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W tym numerze:

Powiatowy Konkurs poezji i piosenki
w Dobczycach
8 marca w Zespole Szkół
im. ks. J. Tischnera w Dobczycach odbył się powiatowy konkurs poezji
i piosenki. Naszą szkołę pod kierunkiem p. J. Paszcz reprezentowali:
Kamila Mistarz z kl. VII SP i Dawid
Kirzeniewski z kl. III Gimnazjum. Kamila wykonała utwór G. Turnau „ Naprawdę nie dzieje się nic ”,a Dawid utwór
M. Grechuty „ Dni, których nie znamy”. Gratulujemy występu i życzymy wielu sukcesów wokalnych w
przyszłości.
BK
Od października 2017 roku uczniowie naszej szkoły biorą
udział w miedzynarodowym projekcie eTwinning “Scratch
Challenge” doskonaląc swoje umiejętności programistyczne
i językowe. Co miesiąc podejmują nowe wyzwanie i wykonują zadania zaprojektowane przez nauczycieli z różnych
krajów europejskich: Polski, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Turcji i Włoch. Nasi
najlepsi scratcherzy tworzą projekty, które są wysoko oceniane poprzez program Dr Scratch, który analizuje je pod względem programistycznym. W tym
miesiącu po raz czwarty podejmą wyzwanie tym razem przyEM
gotowane przez szkołę z Rumuniii. Życzymy im powodzenia.
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MARZEC - KALENDARZ
ŚWIĄT
1 marca (czwartek) - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
3 marca (sobota) - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
8 marca (czwartek) - Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (sobota) - Dzień Mężczyzn
20 marca (wtorek) - Początek astronomicznej wiosny
21 marca (Środa) - Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (czwartek) - Światowy Dzień Wody
24 marca (sobota) - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 marca (niedziela) - Zmiana czasu z zimowego na letni, Niedziela Palmowa
27 marca (wtorek) - Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca (czwartek) - Wielki Czwartek

Mistrzowie Kodowania z Lipnika zapraszają do studio:
https://scratch.mit.edu/studios/4902511/
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8 marca – Międzynarodowy
Dzień Kobiet

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Święto
oficjalnie
ustanowiono
w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, jednak
obecnie nie jest tam zbyt popularne.
W Polsce Dzień Kobiet obchodzimy od 1993 roku. W większości krajów na świecie w tym dniu
panie zostają obdarowane przez panów bukietem
kwiatów lub słodkościami. Są jednak miejsca,
gdzie celebruje się ten dzień zupełnie inaczej.

Dzień Mężczyzn w Polsce 10 marca
Pierwszym państwem, gdzie zaczęto obchodzić
Dzień Mężczyzn została Malta, a następnie święto
przejmowały kolejne kraje. Nie ma jednak wspólnej
daty, więc w zależności od miejsca panowie świętują 7
lutego, 19 grudnia lub 10 marca. Ta ostatnia data upamiętnia Czterdziestu męczenników z Sebasty, czyli legionistów rzymskich, którzy zostali skazani na śmierć
za to, że nie chcieli wyrzec się chrześcijaństwa. Właśnie ona przyjęła się w Polsce. Dzień Mężczyzn w naszym kraju dopiero walczy o popularność, ale na pewno wszystkim panom będzie miło, jeśli będziecie o nich pamiętać.

Mistrzowie Kodowania z Lipnika zapraszają do studio:
https://scratch.mit.edu/studios/4875661/
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Historia Dnia Kobiet
Choć w Polsce wiąże się go przede wszystkim z ideologią PRL i symbolicznym czerwonym goździkiem, z założenia Międzynarodowy Dzień Kobiet jest uczczeniem pamięci
sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet, równe
traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo
wykonaną pracę. Początki obchodów tego święta związane
są ze strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego
z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi w
firmie, zostały zamknięte w fabryce, gdzie wybuchł pożar.
Zginęło w nim 126 kobiet. Dlatego od 1910 roku obchodzi
się Dzień Kobiet jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych
kobiet. Ustanowiła go Międzynarodówka Socjalistyczna w
Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał służyć utrwalaniu idei równości.

Wiosna

Wiosna

Wiosna to wyczekiwana przez wielu pora roku, która przychodzi po często mroźnej i pochmurnej zimie. Kiedy dokładnie zaczyna się wiosna? Dat jest kilka! Czym się różnią?
Wiosna ma wielu zwolenników. Jednym z powodów jest to, że
po długiej zimie wszyscy wyczekują ocieplenia i większej ilości
słońca.
Wiosna kalendarzowa
Co trzy miesiące rozpoczyna się nowa pora roku. Wiosenne miesiące to marzec, kwiecień,
maj. Oznacza to, że kalendarzowa wiosna rozpoczyna się zawsze tego samego dnia, a jest
nim 1 marca. Wtedy możemy mówić też o wiośnie meteorologicznej.
Wiosna astronomiczna z kolei rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej, a kończy
się w momencie przesilenia letniego. W przybliżeniu na półkuli północnej okres ten wypada
w przybliżeniu między 21 marca a 22 czerwca. Niekiedy daty te mogą wypadać dzień wcześniej lub dzień później. W przypadku roku przestępnego data ta może być dodatkowo cofnięta o jeden dzień.
Źródło: http://www.eska.pl/
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Wszystko budzi się u „Pszczółek”
Jeszcze śniegi wokół przedszkola nie stopniały, jeszcze boćki i szpaki do nas nie
powróciły, a u Pszczółek pokazują się pierwsze znaki wiosny. Puszyste kotki wierzbowe,
które dzieci przyniosły ze spaceru, dekorują kącik przyrody. Tu też pojawiły się gniazdka
ptaszków, które dzieci własnoręcznie wykonały, a w kolorowych doniczkach posadziły
cebulki szafirków, żonkili i tulipanów. Będą starać się o ich pielęgnację i czekać na pojawienie się cudnych kwiatów wiosny.
AS

"Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy"
Pod takim hasłem upłynął tydzień, w
którym uczniowie klasy II SP promowali
zdrowe zachowania, style życia i sprawności służące zdrowiu. Poprzez różnego rodzaju działania, literaturę i zabawy wykreowali odpowiednią postawę wobec zdrowia,
nawyki i umiejętności służące zdrowiu.
Wykonali m. in. piramidę zdrowego żywienia, która (wiedzą to uczniowie daje szansę na długie, zdrowe życie), przygotowali
zimowe sałatki owocowe, które estetycznie
spożyli, natomiast Filipek uświadomił kolegów, że dbamy nie tylko o zdrowie
swoje, lecz także zwierząt, które pozostają pod naszą opieką. Zadziwił kolegów filmem, w którym za pomocą telefonu pokazał swoje akwarium, ryby,
rośliny i opowiedział, jak trzeba działać, by cieszyć się takim wodnym światem.
AS
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Historia ludzkości kwiatami
usłana
Nie sposób określić dokładnego momentu w historii ludzkości, od którego kwiaty zaczęły
odgrywać ważną rolę w życiu człowieka ? dekoracyjną, symbolizującą uczucia czy podkreślającą
ważne wydarzenia. Można jedynie przypuszczać, że związane to było z pojawieniem się pierwszych estetycznych odczuć ludzi pierwotnych, które objawiały się na przykład w sposobie przyozdabiania zmarłych sproszkowaną ochrą w celu imitowania koloru żyjącego ciała. Prawdopodobnie już wtedy kwiaty towarzyszyły zmarłemu. Z całą jednak pewnością możemy zidentyfikować ozdobną rolę kwiatów w świecie antycznym.
W starożytnej Grecji, Rzymie, Chinach i Egipcie kwiatami przyozdabiano ołtarze bogów.
Ponadto nad Tybrem kwiatami zdobiono ulice na cześć triumfalnych pochodów wielkich dowódców oraz w czasie celebrowania świąt i igrzysk. Rzymianie jako pierwsi stworzyli święto poświęcone kwiatom ? igrzyska olimpijskie poświęcone bogini Florze, która symbolizowała wiosnę i
kwiaty. Święto obchodzono od 28. kwietnia do 3. maja. Wkrótce zwykli obywatele zaczęli dekorować swoje domostwa kwiatami, chcąc oddać w ten sposób swoją rodzinę pod opiekę bóstwa.
Kwiaty odgrywały również istotną rolę w kulturach wschodnich ? w Babilonii czy Persji. Ludy
tych kultur uprawiały wiele gatunków kwiatów jak hiacynt czy tulipan, a niewykluczone, że nawet fiołki i róże. Kolorowe tulipanyKwiaty te podróżowały po ówczesnym świecie dzięki wyprawom wojennym oraz wymianie barterowej, czyli handlowi towarem za towar. Piękno kwiatów
było przypisywane przeważnie interwencji bóstwa. I tak lilia zawdzięczała swoją biel bogini Herze. Przystojny młodzian o imieniu Narcyz został pokarany za swoją próżność przez boginię niezgody Eris i na jego grobie wyrosły piękne żółte kwiaty. Bogini Diana zamieniła nieszczęsnego
bożka Wertumnusa w tulipan ? nazwa kwiatu pochodzi od imienia kobiety w której się nieszczęśliwie zakochał.
W średniowieczu rola kwiatów została umniejszona za sprawą chrześcijaństwa, które
przypisywało kwiaty kultom pogańskim jako symbolom grzechu i marności. Z czasem pogląd
ten uległ jednak zmianie i pięknem kwiatów mogli się cieszyć zakonnicy w klasztorach oraz wierni w kościołach. Kwiaty oraz inne motywy florystyczne miały ważne zastosowanie w płaskorzeźbach, arrasach, gobelinach i meblach. Kwiaty oraz zwierzęta miały również swój udział w średniowiecznej filozofii jako odzwierciedlenie pewnych cech osobowych, stanów emocjonalnych
bądź grzechów. Niektóre kwiaty identyfikowane były z konkretnym krajem lub monarchią, jak
np. francuska lilia, której symbolika funkcjonuje do dziś.
gentleman-155849_960_720 Epokę wiktoriańską charakteryzowały nienaganne maniery, stonowane zachowanie oraz niewielka ekspresja uczuć. Z tego powodu najbardziej akceptowanym sposobem wyrażania emocji były właśnie kwiaty. Jako że kwiaty były tak ważnym nośnikiem treści, to
przywiązywano niezwykłą wagę do ich koloru, wielkości oraz kompozycji. Podanie komuś kwiatów górą w dół oznaczało odwrócenie wcześniejszych intencji. Odebranie bukietu w ten lub inny
sposób, zaprezentowania kwiatów ? to wszystko miało przypisane znaczenie, a więc wywoływało czasem sprzeczne reakcje do zamierzonych chęci.
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Z tego powodu stworzono nawet profesjonalne podręczniki ukazujące arkany projektowania i wręczania bukietów. Kwiaty wręczane były damom przez dżentelmenów. Tej zasady
nie można było złamać. Piękno kwiatów było odpowiednie dla piękna kobiet. To właśnie ten
okres historyczny można uznać za oficjalny początek obdarowywania drugiego człowieka prezentem w postaci pięknie skomponowanej wiązanki pachnących kwiatów. Nie znaczy to jednak, że wcześniej nikt nie wpadł na ten pomysł. Już Napoleon Bonaparte wręczał swojej małżonce Josephine de Beauharnais...bukiet fiołków.
Źródło: www.pocztakwiatowa.pl

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA 7 TOM KOLEKCJI LITERACKIE PERŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "Wspaniała Gilly".
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Kwiatowy savoir-vivre
.
Kwiaty wręcza się nie tylko z okazji
Dnia Kobiet, choć to jedna z najbardziej znanych okazji do obdarowywania. Barwne i
pachnące wiązanki kupujemy też w dniu imienin, urodzin, Dnia Babci, w Walentynki, w ramach podziękowania czy po prostu, by okazać
miłość i wyrazić sympatię. Kiedy wręczamy
jeden kwiat, zwykle wybieramy róże lub tulipany otulone kolorową wstążką. W przypadku
bukietu przyjęto, że liczba kwiatów powinna
być nieparzysta. Warto też pamiętać, że w niektórych środowiskach parzysta liczba kwiatów kojarzy się z uroczystościami pogrzebowymi, jednak zasada ta nie dotyczy kompozycji stworzonej z dużej liczby kwiatów (kilkudziesięciu).
Innym wyjątkiem są bukiety, którymi chcemy uświetnić jubileusz, np. wręczając
10 kwiatów na 10. rocznicę ślubu. Podobnie jest z bukietami urodzinowymi
Czerwone róże czy żółte żonkile?
Tradycja wskazuje, że kwiaty w kolorze
intensywnej czerwieni oznaczają namiętne uczucie. Kiedyś taki bukiet zarezerwowany był tylko
dla wybranej kobiety, dlatego mężczyzna, który
chce wręczyć kwiaty starszej osobie, powinien
wybierać jaśniejsze kolory. Nie wypada także
dawać chryzantem i kalii – są to kwiaty kojarzone z pogrzebem. Tulipany symbolizują sympatię
i przywiązanie, gerbery, frezje i anturium są
oznaką szacunku. Goździki symbolizują zadowolenie, jednak pamiętajmy, że wielobarwny bukiet z tych kwiatów jest znakiem
odmowy. Irys oraz lilia to symbole zaufania. Kiedy pragniemy kogoś przeprosić,
możemy wręczyć bukiet z maków. Największą symboliką charakteryzują się róże.
Białe oznaczają wierność, różowe elegancję i wdzięk, żółte zazdrość, herbaciane
zainteresowanie, a czerwone - oczywiście miłość. Wiązankę wręczamy kwiatami
do góry, nigdy odwrotnie, wcześniej odwijając go z papieru, jeżeli nie stanowi on
elementu kompozycji. Bukiet trzymamy w lewej ręce, witamy się, przekładamy go
do prawej i wręczamy. Jeżeli to my jesteśmy obdarowywani, to pamiętajmy, aby
kwiaty, które otrzymamy, ustawić w odpowiednim, dobrze widocznym miejscu.
W ten sposób okazujemy szacunek oraz pokazujemy, że cieszymy się z prezentu.
www.polskieradio.pl
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Wiosenny krokus
Wczesną wiosną na górskiej łące wyrósł pierwszy krokus. Wkoło jeszcze było
zimno. Miejscami leżał śnieg, ale krokusowi
bardzo się spieszyło. Ze wszystkich kwiatów
to on chciał pierwszy zakwitnąć, by wszyscy
tylko jego podziwiali. Czym to się skończyło,
posłuchajcie sami. Jako pierwsi krokusa zauważyły dwa zajączki. Po zimie chciały rozprostować nogi, więc urządziły wyścigi. Mimo, że miały pod górkę, bardzo szybko kicały. Ledwie zauważyły rosnącego
krokusa. Omal go nie stratowały. W ostatniej chwili wyhamowały. Obejrzały
kwiat uważnie z każdej strony. Ich kształt wydawał się im trochę znajomy.
Zastanawiały się nawet, czy aby nie była to sałata.
W końcu doszły do wniosku, że sałata jest zielona a nie filetowa. Zajączki
pobiegły dalej, a krokus w całości się ostał. Jednak nowe niebezpieczeństwo
z góry nadciągało. Coś wielkiego i brązowego toczyło się prosto na krokusa.
Źle by się to zakończyło, gdyby tuż przed kwiatem tocząca kula w siedzącego misia się nie zamieniła. Misio właśnie ze snu się obudził. Cały radosny z
nadejścia wiosny robił fikołki. Usłyszał brzęczenie pszczółki, która właśnie
na krokusie siedziała. Misio znał ten głos doskonale. Czekał grzecznie, aż
pszczółka z pyłkiem odleci, by mógł wyśledzić dokąd słodki pyłek znosi. Pszczółka odleciała cichutko brzęcząc i misia ze sobą zabrała. Po chwili
nowe dźwięki po górskiej hali się rozchodziły. To były dzwoneczki, które
miały przypięte białe owieczki. Wyszły na łąkę najeść się trawy. Wśród
świeżych źdźbeł trafił się im okaz ciekawy. Krokusa otoczyło stado głodnych owieczek. Wszystkie ochotę miały skosztować tak niezwykłego dania.
Ścisk się zrobił, owce zaczęły się przepychać. Los krokusa byłby okrutny,
gdyby nie stary góral, co owce pasał. Znał się on dobrze na górskiej przyrodzie i wiedział, że krokus to kwiat jest chroniony. Rozpędził owce i obok
kwiatka psa posadził, by go pilnował. Widzicie sami, że los krokusa jest niepewny. Wszędzie czyha na niego zagrożenie. Nic więc dziwnego, że został
objęty prawną ochroną. I wy, drogie dzieci pamiętajcie o tym, by krokusów
nie zrywać i pilnować, by i inni zechcieli ten zakaz uszanować.
Żródło: http://www.nasze-bajki.pl/
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Dzień Kobiet w oddziale
„Krasnoludków”
Przedszkolaki z oddziału „Krasnoludków” nie zapomniały o
Dniu Kobiet. Były życzenia i słodycze dla koleżanek oraz kwiaty dla
pani Basi. Wykonały gazetkę na korytarzu szkolnym. Po życzeniach
były śpiewy i tańce. Ten dzień spędziły miło i wesoło.
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VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
Wiśniowa, 09.03.2018 r.
9 marca 2018 roku na Hali Sportowej w Wiśniowej odbył się VII Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami Turnieju Byli: UKS Andrusy Lipnik, ZPO w Lipniku i GOKiS w Wiśniowej.
Turniej zorganizowano w 2 kategoriach wiekowych: uczennice klas I-IV SP i młodsze oraz uczennice klas V-VI SP. Łącznie w Turnieju uczestniczyło 10 drużyn – ponad 100 zawodniczek.
Wyniki:
1/ kategoria I-IV SP:
2/ kategoria V-VI SP:
SP Wiśniowa – I miejsce
SP Wiśniowa – I miejsce
SP Węglówka – II miejsce
SP Węglówka – II miejsce
SP Lipnik – III miejsce
SP Lipnik – III miejsce
SP Zakliczyn – IV miejsce
SP Zakliczyn – IV miejsce
SP Glichów – V miejsce
SP Kobielnik – V miejsce
Rozgrywki piłkarskie toczyły się w dobrej, sportowej atmosferze. Puchary i dyplomy wręczyli:
Wójt Gminy Wiśniowa Pan Wiesław Stalmach oraz wicedyrektor ZPO w Lipniku Pan Janusz
Paszcz. Wszystkie zawodniczki otrzymały małe upominki z okazji Dnia Kobiet.
VII Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt zorganizowano w ramach zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu, na które UKS Andrusy w Lipniku otrzymał dotację Gminy Wiśniowa.
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