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Uwaga! Uwaga!
Lubisz pisać i tworzyć ciekawe materiały? Myślisz o zawodzie dziennikarza
lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Szalonej Szkoły 260”?
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!
Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek o godz. 14:15 w s. 24!
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 Zagadka z j. angielskiego

Elektroniczna wersja Naszej gazetki na stronie www.260.waw.pl
w zakładce Opracowania

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
dla Dyrekcji, całego grona pedagogicznego,
pracowników administracji oraz wszystkich uczniów
życzy
redakcja gazetki szkolnej
„Szalona Szkoła 260”

KAWAŁY
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?
Wraca ze szkoły do domu Jasiu.
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem.
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?
- Kto nie odrobił zadania domowego?

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi
-Mamusiu babcia mnie straszy!
Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!

p. P a w e ł

Czyż

Alicja Szymańska (IV b)
ŚWIĘTA WIELKANOCNE

WIELKANOCE ZADANIE
MATEMATYCZNE
Asia, Kasia, Wojtek i Jurek przygotowali wielkanocne pisanki. Asia zrobiła
ich dwa razy więcej niż Wojtek, Jurek trzy razy więcej niż Kasia, a Wojtek
dwa razy więcej niż Kasia. Kto zrobił najwięcej pisanek?
a. Asia
b. Kasia
c. Wojtek
d. Jurek

Każda pierwsza osoba z danej klasy, która zgłosi się z poprawną
odpowiedzią do pani Iwony Grzeszak i pana Pawła Czyża
otrzyma ocenę bardzo dobrą (5) z matematyki!!!!!

Już niedługo Święta Wielkanocne, najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa. Wielkanoc to święto upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.
W tym roku Wielkanoc wypada 20 kwietnia. W tym dniu spożywa
się
uroczyste
śniadanie
w gronie rodzinnym, poprzedzone dzieleniem się jajkiem - symbolem życia
i odrodzenia.
Ostatnia niedziela przed Wielkanocą ( w tym roku 13 kwietnia) to
Niedziela Palmowa. Do kościołów przychodzi się wówczas z tradycyjną
palmą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa
zaczyna okres Wielkiego Tygodnia - ostatniego przed świętem
Zmartwychwstania.
Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z wierzby, która
zgodnie
z tradycją jest symbolem nieśmiertelności duszy. Obecnie wielkanocne
palemki ozdabiane są suszonymi kwiatami, ziołami czy piórkami różnych
kolorów.
Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy: święcenie
pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus. Malowanie pisanek to chyba
najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i kolorujemy
skorupki jajek. Śmigus Dyngus to znana tradycja wielkanocna obchodzona
w tzw. lany poniedziałek. To zabawa polegająca na oblewaniu wodą
wszystkich i wszędzie przez cały dzień.
Wielkanoc to święto pełne tradycji i obyczajów. Tradycje
wielkanocne sprawiają, że to święto staje się wyjątkowe, a świąteczne dni
są bardziej radosne.
Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 17 kwietnia 2014 roku
i potrwa do 22 kwietnia 2014 roku.

J u l i a G o ł d y n ( I V b)

PRIMA APRILIS
Pierwszy kwietnia to PRIMA APRILIS - dzień wzajemnego
żartobliwego oszukiwania się, "wyprowadzania w pole" przy pomocy
nieprawdziwych, nierzadko niepokojących żartów.
W Polsce prima aprilis odnotowano w XVI w. i już wtedy uważany
był za dawny obyczaj. Pochodzenie jego nie jest znane, choć uważano, że
stanowi pozostałość rzymskiego święta obchodzonego na początku kwietnia
ku czci bogini urodzaju Cerery.
1 kwietnia kawały innym robią chyba wszyscy i nie wypada tego
dnia obrażać się - ani nauczycielom, ani rodzicom.
Żartując, należy jednak pamiętać, żeby kogoś nie urazić. Dobry żart
polega bowiem na tym, że bawią się wszyscy - i ten, kto nabiera i ten, kto
pada ofiarą żartownisia.
Mimo, że Prima aprilis mamy już za sobą, to jednak proponujemy
Wam kilka żartów, które możecie wykorzystać w przyszłym roku:
 wstań wcześnie rano i przesuń wskazówki zegarów. Bezpiecznie jest
przesunąć je do przodu - lepiej bowiem, żeby domownicy wyszli do
pracy i szkoły wcześniej, niż mieliby się spóźnić;
 w szkole powieś ogłoszenie informujące o zapisach w pokoju
nauczycielskim na olimpiadę matematyczną z informacją, że sam
udział - niezależnie od wyników - zwalnia z testów
kompetencyjnych!
 jeśli pożyczaliście ostatnio zeszyty lub książki od kolegów z klasy
zadzwońcie do nich z przeprosinami, że niestety zalaliście je wodą
albo rozszarpał je pies!
 możecie posolić ukradkiem komuś herbatę;)
 schowajcie gdzieś tacie kapcie, żeby nie mógł ich znaleźć. Jak już
będzie szukał, szukał i szukał podajcie mu je krzycząc: Prima
Aprillis!"

SAMURAJE - byli wojownikami w okresie od XII wieku aż do początków
współczesnej Japonii, tzn. połowy wieku XIX. Podobnie jak średniowieczni
rycerze europejscy, honor cenili sobie ponad wszystko. Swój kodeks honorowy
nazywali bushido, co oznacza "droga wojownika". Samuraj musiał być zawsze
czujny; w każdej chwili mógł ruszyć do walki na rozkaz swego pana, za którego
gotów był oddać życie. Wszystkich samurajów uczono łucznictwa oraz walki na
miecze. Byli oni doskonałymi jeźdźcami i bardzo dbali o swe konie. Kiedy
samuraj czuł, że zachował się niegodnie, popełniał samobójstwo.
ORIGAMI - to sztuka składania papieru, znana w Japonii od najdawniejszych
czasów, dziś bardzo rozpowszechniona i ogromnie popularna. Nieomal każdy
Japończyk potrafi z kawałka papieru wyczarować fantastyczny świat zwierząt i
innych postaci czy przedmiotów. Główną zasadą origami jest zaginanie papieru
wzdłuż prostych linii we wszystkich kierunkach - powstałe w ten sposób
płaszczyzny są tylko nakładane na siebie symetrycznie.
KALIGRAFIA - to sztuka starannego pisania. Przybory do pisania to:

pędzel (jap. 筆 fude?);

tusz (jap. 墨 sumi?);

kamień do rozcierania tuszu (jap. 硯 suzuri?);

naczynie z wodą do rozpuszczania tuszu (jap. 水入れ mizu-ire?);

papier (jap. 和紙 washi?);

podłużny ciężarek dociskający papier (jap. 文鎮 bunchin?).
KIMONOW - wielu rodzinach kimono przechodzi z pokolenia na pokolenie, jest
swego rodzaju świętością i młode dziewczęta, czy nawet dojrzałe kobiety
zakładają je tylko i wyłącznie podczas wielkich świąt. Noszenie kimona jest we
współczesnej Japonii luksusem, na który pozwala sobie coraz mniej Japończyków.
Na co dzień w kimonie najczęściej spotkać można dystyngowane Japonki w
średnim wieku, zajmujące się artystycznym hobby: ceremonią parzenia herbaty,
ikebaną, kaligrafią.

Z o s i a O l e k s i a k (I V b)

MOJE HOBBY-KULTURA
JAPOŃSKA
Kultura Japonii jest bardzo interesująca, ponieważ łączy w sobie
zarówno elementy dawnych zwyczajów, jak i tych współczesnych.
Poniżej przedstawiam kilka wybranych przeze mnie elementów kultury
Japonii, o których zapewne słyszeliście, a jeśli nie, to gorąco zachęcam
do bliższego zapoznania się z nimi.
ANIME - słowo anime służy do określenia japońskich filmów animowanych oraz
stylu japońskiej animacji. Cechą charakterystyczną większości anime jest styl
rysowania. Postacie anime mają duże oczy, a włosy cieniowane są w
charakterystyczny sposób. Bardzo ważnym elementem anime jest muzyka. Jeśli
ktoś jest zainteresowany anime, to polecam dla dzieci: Pokemony, Czarodziejka z
Księżyca, Kapitan Tsubasa, Astro Boy.
COSPLAY - znajdujące korzenie w japońskiej kulturze przebieranie się za
postacie z mangi, anime, gier komputerowych i filmów. To naprawdę fajna
zabawa!
CEREMONIA PICIA HERBATY - ceremonia herbaciana, jest typowo japońską
formą estetycznego spędzania czasu, polegającą na podawaniu i piciu zielonej
herbaty. Istnieją szkoły ,w których uczy się sztuki parzenia i picia herbaty. Brałam
udział w ceremonii picia japońskiej herbaty i sama ceremonia jest super, ale smak
herbaty pozostawia wiele do życzenia ;)
IKEBANA - czyli japońska sztuka układania kwiatów, dąży do stworzenia
harmonii linearnej kompozycji, rytmu i koloru. Sztuka ta to nie tylko kompozycja
z kwiatów, ale i z wazonów, łodyg, liści i gałązek. Struktura japońskiej
kompozycji z kwiatów opiera się na trzech głównych liniach symbolizujących
niebo, ziemię i człowieka. Gałązki sosny, na przykład, symbolizują skały i
kamienie, a białe chryzantemy oznaczają rzekę lub mały strumień.



jeśli macie starszego brata lub siostrę i wrócą skądś popołudniu
powiedzcie, że była jakaś koleżanka/kolega po nich, ale
powiedzieliście, że rodzeństwo pojechało na kurs wyszywania!
Takich dowcipów możesz robić tego dnia mnóstwo - wystarczy trochę
pogłówkować.

Z o s i a O l e k s i a k (I V b)

„CZTERY PORY ROKU”
cz. I
Dawno, dawno temu, Strażniczka Świata przyszła do
Czarnoksiężnika Merlina, by ten przepowiedział jej przyszłość. Otrzymała
taką wróżbę:
„Kiedy dwie kule mroku złączą się, powstanie nowa, mroczna era, urodzi
się zaś Światło, które zmieni cały świat.”
- Królowo! – powiedział sługa Czarownicy Smutności (Smutności,
bo sprawiała wielki smutek) – Dziecko z przepowiedni! Ono żyje. Musimy
coś zrobić.
Nastała cisza.
- Królowo! – powtórzył sługa
- Cisza! – krzyknęła Czarownica - Nie będziesz tutaj mi rozkazywał!
Chwila… czy ty płaczesz?! Wyjdź, nie chcę cię już na oczy widzieć!
W tym samym czasie weszła Ur, pomocnica Czarownicy Smutności
i dowódczyni armii Czarownicy.
-Och, nareszcie – powiedziała Czarownica – Twoi poddani są jacyś dziwni
– mają uczucia.
- W takim razie będę musiała ich ukarać – odpowiedziała Ur – a poza tym
co mamy zrobić z dzieckiem z przepowiedni?
- Przyprowadzić je tu.

Dziecko z przepowiedni miało na imię Mari. Mari miała dwanaście
lat i nie miała rodziców, bo Czarownica Smutności zaraziła ich śmiertelną
chorobą.
Pewnego razu, kiedy Mari już spała, przyszła do niej piękną postać
w białej sukni.
- Kim jesteś? - zapytała Mari.
- Jestem Wróżką Dobroci – odpowiedziała tajemnicza postać – Mari, chcę,
abyś udała się do Czterech Pór Roku i przyniosła stamtąd cztery
symboliczne rzeczy, zaniosła je do Sida, a ten w zamian da ci różdżkę
Merlina, abyś pokonała Czarownicę Smutności.
Nagle Czarodziejka zniknęła, a Mari usłyszała:
- Chodź Mari, wskakuj na mój grzbiet, lecimy do pierwszej poru roku –
wiosny – powiedział renifer.
Pojawił się portal połyskujący wszystkimi kolorami wiosny. Po
chwili Mari zorientowała się, że nie jest już w swoim pokoju, lecz na łące.
Poznała, że jest tu wiosna. Wszystkie zwierzęta zaczęły otaczać Mari i
renifera.
- Powitajmy naszych gości – odezwał się głos, nie wiadomo skąd.
Mari dostrzegła tuż za zwierzętami piękną postać, ubraną w zieloną
suknię, która we włosach miała kwiaty, a na jej sukni siedziały ptaki.
- Kim jesteś? – zapytała Mari.
- Jestem Panią Wiosną, co was tu sprowadza?
Mari opowiedziała wszystko, co powiedziała jej Czarodziejka
Dobroci.
- Aha – westchnęła Pani Wiosna – dobrze, więc chodźcie ze mną.
- Dobrze – odpowiedzieli Mari i renifer i ruszyli za Panią Wiosną.
- To tutaj – w pewnym momencie powiedziała Pani Wiosna.
Po chwili Mari zauważyła, że Pani Wiosna zniknęła.
- Mari, spójrz – powiedział renifer i wskazał na wiewiórkę, która leżała
nieprzytomna pod drzewem - musimy jej pomóc.
- Zobaczmy, co się jej stało – powiedziała Mari.
Okazało się, że wiewiórka spadła z drzewa.
Mari zaopiekowała się zwierzęciem i dzięki temu wiewiórka odzyskała
przytomność. Wtedy zaświeciło światło i Mari usłyszała głos Pani Wiosny:
- Gratulacje Mari, zdałaś mój test, udowodniłaś, że umiesz się opiekować
zwierzętami i w zamian za to daję ci ten oto Klejnot Wiosny.
- Dziękuję – odpowiedziała Mari i wskoczyła na renifera i poleciała do
następnej pory roku…… cd. w następnym numerze!

O l i w i a P ł a s k a ( I V b)

BLIŻEJ GWIAZD
JUSTYNA KOWALCZYK
Justyna Maria Kowalczyk urodziła się 19 stycznia 1983
w Limanowej. Polska biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka
olimpijska, mistrzyni i multimedalistka mistrzostw świata, czterokrotna
zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. Jedna z dwóch
biegaczek narciarskich w historii tej dyscypliny (obok Finki Mario
Matikainen),które zdobywały Puchary Świata w biegach narciarskich trzy
razy z rzędu. Jedna zawodniczka, która cztery razy z rzędu zwyciężyła
prestiżowym cyklu Tour de Ski.

J u l i a G o ł d y n (I V b)

WIOSENNY HOROSKOP
Wiosna już nadchodzi. Czas sprawdzić zodiakalną prognozę na
wiosenne dni. Co nas czeka wkrótce, jak wiosenne słońce wpłynie na nasze
życie. Zapraszamy do lektury, oto nasz specjalny wiosenny horoskop.
Baran - W tym roku wiosna przyniesie ci dużo nowych obowiązków.
Bliźnięta - Wiosna przyniesie ożywienie w sprawach sercowych. Wiosenne
słońce da ci spory zastrzyk energii.
Lew - Wiosna będzie dobrym czasem na uregulowanie wszystkich
zaległych spraw. Bez problemu poprawisz sprawdziany i kartkówki.
Waga - Wiosną odczujesz przypływ sił i pomysłów. Wiosna
entuzjastycznie nastawi cię do każdej osoby.
Strzelec - Będziesz potrzebować trochę odpoczynku i wytchnienia
Wodnik - Wiosna przyniesie wiarę w siebie. Tej wiosny nie zabraknie ci
optymizmu.
Byk - Będzie wiele okazji do wiosennego odpoczynku w gronie przyjaciół.
Rak - Spędzisz miło wiele chwil.
Panna - Wiosna przyniesie optymizm. Jeśli jakieś sprawy szły do tej pory
opornie, wiosną nabiorą imponującego tempa.
Skorpion - Wiosna przyniesie sporo optymizmu.
Koziorożec - Wiosna podziała na ciebie mobilizująco. Będziesz
entuzjastycznie podchodzić do każdego nowego zadania.
Ryby - Wiosną uporasz się z każdym problemem. Z łatwością uporasz się
ze wszystkimi trudnymi sprawami.

K u b a K o n e c k i (I V b)

KANONIZACJIA JANA
PAWŁA II
Dnia 27 kwietnia 2014 w Watykanie odbędzie się uroczystość
religijna, podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan
XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego. 5 lipca 2013
wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.
Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest
zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego,
uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka
mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się
modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.
Papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II,
kanonizowany zostanie również bł. Jan XXIII. Data kanonizacji obu
papieży zostanie ujawniona na konsystorzu. Papież Franciszek, podczas
konsystorza w dniu 30 września 2013, kanonizację wyznaczył na dzień 27
kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego). Jan Paweł II zostanie
kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaś Jan
XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji.
W przypadku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpieniu od
stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego.
Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na kanonizację nie będą
potrzebne żadne wejściówki i będą mogli wziąć udział wszystkie osoby,
które znajdą miejsce na placu św. Piotra, placu Piusa XII oraz Via della
Conciliazione. Burmistrz Rzymu ogłosił że na uroczystość kanonizacji
dwóch papieży ma przyjechać 100 światowych przywódców. Będzie to
pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza
kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954. 31
marca 2014 rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi poinformował, że na
tą uroczystość został zaproszony emerytowany papież Benedykt XVI.

Z o s i a O l e k s i a k ( I V b)
A l i c j a S z y m a ń s k a ( I V b)

13 pytań do…… Wywiad z Panią
Agnieszką Woźniak
Czego woli Pani bardziej uczyć? Języka polskiego czy historii?
- Zdecydowanie języka polskiego.
Jaką książkę przeczytała Pani ostatnio?
- „Traktat o łuskaniu fasoli” W. Myśliwskiego.
Co robi Pani w wolnych chwilach?
- W wolnych chwilach odwiedzam rodzinę i spotykam się ze znajomymi.
Czy lubi Pani swój zawód?
- Pewnie, że lubię!
Czy zdarzyło się Pani dostać kiedyś jedynkę w szkole?
- Tak, pierwszą jedynkę dostałam w czwartej klasie, w dniu swoich imienin.
Z jakiego przedmiotu?
- Z języka polskiego, z dyktanda Później starałam się pilniej uczyć
ortografii.
Jaka jest Pani ulubiona liczba?
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Jaki jest Pani znak zodiaku?
- Rak.

Czy ma Pani już jakieś plany na wakacje?
- Tak. Wyjazd nad morze, zwiedzanie starych wiosek i poznawanie ich
historii oraz skończenie kursu na prawo jazdy.
Czy ma Pani jakieś zwierzę?
- Niestety nie mam, ale bardzo bym chciała mieć białego kotka z puszystą
sierścią.
Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
- Zabrałabym książki, ponieważ chciałabym nadrobić zaległości w czytaniu.
Będąc na bezludnej wyspie nauczyłabym się budować tratwę.
Jaka jest Pani największa wada i zaleta?
- Moją największą wadą jest wada wzroku oraz gadulstwo. Zaletą
natomiast – radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Jakby Pani wygrała 5 milionów złotych w losowaniu LOTTO, to co by
Pani z nimi zrobiła?
- Kupiłabym sobie dom, białego i puszystego kotka oraz zwiedziłabym
świat.
Dziękujemy za rozmowę.
- Dziękuję.

