
Tu jest Bosko!
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Sióstr
Salezjanek
pl.Franciszkański 1-3
50-070, Wrocław
Numer 1 05/19

WIOSNA W RÓŻNYCH KRAJACH
·  Szwajcaria: w okolicach kwitnienia
pierwszych kwiatów, rozpala się tam
wielkie ognisko w którym pali się kukłę
bałwana zwanego Boogg
·  Japonia: w tym kraju obchody
koncentrują się wokół podziwiania kwiatów
wiśni, odbywa się tam wówczas Wielki
Festiwal Wody znany u nas jako śmigus
dyngus
·  Kanada: od ponad 60 lat odbywa się
tam największy na świecie festiwal
tulipanów
·  Annapolis (niedaleko Waszyngtonu w
USA): co roku mieszkańcy tego miasta
zbierają się by dokonać rytuału palenia
skarpetek

Wielkanoc https://expressbydgoski.pl
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                               KĄCIK PODRÓŻNICZY

Ostatnie ferie zimowe spędziłam w Maladze - mieście położonym w hiszpańskiej
Andaluzji nad Morzem Śródziemnym. Średnia roczna temperatura wynosi tam ponad
23 °C w dzień i 14 °C w nocy.
To właśnie w tym mieście urodził się Pablo Picasso - słynny artysta. W Maladze
odwiedziłam muzeum z jego obrazami. W muzeum znajduje się prawie 300 dzieł tego
malarza.
Najpopularniejszymi daniami w Maladze są np. Paella (ryż z owocami morza) oraz ryby
i owoce morza sprzedawane na plaży w barach zwanych chirinquito. Piecze się je na
grillach w kształcie łódek. Ze słodkich przekąsek są to np. churrosy (smażone ciasto
parzone w kształcie ,,prętów” podawane z kawą lub gorącą czekoladą ).
Malaga jest naprawdę pięknym miejscem z wieloma miejscami do zwiedzenia, plażą
i ciepłą pogodą.
CIEKAWOSTKI:
·  Pełne imię i nazwisko Pabla Picassa brzmi: Pablo Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y
Picasso.
·  Malaga leży zaledwie 130 km od Afryki!
·  W Maladze jest  średnio 300 dni słońca i 50 dni deszczu rocznie.

                                                                                     Ida Sobańska
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Ekologiczne sposoby barwienia jajek wielkanocnych

Jeżeli masz uczulenie na sztuczne barwniki lub po prostu troszczysz się
o środowisko i nie chcesz truć się chemią, naturalne zdobienie jajek to coś dla Ciebie!
Jajka należy gotować w lekko posolonym roztworze z wymienionych składników,
warto dodać także odrobinę octu dla wzmocnienia 
koloru. Najlepiej sprawdzą się jajka z jasną skorupką, dzięki temu kolor będzie
intensywniejszy.

1) Zielony – szpinak, pokrzywa, szczypior, kora brzozy, trawa.

2) Czerwony, różowy – sok z buraków, żurawina.

3) Pomarańczowy – dynia, marchew.

4) Czarny – szyszki olchy.

5) Żółty – kurkuma, curry, żółta cebula, rumianek.

6) Czerwony, bordowy – kwiaty hibiskusa, łupiny z czerwonej cebuli, burak.

7) Brązowy – herbata, kawa mielona.

8) Fioletowy – jagody, owoce czarnego bzu, borówka amerykańska, czerwona
kapusta.
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                             Będzie się działo!

Kwiecień to czas szczególnie trudny dla uczniów klas
ósmych i trzeciej klasy gimnazjum, bowiem będą musieli
się zmierzyć z egzaminem będącym podsumowaniem ich
nauki . Gimnazjaliści przystąpią do egzaminu w dniach 
10-12 kwietnia, a ósmoklasiści w dniach 15-17 kwietnia.
Życzymy im powodzenia!!!
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty, uczniowie klas
siódmych napiszą swój egzamin próbny – będzie to dla
nich okazja do zapoznania się z zadaniami
egzaminacyjnymi.  Trzymamy kciuki!!
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w
nowożytnej Europie, a na świecie drugą,
po amerykańskiej. Została zatwierdzona przez Sejm
Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. 
Stworzono ją w celu zlikwidowania obecnych od dawna
wad opartych na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. 
W czasie zaborów Polacy, którzy odważyli się obchodzić
publicznie to święto, byli surowo karani przez policję. 
Konstytucja została spisana 3 maja 1791 roku, lecz
w praktyce przestała obowiązywać 24 lipca 1792 roku,
a 23 listopada 1793 roku przestała być aktem prawnym. 
Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły
i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.
Konstytucja przez 123 lata rozbiorów 
przypominała o walce o niepodległość.   



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 05/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu jest Bosko!

Wielkanoc w różnych krajach Europy

Nie od dzisiaj wiadomo, że w różnych państwach
obchodzi się Święta Wielkanocne na inne sposoby. W
tym artykule postaram się przybliżyć Wam jak obchodzi
się to święto za granicą.
1)  Niemcy
W czasie Wielkiego Tygodnia specjalne miejsce w domu
zajmuje tak zwany bukiet wielkanocny, składający się z
ustawionych w wazonie zielonych gałązek przybranych
kolorowymi wydmuszkami jajek.
2)  Włochy
W Wielką Niedzielę świętuje się w domu, a
najważniejszym momentem dnia nie jest śniadanie
wielkanocne lecz obiad, na który tradycyjnie podawana
jest baranina lub jagnięcina.
3)  Hiszpania
Wielkanoc obchodzona jest bardzo uroczyście. Hiszpanie
świętują w kościołach oraz na ulicach miast i wiosek,
biorąc udział w licznych procesjach. Większy nacisk
kładzie się na mękę Chrystusa niż na zmartwychwstanie,
więc nie ma zwyczaju składania sobie życzeń
świątecznych.
                                                   Maria Krawczyszyn
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NIETYPOWE ŚWIĘTA

18 marca- Europejski Dzień Mózgu
19 marca- Dzień Stolarza
20 marca- Dzień bez Mięsa
20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia
21 marca – Dzień Wagarowicza
21 marca- Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową
22 marca- Światowy Dzień Wody
22 marca – Dzień Ochrony Bałtyku
23 marca- Dzień Windy
24 marca- Narodowy Dzień Życia
24 marca- Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych
25 marca- Międzynarodowy Dzień Gofra
26 marca – Międzynarodowy Dzień Szpinaku
27 marca- Międzynarodowy Dzień Teatru

Zosia Smoczyńska
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WIOSNA W RÓŻNYCH KRAJACH

·  Szwajcaria: w okolicach kwitnienia pierwszych
kwiatów, rozpala się tam wielkie ognisko w którym pali
się kukłę bałwana zwanego Boogg
·  Japonia: w tym kraju obchody koncentrują się wokół
podziwiania kwiatów wiśni, odbywa się tam wówczas
Wielki Festiwal Wody znany u nas jako śmigus dyngus
·  Kanada: od ponad 60 lat odbywa się tam największy na
świecie festiwal tulipanów
·  Annapolis (niedaleko Waszyngtonu w USA): co roku
mieszkańcy tego miasta zbierają się by dokonać rytuału
palenia skarpetek
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