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8 marca-Międzynarodowy Dzień Kobiet 
    Dziś jabłuszko dla każdej dziewczynki – smacznego ! 

  
 
 
 
 

 
 

* BĄDŹMY DLA SIEBIE MILI NA CO DZIEŃ * 
 

 
Kto się czubi ten się lubi  
Takie jest przysłowie,  
Więc wypada je przypomnieć  
W tym Dniu Święta Kobiet.  
Choć czubimy się czasami -  
Lubicie nas przecież.  
Bo bez dziewczyn strasznie nudno  
Byłoby na świecie. (...) 
 



TROCHĘ HISTORII ?                             

* Dzień Kobiet

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można 
obchodzone w starożytnym Rzymie 
Matronalia. Było to święto przypadające 
na pierwszy tydzień marca, związane z 
początkiem nowego roku, macierzyństwem 
i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 
obdarowywali swoje żony prezentami i 
spełniali ich życzenia.                                 

Początki Mi ędzynarodowego Dnia Kobiet 
wywodzą się z ruchów robotniczych w 
Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze 
obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły 
się 28 lutego 1909 r. w Stanach 
Zjednoczonych.  

** Święto Mężczyzn 
10 marca przypada  wspomnienie 40 
męczenników z Sebasty. Sebasta należała 
do najsilniejszych ośrodków życia 
chrześcijańskiego w dawnej Armenii. 
Dlatego też w czasie prześladowań tu 
właśnie polało się najwięcej krwi. Za 
czasów Licyniusza istniał legion, który 
nosił zaszczytną nazwę Fulminatus, czyli 
Błyskawica.  
Żołnierze tego legionu odznaczali się 
odwagą i męstwem w boju. Namiestnik 
cesarza kazał im złożyć ofiarę na cześć 
jednego z rzymskich bożków. Żołnierze 
chrześcijańscy w liczbie 40 stanowczo 
odmówili. Aresztowano więc wszystkich, 
zaprowadzono ich do Sebasty i długo 
więziono. Legioniści uczynili wtedy 
testament, w którym pożegnali się ze 
swoimi rodzinami i prosili, żeby byli 
pochowani wszyscy razem.  
Męczennicy prosili Boga, aby wszyscy, tak 
jak 40 rozpoczęło mękę, zdołali ją razem 
zakończyć. Oprawcy siedzieli w ciepłym 
miejscu i namawiali ich, by się ugięli. 
Tradycja głosi, że jeden z legionistów 
rzeczywiście się złamał i złożył ofiarę.                                                            
Ale na jego miejsce poniósł śmierć 
męczeńską jeden ze straży, zachęcony 
koronami chwały, jakie ujrzał nad głowami 
świętych.  

Tak więc prośbie dzielnych wojaków stało 
się zadość.                                                       
Dokładnie 40 oddało życie dla Chrystusa. 
Inne życzenie zostało spełnione tylko 
częściowo- pochowano bowiem ich ciała 
razem, ale wkrótce rozdzielono relikwie               
i rozdano po wielu kościołach. 

 
Krzy żówka☺☺☺☺ 
 
Dopasuj wyrazy do krzyżówki: bratki, 
życzenia, laurka, kwiaty, czekoladki, 
tulipany, róże. 
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Co chłopcy chcą powiedzieć 
dziewczynkom z okazji   

DNIA KOBIET ?   
Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! 
Taki dzień raz się w roku zdarza, 
Gdy 8 marca z gwarem wiosny 
wytryśnie z kartek kalendarza. 
 
Tak, to wspaniałe, wielkie Święto, 
Więc śpieszą chłopcy i panowie 
Z bukietem życzeń w barwach kwiatów - 
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet ! 
* Dzień Kobiet to miły akcent w naszym 
życiu, to wspaniała okazja do 
przypomnienia swoim bliskim: mamom, 
babciom, ciociom i wszystkim kobietom, 
że pamięta się o nich i na co dzień i od 
święta. Możemy uczcić to święto kwiatami 
lub drobnym upominkiem, i powiedzieć 
swoim paniom, że cieszymy się z ich 
obecności w naszym życiu i żeby były 
zawsze uśmiechnięte i szczęśliwe, bo 
piękne dla nas są zawsze. /Paweł Woliński/ 
* Wielkimi krokami zbliża się   
Międzynarodowe Święto Kobiet. 
 8 marca na całym świecie kobiety 
obdarowywane są kwiatami i prezentami. 
Obecnie w Polsce corocznie odbywają się 
organizowane przez feministki 
demonstracje na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn.  
Korzystając z tej sposobności, chciałbym 
w tym pięknym marcowym dniu życzyć 
Wszystkim Kobietom dużo słońca  
i radości. To o czym marzycie, by się 
spełniło i żeby szczęście na stałe z Wami 
było. /Tomasz Muras, kl. II b G/  
*Otaczają nas kobiety, od naszej mamy po 
koleżanki z klasy. Są bardzo pomocne ☺ i 
wypadałoby im coś przekazać z okazji 
święta. 
Chciałbym wiec powiedzieć Wam, 
żebyście nie przejmowały się wszystkim 
co mówimy i pamiętały, że każdy czasami 
opowiada głupoty, które mogą urazić. 
Mam też nadzieję, że świetnie spędzicie 
swoje święto i będziecie z niecierpliwością 
czekać na następne. /Kamil Tyborowski/ 

 

              Dziewczyny mają też coś 
do powiedzenia chłopcom 
*Co bym powiedziała chłopakom w Dzień 
Mężczyzny? Hm.. powiedziałabym tak: 
Gdybyście traktowali nas jak mężczyźni 
powinni traktować kobiety, nam łatwiej 
byłoby być kobietami a Wam 
mężczyznami :) /Weronika/ 
*10 marca, chciałabym powiedzieć 
wszystkim mężczyznom, że: 

• życzę im spełnienia marzeń i kupna 
„motoru” (bo każdy delikwent o nim 
śni), 

• powinni się częściej uśmiechać, bo 
uśmiech zawsze niesie ze sobą 
radość, 

• powinni być jak rycerze na białym 
koniu, bo to zawsze działa na 
dziewczyny ☺,  

• powinni o siebie dbać, bo kobiety 
uwielbiają, jak ich mężczyźni są 
zadbani, 

• powinni bardziej starać się o swoje 
białogłowy, by nikt nie sprzątnął im 
ich sprzed nosa, 

• powinni być opoką dla swoich dam, 
• powinni szanować wszystkie kobiety, 

bo to właśnie kobieta ich urodziła, 
• i najważniejsze: 

powinni wiedzieć, że czasami 
bardzo nas denerwują, ale życie bez 
nich nie miałoby sensu. 
          /Magda II b G/ 

 
Śmiej się dużo, ucz się mało, 
na klasówkach ściągaj śmiało, 
bądź mądrzejszy niż komputer, 
szybszy niż japoński skuter. 
Autor nieznany 
 

 



                       * 
Dzień faceta dziś się święci 
więc życzę Ci tego co Cię kręci 
full zabawy, dobrych chęci 
niech Cię licho złe nie nęci 
"złe" przygody niech Cię miną 
oraz troski w dal odpłyną. 
Autor nieznany 
                     * 
Kocham Twe serce  
Kocham Twe oczy  
Kocham Cię całego  
bo jesteś Uroczy....!!! 
Autor nieznany 
                     * 
W dzień dzisiejszy chłopaku miły,  
niech Ci płyną życia chwile,  
z duszy, z serca, z całej siły.  
Więcej czuję - życzę tyle. 
Autor nieznany 
 
 

Nadchodzi wiosna! 
 
Koniec hibernacji!  
 Budzimy się! Zima się skończyła. 
Wynosimy swetry na strych i wdziewamy  
letnie ciuchy.  Wsiadamy na rower  
i zasuwamy po przyjaciół. Razem 
jedziemy do sklepu, kupujemy lody  
i pałaszujemy je przed sklepem.  
                 The End 
Wiosennych rad udzieliła  
Ola Jóźwiak        Zapamiętaj !  
-Wiosna zaczyna się 21 marca. 
-Oznakami wiosny są przebiśniegi, 
leszczyna, bociany, zawilec gajowy, 
żonkile, bazie. 
-Wiosną ptaki wracają z ciepłych  
Krajów. 
 
Idzie wiosna przez łąki  
Idzie wiosna przez łąki. 
Robi wielkie porządki, 
Żeby piękny i czysty był świat. 
Zamiast wiader i ścierek- 
Chmur i chmurek ma szereg. 
Zamiast mioteł i szczotek-ma wiatr. 
Autor nieznany 
 

  WARTO                  WIEDZIEĆ 

                                Ptasie zwiastuny 
                      Wiosny 
               Ptaki, które nie zimują                  
              w Polsce, wracają do nas  
                   przez ponad dwa 
miesiące według stałego kalendarza. 
Przy sprzyjającej aurze już  
w połowie lutego przylatują 
skowronki. Są małe, więc ich nie 
dostrzegamy. Co innego żurawie. Ich 
klucz można zaobserwować na 
przełomie lutego i marca. Te 
imponujące wielkością i majestatem 
stworzenia mylone są nieraz z 
bocianami. One jednak nie tworzą tej 
charakterystycznej formacji, lecz 
lecą luźnym szykiem, lądując  
w swoich gniazdach wraz  
z nadejściem kalendarzowej wiosny. 
Mniej więcej w tym samym czasie 
pojawiają się czaple siwe, gęsi 
gęgawy, czajki, pliszki siwe, zięby, 
strzyżyki, szpaki, drozdy śpiewaki. 
Sporo skrzydlatych wędrowców 
zjawia się w Polsce w kwietniu. Są 
wśród nich perkozy dwuczube, bąki, 
cyraneczki, bataliony i rybitwy. 
Najpóźniej pojawią się jaskółki, 
rudziki i słowiki szare. 
☺  HUMOR ☺ 
              Pocałunek 
Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że 
Jasio pocałował ją dziś w obecności całej 
klasy. 
-Jak to się mogło stać?-zdziwiła się mama. 
-To nie było proste-przyznała młoda 
dama.-Ale trzy koleżanki pomogły mi go 
złapać i przytrzymać. 
                 Odległość 
-Powiedz, czy dalej od nas są położone 
Chiny, czy Księżyc? –pyta nauczyciel. 
-Myślę, że jednak Chiny. 
-Na jakiej podstawie tak twierdzisz? 
-Bo Księżyc widziałem, a Chin nie. 



                                                                                        

Dzieci wiersze piszą. 
Rozstrzygnięto konkurs 
międzyszkolny klas I-III. 
Drukujemy nagrodzone utwory, 
gratulujemy zwycięzcom. 

Miejsce I  
Anna Zielińska z klasy I b, SP Uwieliny 
Zima 
Lubię, kiedy przychodzi zima, 
I kiedy jest śnieżna zadyma. 
Lubię lepić ze śniegu bałwana, 
I skrobać lód z szyby z rana. 
Lubię, kiedy prowadzą mnie narty, 
Lubię, kiedy z górki mkną sanki. 
Na spacerze w lesie odnajduję tropy, 
I zgaduję z tatą, jakiego zwierzęcia to stopy. 
Ptaki dokarmiam w zimę z troską, 
Aby pięknie śpiewały nam wiosną. 
Bo po zimie zawsze przychodzi wiosna, 
Która jest równie ciekawa i radosna. 

 
Miejsce II  
Agata Wawrzyniak, klasa I c, SP  Uwieliny 
Zima 
Przyszła do nas biała zima, 
spadł śnieg i mróz trzyma. 
Święty Mikołaj do nas leci, 
przyniesie prezenty dla dzieci. 
 
Niedługo święta, na choinkę czas, 
ale pani do nauki zagania nas. 
My nie chcemy liczyć i pisać, 
ale lepić bałwana i śnieżkami rzucać! 
 
Zamiast siedzieć w klasie, 
wolimy kulig po lesie, 
jeżeli pani się na to zgodzi, 
Mikołaj prezentami ją wynagrodzi. 
 
Miejsce III   
Amelia Moder, klasa III a, SP w Prażmowie 
Zima 
Przyszła zima, śniegiem nasypała. 
Kwiaty na szybach mrozem wymalowała, 
Pokryła świat warstwą białego puszku, 
By każdy najchętniej leżał w łóżku. 
I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
Nikt nie mógł się oderwać od swej poduszki. 
W taki ziąb zimowy najlepiej ulepić bałwana, 
Albo rzucać się śnieżkami od samego rana. 

 
Wyróżnienie: 
Oskar Kęciek, kl. II a, SP w Prażmowie 
Wiersz o zimie 
Po jesieni przyszła zima, 
w dłoniach płatki śniegu trzyma. 
Wszędzie śniegu nasypało, 
a dla dzieci ciągle mało. 
Dziadek szybko miotłę chwyta, 
skąd  ta zima babcię pyta. 
Przyszła dla nas mówią dzieci, 
teraz ładniej jest na świecie. 
Zaraz idę z rodzicami, 
porzucamy się śnieżkami. 
 
 
Wyróżnienie: 
 Krzysztof Płoszajski, SP w Prażmowie 
Zimowy Obrazek 
Wszędzie zimowo, cicho, biało. 
Drogi, dróżki zasypało. 
Już nietoperz znalazł jaskinię, 
żeby przetrwać całą zimę. 
Leśne zwierzęta włożyły swe futra, 
chcą przeżyć nie tylko do jutra. 
Ptaszki do karmników zaglądają, 
na jedzonko od nas czekają. 
Wyniesiemy im trochę ziarenek, 
by wiosną posłuchać ich piosenek. 
Drzewa stoją ośnieżone, 
szyby szronem ozdobione. 
Dym z kominów się unosi. 
Bezdomny piesek o pomoc prosi. 
Zaprośmy biednego i zziębniętego, 
do ciepłego domu naszego. 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO  SŁYCHAĆ ?    
    
- Gimnazjaliści wybierają PATRONA 
Klasy pod kierunkiem nauczycieli przygotują  projekty 
dotyczące kandydatów na patrona szkoły. Zespoły 
zaprezentują krótki program artystyczny, gazetkę ścienną 
i prezentację multimedialną. 
Klasa I A – Kardynał Stefan Wyszyński 
Klasa I B – Partyzanci Ziemi Piaseczyńskiej 
Klasa II A – Bohaterowie Lasów Chojnowskich 
Klasa II B – Szare Szeregi 
Klasa III A – Wisława Szymborska 
Klasa III B – Karol Wojtyła – Jan Paweł II 
                                           
                                       *** 
 
- W Szkole Podstawowej uczniowie zbierają plastikowe 
nakrętki, rywalizacja trwa. 
- Zbieramy także makulaturę.                                                                                                                 

 


