
 
 

 
 

 
26.02.2018-27.02.2018- Naukobus 

8.03.2018- Dzień Kobiet 
14.03.2018- Dzień Liczby Pi 

15.03.2018- Kangur Matematyczny 
19.03.2018- Dzień Św. Patryka 

21.03.2018- Dzień Wiosny 
19.03.2018-21.03.2018- Rekolekcje 

29.03.2018-03.04.2018- Święta Wielkanocne 
18.04.2018-20.04.2018 – Egzaminy gimnazjalne 

 
 
 
 

MAKUSZYNIANKA 

gazetka szkolna, marzec – kwiecień  2018          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy 
wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego,  

co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy  
21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej 

lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo 
cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna 
pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną 
dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, 

 od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe.  
Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.  

  
źródło: wikipedia 

 
 

 
 

 

 
 



NAUKOBUS 

 
W dniach 26-27 lutego w naszej szkole stacjonował NAUKOBUS.                                          
Na mobilnej wystawie mogliśmy zobaczyć i dotknąć ponad 20 

eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół 
animatorów z Centrum Nauki Kopernik. W praktyczny sposób 

poznawaliśmy tajniki różnych dziedzin nauki,                                        
m.in. biologii, fizyki, chemii czy informatyki. Rozwiązywanie zadań 

i przeprowadzanie eksperymentów sprawiło wszystkim  
odwiedzającym ogromną frajdę.                                                 

Sprawdziliśmy, co Wam się najbardziej podobało i wśród 
najczęstszych odpowiedzi padały takie sformułowania:  

- kula plazmowa, bo można było poczuć prąd na własnej skórze,  

- oszukaj swój wzrok i słuch jako zupełnie nowe i ciekawe 
doświadczenia, 

- półkule magdeburskie, ponieważ nie można było rozczepić ich w 
próżni,  

- stanowisko, gdzie trzeba było utrzymać równowagę, 

- jak powstaje film, ponieważ sami mogliśmy tworzyć historyjki. 

Oby te doświadczenia były dobrą zachętą do poznawania naszego 
otoczenia i różnych zjawisk podczas lekcji przyrody czy fizyki :) 

 

 

 

nauczyciel Martyna Hanczewska 

 



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 spełniali ich życzenia. 

   

 

Początki Międzynarodowego 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.  W 1910 roku w Kopenhadze ustanowiono 
obchody Dnia Kobiet na całym świecie , który służyć miał 
krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego 
wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. 

źródło: wikipedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matronalia


Dzień Świętego Patryka                                      

 Jest to  irlandzkie święto narodowe  i   religijne obchodzone 

 17 marca,  święto patrona Irlandii. 

 

 

 

  Patryk urodził się w 385 r.  

Pochodził najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej Walii, choć  
za miejsce urodzenia bywa również uważane Bannavem Taberniae 
na zachodnim wybrzeżu Brytanii. Z pochodzenia był Brytem.                
Urodził się w rodzinie kapłańskiej.  Gdy miał szesnaście lat, 
uprowadzono go i sprzedano w niewolę do Irlandii,                            
gdzie pracował jako pasterz. Podczas trwającego sześć lat pobytu 
zajmował się tam sprawami wiary. Po tym okresie udało się mu 
uciec i przepłynąć statkiem na kontynent do Galii. Wkrótce potem 
przyjął święcenia kapłańskie. Działalność misyjną rozpoczął w 431, 
w 432 został biskupem. Wtedy też powrócił do Irlandii jako biskup 
misyjny.  Praca św. Patryka doprowadziła do ewangelizacji 
północnej, środkowej i zachodniej części wyspy.                               
Założył wiele kościołów, m.in. katedrę i klasztor w Armagh (444).                                            

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_irlandzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_(chrześcijaństwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/385
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bannavem_Taberniae&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brytowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_święceń
http://pl.wikipedia.org/wiki/431
http://pl.wikipedia.org/wiki/432
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armagh
http://pl.wikipedia.org/wiki/444


On sam prowadził bardzo surowe życie zakonne. Jeszcze za życia 
zasłynął wieloma cudami, które przyczyniły się do nawrócenia 
Irlandczyków. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał 
zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży.                                        
Pod koniec życia dokonał chrztu kraju. Zmarł prawdopodobnie w 
461 r.  

 

 

Obchody w Irlandii  

  
  Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym  od pracy     
w Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Funlandii i Labradorze oraz na 
Montserrat. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka 
jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor 
Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy                       
i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu 
Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny                     
i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń. 

  Głównym symbolem święta jest shamrock, która jest 
także jednym  z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią.  

Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę aby 
wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat  o Trójcy 
Świętej.   Nie mogli oni zrozumieć, jak to jest możliwe,  że są               
Trzy Osoby Boskie, a jednocześnie są one jednym Bogiem. 

 

 

 

Obchody na świecie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandczycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/461
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_Północna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(wyspa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandczycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shamrock_(symbol)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrześcijaństwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trójca_Święta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trójca_Święta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bóg


 
  Święto obchodzone jest również poza Irlandią, także      
w Polsce, co jest związane    z popularnością kultury celtyckiej.    
W Stanach Zjednoczonych obchody Dnia św. Patryka sięgają 1737 
r., kiedy „Charytatywne Irlandzkie Stowarzyszenie w Bostonie" 
zorganizowało pierwszą paradę. 

  By uczcić dzień św. Patryka, w wielu krajach na świecie 
coraz popularniejsze staje się farbowanie znanych miejsc              
na zielono.  

  W dniu tym zielone stawały się takie obiekty jak:  

wodospad Niagara, London Eye, Góra Stołowa w RPA, Empire 
State Building w Nowym Jorku, Krzywa Wieża w Pizie, czy 
Opera w Sydney. 

 

 

 

 

 

Zbiórka makulatury, groszy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospad_Niagara
http://pl.wikipedia.org/wiki/London_Eye
http://pl.wikipedia.org/wiki/Góra_Stołowa_(RPA)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://pl.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Wieża_w_Pizie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney_Opera_House


i plastikowych nakrętek 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury organizowanej na 

terenie naszej szkoły. 

Makulatura musi być związana i posegregowana (osobno kartony, papier). 

Ważenie makulatury odbywa się w szkole. 

Przypominamy, że na ucznia, który w sumie przyniesie największą ilość makulatury 

czeka na koniec roku szkolnego  „nagroda niespodzianka” .   

Plastikowe nakrętki prosimy przynosić przez cały rok szkolny. Nakrętki przekazywane 

są do hospicjum Światło w Toruniu. 

 

Makulatura – niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się 

bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były 

przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do 

produkcji nowego papieru. 

 

 

 

Drodzy gimnazjaliści! 

 
Przed Wami niezwykle ważny moment – egzamin gimnazjalny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier


Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was              
w czasie nauki w gimnazjum. 

Życzymy Wam optymizmu i szczęścia. Trzymamy kciuki za oryginalne prace 
i celne odpowiedzi. 
 

 
 

 

Wielkanoc 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  



Wielkanoc określana jest mianem Paschy, Zmartwychwstania 
Chrystusowego, ale też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą 

Chrystusową.  
W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną  

po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania 
wielkanocnego, które rozpoczyna się  

składaniem życzeń wielkanocnych i dzieleniem się święconką  
z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne 

baby i mazurki.  
 

Zdrowych,  
Pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

przepełnionych  
wiarą, 

 nadzieją i miłością.  
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
 i wśród przyjaciół  

oraz  
wesołego "Alleluja"!!! 
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