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PRIM A APRILIS

Julia Kozłowska

Prima aprilis jest to tak zwany dzień żartów, który obchodzony jest 1 kwietnia w wielu krajach. Należy wtedy
szczególnie uważać, ponieważ zapewne czekają nas psikusy.

Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś. W mediach często pojawiają się
także różne zabawne informacje. Możemy wtedy robić żarty bliskim i nikt nie powinien się za to obrazić. 
Sami musimy być także czujni i nabrać sporo dystansu.

Pochodzenie tego święta nie jest dokładnie pewne, jednak prawdopodobnie wywodzi się z jednego z świąt
rzymskich. Uroczystości było kilka, dlatego teorii także jest wiele, jedną z nich jest np. uroczystość Cerealiów,
podczas której proszono boginię urodzaju Cererę o prima aprilis, czyli urodzajny kwiecień.

Dzisiaj święto obchodzone jest w całej Europie, wprawdzie nie wszędzie pod taką samą nazwą i w tym samym
dniu. Przykładowo Hiszpanie robią sobie żarty trochę wcześniej, a Anglicy określają ten dzień Dniem Głupca.



PRIMA APRILIS
Lena Kabza

Prima Aprilis to ciekawe święto. Raz do roku występuje i jest to 1 kwietnia. W ten dzień każdy z każdego żartuje 
i psikusami obdarowuje. Śmiech słychać z każdego zakątka. Z tego święta cieszą się najbardziej żartownisie, 
bo tego dnia mogą robić żartów, ile się da. 

Każdy z nas na pewno zna kogoś takiego kto lubi często żartować z kogoś drugiego. Mi znaną osobą jest Mój
dziadek Jurek a tak naprawdę pradziadek, bo to dziadek mojej mamy. Jest takim jajcarzem, że szok. Każdego
dnia ma okazje by zrobić coś śmiesznego z nim nie da się nudzić, nawet takiej opcji nie ma, a od śmiechu to głos
się traci i brzuch boli, ale też super wrażenia. Babcia czasami już ma dosyć tych żarcików i się denerwuję, 
ale męża sobie sama wybierała lub dziadek babcie Tereskę nie wiem, nie pytałam, ale jeżeli nawet to babcia 
jak widać nie protestowała. 

Od dziadka dużo psikusów można się nauczyć i wiedzy różnej bardzo dużo też ma, więc często łączymy jedno 
z drugim i jest świetna zabawa. Teraz wam podpowiem jakie psikusy można porobić.



Jajko na twardo:1

         Psikusy

Zima wróciła:2

Za małe buty:4

Słony cukier:5

Zimna kawa:3
Komputer nie działa:6

Ugotuj wieczorem jedno jajko na twardo i schowaj
do lodówki tam gdzie surowe. Rano w Prima
Aprilis poproś rodzica by zrobił Ci jajecznicę.

Wieczorem lub w nocy popsikaj szyby sztucznym
śniegiem w spray-u. Wstań przed wszystkimi
domownikami i krzyknij “O rany spójrzcie, ile śniegu
przez noc napadało”.

Nagrzej kubek na przykład w mikrofalówce i wlej 
do niej zimną kawę, a zdziwiona mina domownika
będzie bezcenna,

Zwiń małe kawałki gazety lub weź po prostu watę i włóż tacie
do butów w same czubki dobrze upychając. Tata zdziwi się, 
że przez noc mu stopy urosły. A ty w śmiechu krzykniesz:
"prima aprilis tato".

Do cukiernicy wsyp sól. Rano wszyscy będą zdziwieni po
posłodzeniu herbaty solą, najbardziej ci co duszkiem wypijają.

Zrób screena pulpitu i ustaw fotografię jako tło pulpitu.
Właściciel komputera na pewno mocno będzie zdziwiony
próbując naprawić komputer.

Lena Kabza



Wiosna idzie wolnym krokiem,
tupie, podskakuje pomalutku

krajobrazy rysuje
kwiatki podnosi nad ziemią

trawy obrzuca zielenią.
Ptakom daje delikatny

wietrzyk pod skrzydełka.
A dla słonka przestrzeń robi

przesuwając chmury na ich poprzednie miejsce.

Wiosna zwierzęta zwołuje,
ze snów pobudki im funduje.

Wszystko do wesołego życia powraca,
To ciężka przyrody i wiosny praca.

Tylko człowiek tego nie zauważa.
Ma klapki na oczach,

dla niego jest tylko dom i praca.
Zatrzymaj się człowieku na chwilę,

popatrz dookoła jaka piękna wiosna, przyroda
Jak szczęście do Ciebie woła.

Lena Kabza
“Wiosna i człowiek”



DZIEŃ ZIEMI
Julia Kozłowska

Dzień Ziemi nazywany także
Międzynarodowym Dniem
Matki Ziemi - to akcja
prowadzona wiosną 
22 kwietnia, będąca także
największym ekologicznym
świętem świata. Wiele osób
uważa także, że to wspaniała
okazja, by rozpowszechnić
globalne problemy Ziemi.

Podczas tego dnia odbywają
się rożnego rodzaju imprezy 
na świeżym powietrzu, 
o tematyce ekologii i ochronie
środowiska. 

Większość wydarzeń to akcje
zbierania śmieci, a także
sadzenia drzew.

Obchody tego dnia są okazją
do refleksji nad przyszłością
naszej planety, jak również
uświadomieniem, 
jakie zagrożenie niesie rozwój
przemysłu i nie-ekologiczne
podejście do życia. To święto
ma przypominać nam o tym,
iż każdy z nas ma wpływ 
na dobrostan Ziemi, 
przez chociażby zmianę
swoich nawyków.

Idea ochrony Ziemi narodziła
się w USA. Jako pierwszy 
z ideą Dnia Ziemi wystąpił John
McConnell na konferencji
UNESCO, dotyczącej
środowiska naturalnego 
w 1969 r., a pierwsze obchody
odbyły się w 1970 r. 
W Polsce dzień ten
obchodzony jest od 1990 r.
Aktualnie organizowany 
jest w aż 192 krajach.



 

Julia Kozłowska

Ciekawostki
o Dniu Ziemi

Każdego roku dooceanów wyrzucanychjest
5.000.000.000.000kilogramów śmieci.Odpady z tworzywsztucznych zabijająco najmniej 1 milionstworzeń w oceanierocznie.

Podobno największe
obchody Dnia Ziemi
odbyły się w 2007r.
Wzięło w nich udział

miliard ludzi.
W Dniu Ziemi w 2012roku ponad 100 000osób jeździłorowerami w Chinach.Wszystko po to, aby zmniejszyć emisjęCO2 i zaoszczędzaćpaliwo.

W pierwszym Dniu

Ziemi 20 milionów

ludzi zebrało się 

na ulicach Ameryki, 

aby zaprotestować

przeciwko rewolucji

przemysłowej. 
W rezultacie
narodził się ruch

ekologiczny.
Podczas obchodówDnia Ziemi w 2011 r.w Afganistanie ruchDnia Ziemi posadził28 milionów drzew.

Niektóre szkoły i społeczności
obchodzą Dzień Ziemiprzez cały tydzień,aby wydłużyć czas, w którym ludzieskupiają się naZiemi.



RECENZJA KSIĄŻKI: 
„OPOWIEM O TOBIE GWIAZDOM”

„Opowiem o Tobie gwiazdom” to książka, którą dostałam na
gwiazdkę. Po przeczytaniu jej opisu nie wiedziałam czego mam
się spodziewać. Niesamowicie mnie ona zaskoczyła, jednak
chyba oczywiste jest to, że pozytywnie. Nigdy nie
pomyślałabym, że kiedyś książka zrobi na mnie takie wrażenie. 

Opowiada ona o dziewczynie o imieniu Astrid, która zmierza się
od początku powieści ze śmiercią siostry. Była ona dla niej jej
słońcem, jak sama wspomina, dlatego nie może pogodzić się 
z jej stratą. Gdy kończy liceum postanawia wyjechać wraz 
z Jajem - jej najlepszym przyjacielem oraz Plutonem - nowo
poznanym chłopakiem w podróż poza miasto, o której tak
bardzo marzyła. 

Julia Kozłowska



RECENZJA KSIĄŻKI: 
„OPOWIEM O TOBIE GWIAZDOM”

Jest ona z gatunku literatury młodzieżowej, jednak mimo to uważam, że porusza bardzo ważne tematy,
dotyczące problemów, z którymi teraz zmierza się bardzo duża część osób. Dlatego sądzę, że jest to
powieść odpowiednia nie tylko dla nastolatków, ale dla osób w każdym wieku.

Czytając ją byłam naprawdę pod dużym wrażeniem. Najbardziej dotknął mnie koniec. Wydaje mi się, 
że nigdy nie uroniłam tylu łez czytając książkę. Wciągnęła mnie na tyle, iż przeczytałam ją „jednym tchem”.
Piszę tę recenzję ze łzami w oczach oraz z pewnością, że żadna książka nigdy nie zajmie jej miejsca w moim
sercu. 

Najchętniej opowiedziałabym o niej szczegółowo, tym bardziej o zakończeniu, aczkolwiek wolałabym
żebyście przeczytali ją sami. Dużo o niej myślałam i wiem jedno: warto żyć i marzyć do końca. 

Mam nadzieje, że zachęciłam Was do przeczytania tej cudownej książki. 

Julia Kozłowska



Lena Kabza



Wczoraj kury tak gdakały, 
nasze jajka oszalały. 

Malowały się w paseczki 
i w kółeczka i wstążeczki. 

 
Teraz wszystkie krzyczą - 

hura hura 
Wesołego Alleluja! 

Życzy redakcja gazetki
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