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WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH, TO TY!
Przyszła wiosna, a wraz z nią nowy zastrzyk energii! Przekonaj się, co można robić, kiedy
cały świat budzi się do życia. Nasza redakcja przygotowała kilka porad, które zaczynają się
od liter najpiękniejszej pory roku.

W

jak wiosenna wycieczka, którą warto rozpocząć od Doliny Trzech Stawów – zielonej i spokojnej
części Katowic. Gwarantujemy, że o tej porze roku park zakwitnie wszystkimi kolorami tęczy. Na
tym jednak nie koniec. Kiedy stopnieją śniegi, spakuj plecak i ruszaj w Beskidy.

I
O

jak integracja, bo wiosna to czas, w którym nie tylko przyroda budzi się do życia. To także
doskonała pora roku dla zakochanych i dla tych, którzy planują się zakochać.

jak odpoczynek, który jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Oprócz nauki warto
również zadbać o właściwy relaks. Odpoczywać możesz na wiele sposobów, ale najlepiej robić to
poza miastem i w dobrym towarzystwie.

S

jak seans filmowy z przyjaciółmi. Kino to doskonała rozrywka w deszczowe dni. Jeśli jeszcze nie
widziałeś „Sztuki kochania” czy „Marii Skłodowskiej-Curie”, a zbiera się na deszcz, weź parasol
i ruszaj do kina.

N
A

jak nauka, której, mimo wiosennej aury, nie może zabraknąć w twoim planie dnia. Znajdź
piętnaście minut dziennie na powtórzenie materiału z lekcji, a egzamin zdasz na 5!

jak aktywność fizyczna, której sprzyja coraz dłuższy dzień i wyższa temperatura. Zachęcamy do
uprawiania różnego rodzaju sportów. Rowerowe wycieczki, długie spacery czy bieganie to tylko
nieliczne atrakcje, jakie można spotkać w mieście.

POSŁUCHAJCIE, OTO BAJKA...

awno, dawno temu, za górami, za lasami żył sobie kot i pies. Zwierzęta zawsze marzyły
o tym, żeby być kimś zupełnie innym. Kot chciał być dziewczynką, mieć długie włosy i piękny uśmiech.
Chciał się bawić z przyjaciółmi i pięknie tańczyć. Pies marzył o tym, żeby stać się złotą rybką, by pływać
szybko, oddychać pod wodą i oglądać piękny wodny świat. Pewnego razu zwierzęta znalazły magiczny las,
w którym mieszkała czarownica. Kiedy do niej przyszły, poprosiły ją o spełnienie swoich marzeń.
Czarownica oznajmiła, że może pomóc tylko jednemu z nich. Kot oddał swoje życzenie psu, więc ten stał
się rybką. Gdy kot zobaczył tę przemianę, natychmiast poczuł głód i zjadł rybkę. Jaki z tego morał?
Musimy w pełni akceptować siebie i cieszyć się z tego, co dało nam życie.
Marilia Sobral (Brazylia), Sviatoslav Gavrilov (Rosja), Kira Tichonowa (Rosja)

ardzo dawno temu żyła sobie mała dziewczynka, która chciała wszystko wiedzieć. Pewnego
razu, kiedy rodzice wyszli do pracy, dziewczynka sama poszła do lasu. Gdy tak spacerowała, spotkała
czarownicę, którą zaczęła wypytywać o to, dlaczego niebo jest niebieskie, a trawa zielona, czemu z choinek
igły nie spadają na zimę, a w lesie nie ma asfaltu. Zmęczona pytaniami czarownica zamieniła dziewczynkę
w złotą rybkę, która znała odpowiedź na wszystkie pytania, a sama stała się małą dziewczynką.
Zamieszkała z rybką w domu zaczarowanej dziewczynki i każdego dnia zadawała jej wiele pytań, a ta za
karę musiała na wszystkie odpowiadać.
Valeriia Bordiuh (Ukraina), Valeriia Garbarenko (Ukraina), Süleyman Asici (Turcja), Margarita Nikitina (Rosja)

a górami, za lasami żyła sobie krnąbrna dziewczynka o długich rudych włosach. Pewnego
razu uciekła z domu i weszła do ciemnego lasu. Był to niezwykły las. Krążyły plotki, że jest zaczarowany,
a w jego głębi mieszkają dziwne zwierzęta. Gdy tak spacerowała, znalazła krystalicznie czyste jezioro,
w którym pływały złote rybki. Dziewczynce spodobały się te rybki, ponieważ miały kolor jej włosów. Nagle
zapragnęła zabrać kilka do domu. Z jednego buta zrobiła akwarium i wyłowiła dwie najmniejsze rybki.
Kiedy postanowiła wrócić, nie mogła znaleźć drogi powrotnej. Ze strachu zaczęła wzywać pomocy.
W odpowiedzi usłyszała głos, który oznajmił jej, że za kradzież i nielegalne wtargnięcie zostanie tu na
zawsze. I tak nieszczęśliwa dziewczynka została duchem zaczarowanego lasu.
Valeryja Svirskaya (Białoruś), Zlata Lebedz (Białoruś), Maksym Didyk (Ukraina), Tetiana Pavliuchenko (Ukraina), Andrea Kocev (Macedonia)

REKLAMA (NIE)TYPOWYCH PRODUKTÓW
Podobno dzięki reklamie każdy produkt wcześniej czy później znajdzie swojego nabywcę.
Sprawdź, czy reklamy przygotowane przez naszych studentów, zachęcają cię do kupna tych
sprzętów.

Jeśli

szukasz

niezawodnego

sprzętu do wkręcania śrub, otwierania
piwa i puszek konserwowych, mamy
dla Ciebie wielofunkcyjny śrubokręt.
W tym małym urządzeniu znajdziesz
wiele

potrzebnych

narzędzi.

Ten

model szybko zmieni się w wiertarkę
i pomoże przy każdym remoncie. Noś
go zawsze przy sobie!
Gumka do ścierania to najlepszy produkt na świecie.
Jeśli chcesz, żeby nauka Twojego dziecka była lekka, łatwa
i przyjemna, kup mu kolorową gumkę. Jeśli nie możesz
wymazać najgorszych wspomnień, użyj drugiej strony gumki.
Dzięki niej wszystkie złe myśli zostaną usunięte.

Stawiasz na modę i wygodę? Wybierz kalosze
„Elza” na każdą porę roku. Dzięki nim Twoja praca
będzie łatwa, szybka i przyjemna. Zrobisz dobre wrażenie
wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Dostępne w wielu
modelach, w jednym niepowtarzalnym kolorze. Po prostu
musisz je mieć!

CZY ZNASZ TE SYMBOLE?
W okresie wiosennym przypadają jedne z ważniejszych świąt w Kościele Katolickim.
Wielkanoc to radość ze zmartwychwstania Chrystusa, czas rodzinnych spotkań i wspólnego
biesiadowania. Proszę podpisać fotografie, a następnie porozmawiać z nauczycielem na
temat znaczenia tych symboli.
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pisanki, koszyczek wielkanocny, babka wielkanocna, baranek wielkanocny, kurczaczek, palma wielkanocna

