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Prima
Aprilis

Prima aprilis - Aprilis – dosł. 
„pierwszy dzień kwietnia",

 dzień żartów – obyczaj obchodzony
pierwszego dnia kwietnia w wielu

krajach świata. Polega on na robieniu
żartów, celowym wprowadzaniu w

błąd, nabieraniu kogoś, konkurowaniu
w próbach sprawienia, by inni

uwierzyli w coś nieprawdziwego, a na
koniec wyjaśnieniu dowcipu. Tego

dnia w wielu mediach pojawiają się
różne żartobliwe informacje. 
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Wielkanoc

Święta Wielkanocne to
 najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie. Obchodzone są na

pamiątkę śmierci
 i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Punktem kulminacyjnym Świąt
Wielkanocnych jest Triduum Paschalne

rozpoczynające się Mszą Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończące

w Wielką Niedzielę. 
 

Wielkanoc to święto ruchome. 
W tym roku przypada 

4 kwietnia. 
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Międzynarodowy
Dzień Ziemi

W ten dzień prowadzone są
  coroczne akcje, których celem jest

promowanie postaw proekologicznych w
społeczeństwie. Organizatorzy Dnia
Ziemi chcą uświadomić politykom i

obywatelom, jak kruchy jest ekosystem
planety ludzi. Dzień Ziemi obchodzony

jest w momencie równonocy wiosennej
na półkuli północnej, czyli w dniu
równonocy jesiennej na półkuli

południowej. Wyróżnia się tym, że na
całej planecie dzień trwa tyle samo, co

noc. Często podczas tej akcji można
zobaczyć hasło: ,,Dbajmy o naszą

planetę!"
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https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_jesienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc


Nasi laureaci i finaliści
konkursów przedmiotowych
W zeszłym miesiącu odbył się trzeci i ostatni
etap konkursów przedmiotowych. Z naszej
szkoły kilka osób otrzymało tytuł laureata

lub finalisty. Oto oni:
 

Laureaci: 
 

Biologia: Małgorzata Chłopecka, 
Angielski: Aleksandra Ciępka

 
Finaliści:

 
Biologia: Cyprian Naróg

Angielski: Jan Szarek, Krzysztof Pietras,
Dawid Dudziński

Gratulujemy!
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Natalia Zaród
Lekcja zdalna

 
Rano wstajesz i wciąż w piżamce

Wleczesz się do komputera
I choć to może zabrzmi jak w bajce

Tylko szybko go otwierasz.
Rozpoczyna się spotkanie
Nauczyciel Cię zaprasza

Ty w spokoju jesz śniadanie
A on mowy swe wygłasza.

Kiedy nagle Cię ktoś wzywa
A Ty nie wiesz co i jak

Choć Ci serce szybko grywa
Spokojnie otwierasz czat.
Piszesz o złym mikrofonie
O psie, co przegryzł kabel
O aktualizacji w telefonie

I czujesz, że należy ci się za spryt nobel.
Tak mijają sobie lekcje

W ciągu całego dnia
I pewnie przyznacie mi rację

Co tydzień potrzebna jest nowa gra.
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Memy
W związku z Prima Aprilis w tym numerze

przygotowaliśmy dla Was jeszcze więcej memów!
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Chichotki
- Masz może bandaż? -

ukąsił mnie komar.
- Co? Ukąsił cię komar i
chcesz obwiązywać się

bandażem?
Zwariowałeś?

- Nie...brat zabił go
łopatą... Na lekcji religii ksiądz mówi do

dzieci:
- Narysujcie aniołka.

Wszyscy rysują aniołki z dwoma
skrzydełkami, a Jasio z trzema.

- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema
skrzydełkami? - pyta ksiadz.
- A ksiądz widział z dwoma?

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest
dłuższa: Nil czy

Amazonka?
- Amazonka.

- Dobrze Jasiu. A o ile
jest dłuższa?
- O pięć liter.

Dyrektorka pyta Jasia:
-Kiedy odrabiasz lekcje?

-Po obiedzie.
-A, dlaczego nie masz
odrobionych lekcji?
-Bo nie było obiadu.
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-Chcesz
jagodziankę?

-Tak, a z czym?
-Z truskawkami

chyba.

Stara podkowa leży na
trawie obok

czterolistnej koniczyny i
mówi:

- Szkoda, że nas nikt nie
znalazł.

- Widocznie nie mamy
szczęścia.
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- Jasiu - pyta nauczyciel.
 - Jaki to będzie

przypadek, jak powiesz
"lubię nauczycieli"?

- Bardzo rzadki, panie
profesorze.

- O! tato, tam leci
toperz!

- Nietoperz, synku.
- Jak nie toperz to

co?



Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne
Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,

postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być

prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

Jeśli znacie jakieś plotki i
chcecie, by znalazły się w

następnym numerze, napiszcie
do nas:

koperniczki@gmail.com.
Możecie się podpisać lub nie .

 

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1
   

Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 2

Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3

Plotka nr 4Plotka nr 4Plotka nr 4
 

Ze szkolnej biblioteki w ciągu
ostatnich kilku dni, kiedy szkoła
była otwarta, zostało pożyczone
mnóstwo książek. Wielu lektur

zabrakło dla osób, które chciały je
jeszcze przeczytać.

Dzięki zbiórce na chorego
chłopca, która odbywała się w

naszej szkole, zdołaliśmy
uzbierać na tyle dużo

pieniędzy, aby mógł pojechać
na operację.

Założyliśmy stronę na
Facebooku, na której

również będziemy
zamieszczali nowe numery
oraz informacje dotyczące

konkursów.

W klasach 1-3 były przypadki
koronawirusa, przez co frekwencja
w ostatnich dniach była mniejsza.
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Komiks ,,Prima Aprilis" - Hanna Gawlik 6B
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Sudoku
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Konkurs

W związku z tym, że w 
przyszłym miesiącu nasza gazetka

obchodzi urodziny, tematem konkursu
będzie upieczenie urodzinowego ciasta.

Może to być tort, babeczki lub zwykły
sernik, szarlotka, itd. Zachęcamy do

wysyłania zdjęć na
koperniczki@gmail.com

do 20 kwietnia. Zapewniamy, że praca
nie pójdzie na marne! Prosimy

podpisywać się imieniem, pierwszą
literą nazwiska i klasą, żebyśmy

 mogli rozdać nagrody,
kiedy wrócimy do szkoły. 
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Nasze źródła
Memy: Głos Koszaliński, Memy.pl, Gazeta

Krakowska, Radio ESKA, BESTY.pl, Pinger.pl,
Demotywatory.pl

 
Sudoku: wikipedia,sciencekids.co.nz

 
Żarty: rozrywka.ox.pl, 

 
Wielkanoc: www.kalendarzswiat.pl

 
Prima Aprilis: wikipedia.pl

 
Międzynarodowy Dzień Ziemi:

Wikipedia.pl
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http://www.sciencekids.co.nz/quizzes/sudoku/hard3.html


Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 6B
Spis treści: Jagoda Zając 6B
Konkurs:  Natalia Zaród 6B
Memy: Pola Krakowiak 6B

Chichotki:  Jagoda Zając, Pola Krakowiak 6B
Wielkanoc: Ula Urbaś 6B

Prima Aprilis: Ula Urbaś 6B
Międzynarodowy Dzień Ziemi: Pola Krakowiak 6B

Sudoku: Ula Urbaś 6B
Plotki szkolne: Natalia Zaród 6B
,,Lekcja zdalna": Natalia Zaród

Komiks: Hanna Gawlik 6B
Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już w maju!


