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ń Kobiet

Dzie

Dzień Kobiet jest okazją do zwrócenia uwagi na
problemy kobiet z całego świata, podkreślenia ich
roli oraz podziękowania i docenienia. Tego dnia wiele
pań otrzymuje od panów kwiaty i inne upominki.
data: 8 marca
typ święta: międzynarodowe
symbole: tulipan, czerwone
goździki

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. Zapoczątkowane zostały przez
Socjalistyczną Partię Ameryki.
19 marca 1911 roku po raz pierwszy
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w
Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Podpisana w 1945 roku Karta Narodów
Zjednoczonych była pierwszym
międzynarodowym dokumentem
potwierdzającym zasadę równości kobiet i
mężczyzn.
Warto również dodać, że 18 grudnia 2007
roku Zgromadzenie ustanowiło dzień 15
października jako Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich.

Drogie Panie i Panowie!
Z okazji Waszego święta składamy
Wam najserdeczniejsze życzenia.
Bądźcie szczęśliwi, niech spełniają się
Wasze marzenia, a każdy dzień niech
przynosi Wam mnóstwo radości.

ń Mężczyzn

Dzie

W polskiej tradycji coraz częściej obchodzonym
świętem jest Dzień Mężczyzny. Historia tego
święta związana jest z tradycją chrześcijańską.
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony
jest w ponad 80 krajach świata.
data: 10 marca
typ święta: międzynarodowe
zwyczaje: Panowie dostają
drobne upominki, kartki

Dzień Mężczyzn jest to święto, które mniej lub
bardziej hucznie obchodzimy każdego roku.
Tego dnia panowie otrzymują liczne życzenia i
prezenty. To tradycja, którą obchodzimy na
świecie od ponad wieku.
Na świecie zapoczątkowano obchody Dnia
Mężczyzny 19 listopada 1999 w Trynidadzie i
Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz grupy ludzi w Stanach
Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na
Karaibach. Zaproszenie do obchodów przyjęły
też inne państwa.
W polskiej tradycji przyjęło się, że Dzień
Mężczyzny obchodzony jest 10 marca. Ta data
jest związana ze wspomnieniem katolickiego
kościoła czterdziestu świętych męczenników z
Sebasty, którymi byli mężczyźni.
W Australii, Holandii, Kanadzie, USA, Włoszech,
Wielkiej Brytanii Dzień Mężczyzny obchodzony
jest 19 listopada. W Armenii, Estonii,
Kazachstanie, na Łotwie i Ukrainie panowie
mają swoje święto 23 lutego.

Marta Pacek, Amelia Turowska 6c
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Klasa Sportowa
Trwa nabór do klasy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 88 w
Warszawie. Serdecznie zapraszamy na egzaminy
sprawnościowe dla najmłodszych chętnych sportowców
(szczegóły na stronie www.sp88.edu.pl) . Warto wspomnieć, że
klasa o profilu sportowym gwarantuje dzieciom zwiększony
zakres wychowania fizycznego, co w znaczący sposób wpływa
na zwiększoną sprawność fizyczną. Regularny ruch wzmacnia
serce i usprawnia pracę układu krążenia a to przekłada się na
skuteczne dotlenienie całego organizmu. Sport pomaga
zredukować stres i napięcia psychiczne, wspomaga procesy
koncentracji, umożliwia wypracowanie wytrwałości i
systematyczności, co ma niewątpliwy wpływ na pozostałe sfery
życia młodego człowieka.
Pamiętajmy, wystarczy jedynie podtrzymywać w dziecku ducha
sportowej walki, przeżywać z nim sukcesy sportowe i wspólnie
realizować sportowe cele, a to akurat, od lat jest naszą pasją…

Małgorzata Kulig
Zespół wychowania fizycznego
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Krzysztof Sarna 5B

Gatunki gołębi w Polsce
Gołąb miejski
Gołąb miejski powstał od gołębia
skalnego i jest on bardzo
pospolity, spotykamy go
codziennie na swojej drodze.

Gołąb sierpówka
Jest to gołąb, który lubi mieszkać
w okolicy domków
jednorodzinnych, chociaż czasami
można go spotkać w mieście.
Ciekawostka: Dawniej ludzie
mówili na sierpówki cukrówki, ale
była to niepoprawna nazwa,
ponieważ gołąb cukrówka
naprawdę istnieje, ale nie w
Polsce.

gołąb sierpówka

gołąb miejski

Gołąb grzywacz

Jest nazywany gołębiem leśnym,
chociaż w mieście można go
spotkać częściej niż sierpówkę.

Jest on też najcięższym gołębiem
w Polsce.

gołąb grzywacz
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Krzysztof Sarna 5B

Gołąb siniak
Nigdy nie przychodzi do miast,
woli leśne życie z dala od ludzi, ma
czarne, wyłupiaste oczy.

gołąb siniak

Gołąb Turkawka
Podobnie jak siniaka, nie można
go spotkać w miastach. Jest on
najmniej ważącym gołębiem w
Polsce.
gołąb turkawka

Śpiewy gołębi:
gołąb miejski

https://www.glosy-ptakow.pl/golab-miejski/

gołąb sieprówka

https://www.glosy-ptakow.pl/sierpowka/

gołąb grzywacz

https://www.glosy-ptakow.pl/grzywacz/

gołąb siniak

https://www.glosy-ptakow.pl/siniak/

gołąb turkawka

https://www.glosy-ptakow.pl/turkawka/
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Recenzja książki "Wojownicy" Erin
Hunter
„Wojownicy” autorstwa Erin Hunter to książka,
której tytuł znałam już od dłuższego czasu.
Wreszcie udało mi się ją przeczytać.
Już po paru stronach opowieść wciągnęła mnie
w swój niepowtarzalny świat. Nigdy nie
przepadałam za kotami, lecz ta książka
sprawiła, że polubiłam te ceniące sobie
niezależność stworzenia.
Książka opowiada o czterech klanach dzikich
kotów żyjących w lesie. Żyją one według reguł
ustalonych przez swoich przodków. Każdy koci
gang ma swojego przywódcę, zastępcę, medyka
oraz własny teren, na którym poluje i tworzy
swój obóz.
Głównym bohaterem jest Rdzawy, który później
przybiera uczniowskie imię Ognista Łapa.
Rdzawy jest kotem domowym, który od zawsze
pragnął żyć w lesie. Pomimo przestróg swoich
przyjaciół postanawia wyruszyć w nieznane.
Klan Pioruna przyjmuje go do swojej
społeczności i tak zaczyna się jego przygoda.
Domowy kociak będzie musiał zyskać zaufanie
pobratymców i dostosować się do życia w
klanie, co nie jest łatwe.
Książka jest wciągająca i bardzo ciekawa.
Pozwala spojrzeć na świat oczami dzikiego
kota.

Momentami potrafi rozbawić lub na odwrót
jest poważna i zmusza nas do zastanowienia
się nad niektórymi własnymi zachowaniami.
Można się z niej wiele nauczyć, a niektóre
sytuacje skłaniają do refleksji, np. w jaki
sposób człowiek ingeruje w życie dzikich
zwierząt. Seria porusza tematy przyjaźni,
lojalności, walki o to, co słuszne. Pokazuje, że
warto pomagać.
Aktualnie po polsku wydane jest około
czterdzieści siedem pozycji. Pomimo tak wielu
książek, które pozostały mi do przeczytania z
tej konkretnej serii, mój zapał pozostaje
niezmienny i w dalszym ciągu zamierzam je
czytać. Czytając książki z serii napisanej przez
Erin Hunter, bawiłam się wspaniale, zazwyczaj
udawało mi się przeczytać jedną w jeden
dzień. Polecam tę książkę starszym oraz
młodszym. Można miło spędzić z nią wieczór
oraz wiele się z niej nauczyć. Czytanie jej to
sama przyjemność.

Kaja Sobczuk 7b
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Mariia Pypiak 6a
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Ptasie zwiastuny wiosny

, do Polski zaczynają wracać ptaki kojarzone przez nas z wiosną. Poniżej

Jak co roku

, które dla mnie są najbardziej wiosennymi ptakami

prezentuję kilka gatunków

Bocian biały

Żyje na otwartych terenach rolnych z dostępem

Czajka

Żyje na otwartych terenach, zwykle na polach, pastwiskach i
nawodnionych łąkach

często w bliskości ludzi

. Jest to dość pospolity ptak lęgowy w

znamy i kochamy jego czerwony dziób oraz

, jednak w ostatnich latach niestety zmniejsza się jego

liczebność

, bardzo

. Wszyscy dobrze go

. Jest odporna na mróz. Przylatuje na

przełomie lutego i marca

Polsce

do wody i bagnistych dolin rzecznych

donośny klekot

.

. Ma bardzo charakterystyczny głos, prawie jak z filmów
science

-fiction.

Kukułka
Dymówka

To średniej wielkości ptak spotykany we wszelkiego rodzaju

Jest to dosyć pospolity ptak w terenie wiejskim

Afryce

. Zimuje w

, a do Polski powraca w kwietniu lub maju.

zadrzewieniach i na terenach otwartych

podrzucania swoich jaj innym ptakom

Inną często u

. Kukułka znana jest z

, które mają podobne jajka.

żywaną nazwą kukułki jest gżegżółka.

Oczywiście to nie są wszystkie ptaki

, wybrałem

przylatujące na wiosnę

. Moimi ulubionymi

jedynie kilka z nich

żołna i kraska,

wiosennymi ptakami są

że one przylatują do Polski

jednak

źniej. Jeżeli Was to

znacznie pó

, to postaram się je Wam

interesuje

Pliszka

ż

ółta

To mały ptak z rodziny pliszkowatych

. Żyje głównie na zalewowych łąkach,

. Pliszka ubarwiona jest w przepiękny

podmokłych pastwiskach i nad jeziorami

odcień

żółci. Stojąc na ziemi, figlarnie macha ogonkiem

pokazać w którymś z kolejnych

.

artykułów

Wojtek Stelmach 6a
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Dla edukacji wczesnoszkolnej
Wymień po sobie trzy dni tygodnia,
ale nie używając przy tym żadnej z
nazw dni tygodnia.
odp. wczoraj, dziś, jutro

Jeśli dwa to towarzystwo, a trzy
to tłum, to ile będzie cztery i
pięć?
odp. dziewięć

odp. podręcznik

Ile widzisz zwierząt na rysunku?

Jasio przychodzi do domu i
chwali się mamie:
-Mamo, dzisiaj tylko ja
odpowiedziałem na pytanie
pani z matematyki!
-A o co pytała?
-Kto nie odrobił pracy
domowej.

Ania Pacek, Liliana Wawrzyńska 4c
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Recenzja książki
Chcę Wam polecić znakomitą
książkę pt. Tajemnica Złotych
Wzgórz autorstwa Heleny Dahlgren.
Jest to pierwszy tom cyklu
powieściowego Star Stable.
Opowiada o czterech przyjaciółkach
i ich przygodach, które toczą się w
niezwykłym uniwersum. Bohaterki
powieści łączy miłość do koni oraz
magiczna moc. Dziewczyny tworzą
grupę Jeźdźców Duszy. Dzięki swym
zdolnościom oraz sile przyjaźni
pokonują największe trudności i
najstraszniejsze istoty. W ich rękach
leżą losy magicznej krainy. Książka
jest tylko dla tych, którzy lubią
zanurzyć się w świat magii...
Gorąco polecam.

Monika Obroślak 3c
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Pysznie i prosto!
Składniki:

by
d
o
L

-banany
-czekolada
-mleko
-posypka

c
i
e
ołp

owe na
n
a
an

Przygotowanie:

1 . obierz banana, odkrój końcówki i pokrój na pół w poziomie
2 . rozpuść czekoladę i dolej połowę szklanki mleka
3. w banana wbij patyczek
4. zamocz banana w czekoladzie
5 . posyp posypką i włóż na dłuższą chwile do lodówki

Składniki

Galaretka z owocami

-3 galaretki
-owoce (np. maliny, borówki)
-folia spożywcza
-forma na babkę

Przygotowanie:

1. przygotuj galaretki
2. formę wyłóż folią spożywczą
3. nalej galaretkę i wsyp owoce
4. odstaw do lodówki na noc
Zuzia Marek 6b
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Galeria talentów

Marta Pacek 6c

Martyna Trochim 6b

Vu Hong Phuong Anh 5b

Daviti Akobia 6b

Jeżeli chcesz się nam pochwalić swoim
talentem, wyślij zdjęcie pracy na:
gazetka.galeriaplastyczna.sp88@gmail.com
Wysłanie pracy oznacza zgodę na jej
imienną publikację w gazetce szkolnej.
STRONA | 12

marcowe wydarzenia

*Termin oddawania prac
Kolorem czerwonym zostały oznaczone wydarzenia szkolne.
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OGŁOSZENIA
Drodzy Uczniowie!
W związku z apelem Burmistrza Dzielnicy Warszawa Włochy, w naszej szkole rusza akcja zbiórki żywności
dla osób samotnych i starszych potrzebujących pomocy. Zbliżają się Święta Wielkanocne więc jest
świetna okazja aby okazać innym trochę serca. Można włączyć się do akcji wolontariatu przynosząc do
szkoły tzw. suchą żywność czyli:
1. makarony, kasze, ryż
2. słodycze świąteczne
3. puszki np. z owocami czy mięsne
4. olej
5. cukier
7. mąkę
8. herbatę i kawę
9. suszone ,zapaczkowane bakalie
10. suche pieczywo cukiernicze
11. miody , powidła, dżemy w słoikach
12. soki zagęszczane w kartonach
W holu szkoły będą przygotowane kartony na żywność. Zbiórka potrwa tylko do 12. marca bo święta tuż
tuż więc śpieszmy się pomagać....puki możemy.
Z góry dziękujemy wszystkim za udział.
Drodzy Rodzice , Uczniowie i Nauczyciele!
Nasza szkoła bierze udział w Akcji " Gorączka Złota " jest to Akcja
M.Brzeska , M.Bonder, M.Eciak i B.Janocińska
Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK! Ogłaszamy konkurs między
klasowy na zbiórkę monet o nominałach 1,2,5 gr. Zbiórkę monet
rozpoczynamy od 8.02 21 i potrwa ona do 20 maja .
Monety będą ważone i ta klasa , która zbierze najwięcej wygrywa. Zbiórka
odbywa się w III kategoriach wiekowych :
I Przedszkola
II klasy I-III
III klasy starsze.
Monety należy przynosić do szkoły w podpisanych woreczkach foliowych z
numerem klasy, na razie do pani B. Janocińskiej lub do specjalnego
pudełka w holu szkoły, jak ruszymy z nauką stacjonarną to będzie
możliwość zbierania bezpośrednio przez wychowawców danej klasy.
organizatorki konkursu
M.Brzeska i B.Janocinska
Drodzy Uczniowie !
Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi , chcielibyśmy zachęcić wszystkich do wzięcia
udziału w naszej akcji
Roślinka dla Ziemi.
Klasy młodsze I-III i O mogą przynosić roślinki (kwiatki , zioła itp. ) do szkoły i tam
wspólnie stworzyć klasową kwietną skrzynkę-mały ogródek.
Uczniowie klas starszych IV-VIII mogą, każdy we własnym zakresie posadzić dowolną
roślinę w swoim ogródku lub na balkonie , na parapecie, a następnie prosimy przesłać
3 zdjęcia :
1. Przed posadzeniem
2. W trakcie sadzenia
3. Po zasadzeniu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich i życzymy dużo radości i zabawy.
Najbardziej aktywne klasy zostaną wyróżnione.
Zespół przyrodniczy.
Zdjęcia można przesyłać do 30 IV (kwietnia) na adres:
m.brzeska64@wp.pl
m.brzeska@sp88.edu.pl

ł

sk ad gazetki: Marta Rosiak 7e

Gazetka szkolna powstała dzięki
Sekcji Gazetkowej działającej pod
opieką p. A. Karskiej, p. A Suski i p.
M. Wultańskiej
Chcesz pisać własne artykuły lub z
nami współpracować? Może chcesz
nam coś przekazać?
Kontakt: nafali88@sp88.edu.pl
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