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1.”W marcu jak w garncu” 

2.  “Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w kwietniu” 

3.  “Gdy bocian na święty Józef przyleci, przynosi resztę 

śnieżnej zamieci” 

4. “Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnieg” 

5. “Marcowa mgła zimie lato da” 

6. “Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza,                                       

bo deszcze sprowadza” 

7. “Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny-                   

nie będzie rok głodny” 

8. “Marzec, co z deszczem chadza,                                                  

mokry czerwiec sprowadza” 

9. “Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych” 

10. “W marcu mgły, powódź za sto dni” 

  

Źrodło: www.kalendarzswiat.pl,  
 Marcowe przysłowia, Marcowe przysłowia pogodowe 

Opracowała: Zuzanna Warszowska kl.VII D  
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Dzień Świętego Patryka  
Dzień Świętego Patryka przypada 17 marca. Jest to narodowe święto Irlandii, 

hucznie obchodzone także w Stanach Zjednoczonych i tych krajach, w których 

mieszka wielu Irlandczyków.  

Dla obywateli Irlandii jest to  dzień wolny od pracy, pełen radości i wspólnej 

zabawy. Irlandczycy bawią się  i uczestniczą w wesołych ulicznych paradach. 

Najstarsza i największa parada z okazji Dnia Świętego Patryka odbywa się w 

Nowym Jorku. Ponieważ narodowym kolorem Irlandii jest kolor zielony, ludzie 

ubierają się w tym dniu na zielono, przypinają do ubrań zielony liść koniczyny -

narodowy symbol Irlandii, kraju zwanego także Zieloną Wyspą.  
Święty Patryk - patron Irlandii - był biskupem, który na Zielonej Wyspie krzewił 

chrześcijaństwo. Według legendy, na przykładzie 

trójlistnej koniczyny, tłumaczył Irlandczykom dogmat 

Trójcy Świętej. Św. Patryk zmarł 17 marca 461 roku.  
  

A teraz, zapraszamy uczniów naszej szkoły do  

sprawdzenia swojej wiedzy na temat św. Patryka i 

Irlandii. Proponujemy Wam rozwiązanie quizu w 

języku angielskim. 
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SAINT PATRICK’S DAY  
 

 
1.Who was Saint Patrick?  

a/ an ordinary priest      b/ a bishop  c/ a Pope  

  

2.Where was St. Patrick born?  

a/ in Ireland         b/ in Wales      c/ in England  
 

3. What kind of plague did St. Patrick fight?  

a/ ants  b/ rats  c/ snakes  

  

4. What did the three parts of a shamrock symbolise in the times of St. Patrick?  

a/  God in three persons b/ the Bible          c/ three different religions  

  

5. When is St. Patrick’s Day celebrated?  

a/ on 17 March          b/ on 20 March       c/ on 21 March  

  

6. Where are the world’s oldest and biggest parades held on St. Patrick’s Day?  

a/ in Dublin  b/ in New York  c/ in Chicago  

  

7. In which city is the river dyed green on St. Patrick’s Day?  

a/ in Dublin  b/ in New York  c/ in Chicago  

  

8.   What are the colours of the Irish flag? (from the left)  

a/ orange, white and green   

b/ green, white and orange             

c/ orange, green and white  

  

9. What is the name of the most famous Irish writer?  

a/ James Joyce  b/ William Shakespeare    c/ Charles Dickens  

  

10. What are leprechauns like?  

a/ ginger, intelligent and mischievous          

b/ stupid, mean and fat         

c/ tall, polite and selfish  

 

Przygotowały: p.Agnieszka Gilak i p.Danuta Skibińska. 

Odpowiedzi do quizu znajdują się na ostatniej stronie. 
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Międzynarodowy Dzień Szczęścia  
  

Jak podpowiada  Wikipedia -  święto zostało ustanowione przez  Zgromadzenie 

Ogólne ONZ  w dniu 28 czerwca 2012 roku.  

Na obchody wyznaczono dzień 20 marca.  

Uchwalenie Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii 

himalajskiego królestwa Bhutanu, 

 które od 1972 stosuje wskaźnik  szczęścia narodowego. 

Wybrane cytaty o 
szczęściu: 
„Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie 
pozwolą”. ~ Abraham Lincoln  
„Ze szczęściem czasami bywa tak, jak z 
okularami, szuka się ich, a one siedzą na 
nosie” ~ Phil Bosmans  
„Szczęście nie jest czymś co przychodzi 
gotowe. Ono pochodzi z Twoich 
własnych działań”. ~ Dalai Lama  

„Ludzie nigdy nie wiedzą, że są szczęśliwi. Wiedzą tylko kiedy, byli 
szczęśliwi”.  ~ William Somerset Maugham  
„Szczęście lubi odwzajemniać uśmiech. Dlatego unika ponuraków”. ~ Lesław 
Nowara  
„To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia”. ~ Paul Thiry 
Holbach  
 „Jedną z tajemnic szczęśliwego życia, są nieustanne maleńkie uczty”. ~ Iris 
Murdoch  
„Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie 
będziesz szczęśliwy”. ~ Dale Carnegie  
Opracowała: Zuzanna Jędrzejewska  7D 
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Jak być szczęśliwym. 

P o r a d n i k  dla  k a ż d e g o. 
 

Cześć, przychodzę do Was z poradnikiem- jak być szczęśliwym.  

Możesz z niego korzystać niezależnie od płci czy wieku, pomoże każdemu. 

Na początku zadajmy sobie  kluczowe pytanie "Co nas uszczęśliwia?". Jednym radość sprawia 

malowanie, drugim spędzanie czasu z rodziną, jeszcze innym czytanie. A Ty? Kiedy jesteś szczęśliwy? 

Czy wygodny fotel i ulubiony program w telewizji – to jedyna recepta na szczęście? 

A może to jest dobry moment, aby wyjść ze  strefy komfortu i  przekonać się, co jeszcze fajnego może 

Cię spotkać, co jeszcze da Ci poczucie zadowolenia? Wyobraź sobie, że często jesz np. marchewkę, 

jabłko oraz kanapkę z szynką i serem (to jest Twoja metaforyczna strefa komfortu). Uznajmy, że nigdy 

nie jadłeś makaronu ze szpinakiem (metaforyczna czynność spoza strefy komfortu), co więcej - nie 

zamierzasz, ponieważ nie wygląda dla Ciebie zbyt apetycznie (to wada, która już na starcie zniechęca). 

Hmmm, ciekawe dlaczego? Okazuje się, iż nie tylko Ty tak myślisz. Znam wiele osób, które twierdzą 

podobnie. Może dlatego, że często inni mają duży wpływ na nasze wybory. Jeśli np. celebryta powie, że 

nie lubi szpinaku, jego fani również nie będą go lubić, ponieważ tak powiedział ich idol. Ale, ale… Nie 

powinno się niczego zakładać z góry, zwłaszcza, że nie mieliśmy wcześniej okazji sami przekonać się o 

smaku! Takim sposobem myślenia wykluczamy ciekawe czynności, rzeczy a nawet osoby z naszego 

życia, przez co może nas ominąć coś fajnego. A metaforyczny szpinak może okazać się pyszny!  Ale 

dajmy już spokój temu niedocenianemu szpinakowi ☺  

Dużo osób twierdzi, że szachy są nudne, a ja jestem innego zdania. Rozwijają umiejętność logicznego 

myślenia, przez co potrafią być bardzo ciekawe.  Nie powinno się mieć złego nastawienia, powinniśmy 

myśleć optymistycznie, szczególnie o tych "nudziarskich" czynnościach,  bo to właśnie one mogą 

przynieść dużo radości.  

Dopiero jak coś wypróbujemy, możemy oceniać.  

Jaki jest morał? Spróbujmy odkryć nowe zajęcia, które mogą nas uszczęśliwić. Bądźmy aktywni , nie 

unikajmy zmian. Poleniuchować też czasami warto, a nawet trzeba, ale świat jest taki ciekawy, że warto 

się na niego otworzyć. Szczęście możemy poczuć, gdy robimy coś miłego lub  pożytecznego.  Gdy 

mamy dobre relacje  z innymi. Nauczmy się cieszyć  z małych rzeczy i myślmy pozytywnie. 

 

Mam nadzieję, że zmotywowałam Was do działania, a nie tylko stania w miejscu oraz użalania się, iż nie 

jesteśmy szczęśliwi.  O tak, lubimy sobie trochę marudzić.  

A na koniec szybkie podsumowanie, warto się wsłuchać w głos własnego serca i  rozsądku.                    

To ważne,  by umieć wyrażać własne zdanie oraz mieć własne poglądy. 

Powodzenia w odkrywaniu siebie! 

Opracowała:  Eliza Klimczak 6A 

„Szczęście to jedyna rzecz, 

 która się mnoży, jeśli się ją dzieli”. 

Albert Schweitzer 
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ZWYCZAJE ZWIĄZANE  

Z WITANIEM 

WIOSNY   

  
  

• Topienie marzanny   
Jest to jeden z obrzędów słowiańskich 
związany z witaniem wiosny.  Marzannę 
wykonaną ze słomy ozdabia się 
wstążkami, kolorowymi koralikami i 
innymi dekoracjami, po czym wrzuca 
się ją do wody, aby odpłynęła z prądem. 
To takie symboliczne ukazanie odejścia 
zimy.   

• Dzień wagarowicza  
W pierwszym dniu wiosny niektórzy 
uczniowie opuszczają szkołę i wybierają 
się gdzieś ze znajomymi. Oczywiście 
nauczyciele wstawiają im nieobecność do 
dziennika. Większość nie obchodzi tego 
święta, ale według tradycji jest to dzień 
luzu.  W tym miesiącu każdy może sobie 
na ten luz pozwolić i nie logować się na 

zajęcia zdalne. Dlaczego? Bo 21 marca -  
to NIEDZIELA  ☺ 

• Wyjazd poza miasto   
Znakomitym pomysłem jest rodzinny 
wyjazd poza miasto. Zmiana otoczenia 
pozytywnie wpływa na nasze 
samopoczucie, szczególnie, gdy 
wybierzemy się gdzieś, gdzie będziemy 
mieć bliski kontakt z przyrodą.  
 Przygotowania do świąt Wielkiej Nocy   
Początek wiosny – to wielkie 
porządki. Porządki, choć są niezbyt 
lubiane, faktycznie dają poczucie 
świeżości i lekkości. Sprzątamy wtedy 
pozostałości po zimie.  Gdy w domu jest 
czysto i pozbędziemy się z niego 
niepotrzebnych rzeczy, czujemy, że 
robimy miejsce na nowe.   

Opracowała: Dobrusia Walaszczyk 7D



 
 

 

 

 
 

czyli jak zachować porządek w swoim pokoju.  

PRAKTYCZNY PORADNIK  

  

Nadchodzi wiosna, a z nią wiele uśmiechów i pozytywnego 
myślenia związanego z piękną pogodą. Zgodzicie się, że 
zdecydowanie milej spędza się czas w czystym, zadbanym pokoju? 
Przygotowałam dla Was porady, jak uporządkować przestrzeń wokół 
siebie.  
  

1. Zacznij od biurka.  
Podczas nauczania zdalnego przy biurku spędzamy większość swojego 
dnia, więc powinno ono nam ułatwiać pracę, a nie ją utrudniać.  
➢ Usuń z biurka wszystkie zbędne przedmioty, które  nagromadziły się w 

ostatnim czasie. Wytrzyj kurze. 
➢ Posprzątaj w szufladach. Poukładaj podręczniki.  

➢ Możesz zaopatrzyć się w praktyczne organizery na ołówki, pisaki itp.  

➢ Pod biurkiem postaw mały kosz, do którego będziesz miał/a ciągły dostęp. 
Podczas lekcji zdalnych jest to szczególnie wygodne, ponieważ nie musisz co 
chwilę wychodzić z pokoju, jeśli masz potrzebę wyrzucenia czegoś.  

➢ Pulpit twojego komputera również nie może być przepełniony. Uporządkuj 
pliki i foldery. Docenisz to, kiedy będziesz musiał szybko czegoś wyszukać. 

2. Odkurz podłogę i dywan oraz wytrzyj kurz na szafkach.  
3. Ściel codziennie łóżko.  

Ile razy zdarzyło Ci się pozostawić je  w nieładzie?   
Niby taka niepozorna rzecz, a jednak niewykonanie tej czynności sprawia, że 
Twój pokój pozostaje w nieładzie. W tym temacie bądź zdyscyplinowany. 
Wybierz ładną narzutę lub koc  i ozdobne poduszki – akcent miły dla oka i 
wprawiający w lepszy nastrój. 

4. Szafa na ubrania.  
Porozwieszaj  na wieszakach lub poskładaj swoje ubrania. A jeśli masz kłopot z 
ich ułożeniem, poproś rodziców o zakupienie organizerów, będziesz 
mogła/mógł  je odpowiednio posegregować.  

5. Nie zapomnij o wytarciu z kurzu ramek na zdjęcia – jeśli takie masz.   
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6. Pokój już lśni. Teraz czas na dekoracje. Może nowe zdjęcie  albo 
wiosenny kwiatek na parapecie?   

 
 
Pamiętaj, czyste otoczenie sprzyja lepszemu 
samopoczuciu i koncentracji.  Zauważysz to, 
gdy uporasz się już  z wiosennymi 

porządkami ☺                           Z 
zadowoleniem usiądziesz w swoim pokoju, 
czując satysfakcję z dobrze wykonanego 
zadania. Niech te małe zmiany będą 

początkiem nowego, dobrze poukładanego życia ☺ 
Trzymam za Was kciuki!  
                                                                   Opracowała: Zuzia Pawelec 7D 

 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 marca – tego dnia obchodzimy Dzień Teatru.  

Z tej okazji, w poniższym tekście, przedstawimy w skrócie historię  
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.  

  
Wszystko zaczęło się od przyjazdu warszawskiej trupy teatralnej do Kalisza. Było  to              

w 1800 roku. Warszawska publiczność nie odwiedzała swego teatru tak często w okresie 
letnim, więc  tamtejszy dyrektor podróżował do innych, mniejszych polskich miast, żeby 
utrzymać Teatr Narodowy.  Wcześniej wspomnianym dyrektorem był nie kto inny jak 

Wojciech 
Bogusławski. Pierwsze 
przedstawienia odbywały się 
w budynku przy ulicy 
Babina. Publiczność 
miała przyjemność oglądać 
Bogusławskiego m.in. w roli 
Bardosa w spektaklu 
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„Krakowiacy i Górale”. Tutejsi widzowie pozytywnie go zaskoczyli - z wielkim zapałem, 
tłumnie i aktywnie uczestniczyli w spektaklach. Ambitny aktor i reżyser – oczywiście mowa o 
Bogusławskim  – postanowił wybudować w 1801 roku swój własny teatr w tym niepozornym 
mieście, jakim był Kalisz. Jednak budowę tego teatru chciał powstrzymać Döbbelin, aktor i 
szef niemieckiej grupy konkurującej z trupą teatralną Bogusławskiego. Bogusławski 
postanowił nakłonić go do wyjazdu z miasta, oczywiście za odpowiednią kwotą. I tak też się 
stało. W późniejszym czasie powstała zbiórka pieniężna zorganizowana przez kaliszan, by 
wyrównać straty ich ulubionego aktora. Wreszcie można było spokojnie zająć się budową 
teatru. Trwało to 11 dni i w jego budowę włączył się malarz i dekorator Antoni Smuglewicz. 
Po 16 latach teatr nadawał się tylko do wyburzenia – i to właśnie się stało, a wraz z jego 
wyburzeniem Bogusławski wyjechał z miasta. W 1823 roku po raz ostatni wybrał się w podróż 
do Kalisza.   

Od tamtego czasu próbowano postawić w Kaliszu kolejny teatr. Przeszkodami, które 
nie pozwalały na zrealizowanie tego planu były powodzie lub pożary. Prócz tego, nie było 
środków finansowych, czy też władze nie wyrażały zgody na jego wybudowanie.   

Po wielu latach zmagań, bo dopiero w 1936 roku powstał Teatr Miejski, którego 
budynek możemy oglądać do teraz. Powstał on z inicjatywy Czesława Przybylskiego i jego 
następcy – Juliusza Żórawskiego. Ich projekt uwzględniał tym razem zagrożenia powodziowe. 
Szeroką scenę wyposażył krakowski malarz, scenograf i reżyser Karol Frycz,  a pierwszym 
dyrektorem został Iwo Gall. Jeszcze w październiku tego samego roku słusznie wybrano 
Wojciecha Bogusławskiego na patrona naszego teatru.    
  
   

Informacje zaczerpnięte - www.teatr.kalisz.pl  
Opracowała: Zuzanna Pawelec 7D 

Kaliskie Spotkania Teatralne  

   

Kaliskie Spotkania Teatralne nazywane  są  „Festiwalem  Sztuki Aktorskiej".  

Po raz pierwszy KST  odbyły się w  1960 roku  z inicjatywy  Tadeusza 

Kubalskiego. Pierwszy konkurs  odbył się 

w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.  Konkurs aktorski  to  

najstarszy polski Festiwal Teatralny.  

Przez te wszystkie lata na deskach kaliskiego teatru i scenach towarzyszących 

wystąpiło wielu wybitnych polskich aktorów.   Oprac. Zuzia Warszowska 7D 

https://www.teatr.kalisz.pl/teatr/historia/
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Z przymrużeniem oka  
Kochany pamiętniku!  

Nie uwierzysz! Moja pani wychowawczyni powiedziała naszej klasie, że z okazji Dnia 

Kobiet spotkamy się wirtualnie i będziemy rozmawiać tak samo jak w szkole. Bardzo się cieszę        

i nie mogę się doczekać, ponieważ nie mam okazji pogadać z moimi koleżankami. Jednak to nie 

wszystko,  co chciałam Ci przekazać. Wspominaliśmy dzisiaj w szkole, co robiliśmy w tamtym roku 

z tej okazji. Otóż, w ubiegłym roku chłopacy przygotowali dla nas komiczne przedstawienie. 

Przebrali się za dziwne stworzenia  i opowiadali nam śmieszne żarty. Kacper na przykład, 

zaproponował coś takiego:  

- Co robi kucharz, gdy jest atakowany?  

- Wzywa posiłki.  

Wszystkie dziewczyny pękały za śmiechu, ja również.  

 

Hej pamiętniczku,  

dzisiaj opowiem o niesamowitym wydarzeniu! Na lekcji wychowania fizycznego mieliśmy 

ćwiczyć jak zwykle. To znaczy tak nam się wydawało.  Był ranek, więc wszyscy byli zaspani.               

 Już byliśmy przygotowani do ćwiczeń, gdy nagle nauczyciel włączył kamerkę i  mikrofon. Na 

monitorach naszych komputerów pojawił się wuefista i zaczął tańczyć do popularnej ostatnio 

piosenki, zachęcając i nas do tańca. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Nawet teraz, gdy to piszę 

uśmiech nie schodzi mi z twarzy. To super, że nauczyciele potrafią się zdystansować  i zrobić coś 

tak spontanicznego.  Taki relaks przed kolejną lekcja zdalną – to coś wspaniałego! A może Pani 

nas też czymś zaskoczy? 

 
 

Zasady elektronicznej korespondencji 

 
Coraz częściej korzystamy z Internetu. 

Już prawie nikt nie wysyła tradycyjnych listów.  
Korzystamy z szybkich i niezawodnych e-maili. 

Czy na pewno wiemy, jak je poprawnie zapisywać? 
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Oto kilka prostych zasad, jak prawidłowo napisać e-mail.  
• W temacie należy zwięźle poinformować, czego dotyczy dana wiadomość.  
• Na początku w lewym górnym rogu umieść zwrot do adresata.   Jeśli wysyłasz wiadomość 
do instytucji i nie wiesz, kto dokładnie go przeczyta, możesz użyć zwrotu “Szanowni 
Państwo”.  
• Po zwrocie do adresata możesz postawić przecinek i kontynuować małą literą albo użyć 
wykrzyknika i pisać dalej, zaczynając od wielkiej litery.  
• Każdy kolejny wątek, który przedstawiasz w liście, trzeba rozpocząć w nowym akapicie.  
• Jeżeli przesyłasz plik w załączniku, poinformuj o tym odbiorcę, pisząc: “W załączniku 
przesyłam...” lub “Załączniki zawierają...”  
•  Na dole, z lewej strony, umieść pozdrowienia. Nie należy stawiać po nich żadnego znaku 
interpunkcyjnego.  
• Warto pamiętać, żeby pole “Do“ wypełnić na samym końcu. Unikniesz 
wtedy nieprzyjemności wysłania niedokończonego e-maila.  
• Jeśli chcesz, aby kopia wiadomości trafiła także do innych osób, napisz ich adresy w 
rubryce “DW” (do wiadomości).  

Pamiętaj! 
• Nie pisz wielkimi literami, bo oznacza to, że krzyczysz.  
• Jeśli to możliwe używaj polskich liter (np.: zamiast spoznienie napisz spóźnienie).  
• Używaj znaków interpunkcyjnych  
• Poprawie stosuj spację. Oddzielaj nią poszczególne wyrazy.  

Zawsze stawiaj spację po znaku interpunkcyjnym a nie przed nim.  
  
  

                 Warto wiedzieć!  
Kiedy piszesz do adresata nie zaczynaj od słowa “witam”. Tego wyrazu może jedynie użyć  
gospodarz witający gości lub prowadzący teleturniej. W e-mailu lepiej tego słowa nie używać.  
 

Opracowała: Amelia Stolecka 5A  
                             (na podstawie tekstu w podręczniku Nowe słowa na start!) 

 

ANSWERS TO SAINT PATRICK’S DAY QUIZ    
1.b 2.b 3.c 4.a 5.a 6.b 7.c 8.b 9.a 10.a 

 

REDAKCJA: Zuzia Pawelec 7D, Zuzia Jędrzejewska 7D, Zuzia Warszowska 7D,                             

Dobrusia Walaszczyk 7D,  Kajetan Zawartka 7D, 

Eliza Klimczak 6A, Amelia Stolecka 5A.  

OPIEKUN  GAZETKI: p. Barbara Olszewska – Śniegula                            

WSPÓŁPRACA:p.Agnieszka Gilak i p.Danuta Skibińska  


