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KWIECIEŃ-PLECIEŃ, BO PRZEPLATA,
TROCHĘ ZIMY, TROCHĘ LATA

PRIMA APRILIS
1 kwietnia jest ukochanym świętem figlarzy. Prima aprilis
ma długą i niełatwą do ustalenia historię. Nie wiadomo
dokładnie skąd wziął się pomysł płatania figli właśnie
tego dnia. Często wskazuje się jako początek czasy
starożytnego Rzymu. Inni mówią, że prima aprilis
wywodzi się z Francji, kiedy to w XVI w. papież
wprowadził nowy kalendarz. Nowy rok przypadał na
pierwszego stycznia, a nie jak wcześniej ustanowiono na
1 kwietnia. Jednak nie wszyscy, dawali wiarę na taką
zmianę, dlatego robiono im kawały, nazywając
„kwietniowymi głupcami”. W Wielkiej Brytanii All Fool”s
Day oznacza Dzień Głupca. Oryginalni są również
Francuzi, „prima aprilis” to u nich poisson d'avril, co
dosłownie znaczy: kwietniowa ryba. Skąd taki zwyczaj?
Według tradycji tego dnia przyczepiano na plecach
zdechłe ryby, dziś na szczęście już tylko papierowe.
Natomiast Hiszpanie robią sobie żarty zdecydowanie
wcześniej. Tuż po Bożym Narodzeniu, tj. 28 grudnia w
dniu Rzezi Niewiniątek. Jak głosi legenda, tego dnia król
Herod rozkazał zabić wszystkie nowo narodzone dzieci,
aby wśród nich zgładzić Jezusa. Nie jest to jednak święto
religijne. W Hiszpanii tego dnia wszyscy robią sobie
nawzajem żarty. Płatając żarty, czy to "rybne", czy inne, i
padając ich ofiarą, zwłaszcza pierwszego kwietnia
pamiętajmy, że śmiech to zdrowie! Oczywiście należy
zachować umiar przy wymyślaniu żartów i kawałów w
prima aprilis, tak żeby nikogo nie skrzywdzić i nie sprawić
przykrości.

Polecamy do czytania:

Klub Poszukiwaczy Przygód
Przemek Wiecławski zakłada klub poszukiwaczy przygód. Do
klubu zaprasza kolegów ze swojej paczki: Bazyla, Muffina i
Rodzynka. Po pewnym czasie do klubu dołączają Miska i Tola.
W zgranej grupie rozwiązują zagadki godne Szeroka Holmesa!
Napotykają problemy, ale nic ich nie zatrzyma od rozwiązania
nawet najtrudniejszej łamigłówki. Klub rozwiązuje zagadki o
duchach i kradzieży. Książki nie można odłożyć przed końcem.
Polecamy przeczytać kolejną fantastyczną serię książek znanej
autorki Agnieszki Stelmaszyk!


WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!
W kwietniu urodziny obchodzą:
2 kwietnia
Emilka Kadłuczka
8 kwietnia
Mateusz Żwirko
16 kwietnia
Julcia Cholewinska

4 kwietnia
Danica Langhem
9 kwietnia
Maya Skakun
24 kwietnia
Antoni Sitarz

Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.

Ważne daty kwietniowe
1 kwietnia – Prima Aprilis
6 kwietnia – ferie wiosenne – nie ma zajęć
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

Redakcja gazetki kwietniowej – Emilia Walec (red. nacz.);
Współpraca: Ola Cholewińska, Natalia Furmańczyk, Zofia
Kierner, Dominik Miguła, Kamila Miguła.

Zagadki
Dla klas 0-3:
1) Ma oparcie, cztery nogi,
Stoi grzecznie obok stołu.
Siadam na nim komfortowo
By zjeść swój talerz rosołu!
2) Dryn, dryn, dryn! Pik, pik, pik!
Odbierz mą słuchawę w mig!
Jak odbierzesz, "halo" mów,
A w rozmowie nie szczedź słów!
3) Rude, czarne, czy różowe,
Może blond, a potem siwe,
Zdobią pięknie ludzką głowę
Koń ma zamiast nich swą grzywę.
Dla klas 4-8:
1) Nie oddycha, a żyje,
Nie pragnie a wciąż pije.
Ma płetwy na ciele
A nie je zbyt wiele.
2) Nie ma skrzydel, a trzepocze,
Nie ma ust a mamrocze,
Nie ma nóg, a pląsa,
Nie ma zębów, a kąsa.
3) Ładnie pachną żółta skórka,
kwaśny mają smak.
Zawierają witaminy,
wiemy że to są...
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
marcowym konkursie. Rozwiązania zagadek z
kwietniowego Delfinka - tylko ze swojej grupy
wiekowej - należy przynieść na kartkach
podpisanych imieniem i nazwiskiem do 27
kwietnia. Wśród osób, które prawidłowo
rozwiązały nasze zagadki rozlosujemy 5 nagród.
Wszyscy zwycięzcy wezmą udział w konkursie na
mistrza zagadek Delfinka, który będzie
rozstrzygnięty pod koniec roku!
Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek
za dzieci!



Na wesoło 
Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
- Panie dyrektorze wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!
***
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!
***
Kuzyn z miasta odwiedza wiosną bardzo zaniedbane
gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.
***
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
***
Pani nauczycielka mówi do Jasia:
- Jasiu pokaż na mapie Morze Czarne i Morze Czerwone.
Jasio myśli, myśli...
Nagle mówi do pani:
- Proszę pani ale ja tu widzę tylko morza niebieskie.


WIOSENNE KWIATY
Hiacynty: to pachnące, kolorowe kwiatki, które są świetnym dodatkiem
dla każdego ogrodu. Są różowe, fioletowe, białe, pomarańczowe, i
czerwone. Sadzi się je jesienią i kwitną na początku wiosny. Kiedy się je
sadzi, trzeba zasadzić w ziemi na głębokości czterech cali. Podlewa się
codziennie.
Tulipany: są bardzo popularne na całym świecie i nie bez powodu. Są
kolorowe, pięknie się rozwijają i tworzą świetne bukiety. Sadzi się w ziemi
na głębokości co najmniej osiem cali. Najlepsze tulipany można zobaczyć
na Tulip Festiwal w Skagit Valley. Raz zasadzone cebulki nie wymagają
opieki oprócz podlewania.
Żonkile: wiadomo, że jest wiosna kiedy rosną żonkile. Te żółte kwiatki
rosną praktycznie wszędzie! Rada: Podczas cięcia, żonkile powinny być
same w wazonie, ponieważ ich łodyżki wydzielają płyn, który powoduje
więdnięcie innych kwiatów.
Magnolia: drzewa magnolii to jedne z najstarszych drzew znane ludzkości.
Ich kwiaty mogą być białe, różowe lub fioletowe. Wielkość kwiatków
wacha się od 3 - 12 cali średnicy. Niektóre gatunki magnolii posiadają
płatki w kształcie pasków, a inne w kształcie miseczek, w zależności od
gatunku. Nasionka magnolii mogą pozostać w uśpieniu przez wiele lat (15 20 lat).
Szafirki: to małe, fioletowe kwiatki, które wyglądają jak winogrona.
Wymagają minimalnej opieki. Kiedy ich listki zwiędną można je obciąć. Na
jesieni, nowe liście będą rosnąć i będą gotowe na wiosnę.

