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          KWIECIEŃ 

 
1 kwiecień  (środa)  

Prima Aprilis 

Międzynarodowy Dzień Ptaków 

 

2 kwiecień  (czwartek)  

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

 

4 kwiecień  (piątek)  

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 

 

5 kwiecień  (sobota)  

Dzień Leśnika i Drzewiarza 

Dzień Bez Makijażu 

 

7 kwietnia  (poniedziałek)  

Światowy Dzień Zdrowia 

 

11 kwiecień  (piątek)  

Dzień Radia 

Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 

 

12 kwiecień (sobota)  
Dzień Czekolady 

 

13 kwiecień  (niedziela)  

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

 

14 kwiecień  (poniedziałek)  

Dzień Ludzi Bezdomnych 



 

 

 

15 kwiecień  (wtorek)  

Międzynarodowy Dzień Kombatanta 

 

16 kwiecień  (środa)  
 Dzień Sapera 

 

17 kwiecień  (czwartek)  

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię 

 

18 kwiecień  (piątek)  

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

 

20 kwiecień  (niedziela)  

Wielkanoc 

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

 

22 kwiecień  (wtorek)  
Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 

23 kwiecień  (środa)  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 

24 kwiecień  (czwartek)  
Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 

 

25 kwiecień  (piątek)  

Dzień Sekretarki 

 

26 kwiecień  (sobota)  
Dzień Drogowca i Transportowca 

 

28 kwiecień  (poniedziałek)  

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy Pracy 

 

29 kwiecień  (wtorek)  
Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

 

 

 

 
 



 

 

PRIMA APRILIS 

 

 

 Prima Aprilis - dzień żartów, obyczaj 

związany z pierwszym dniem kwietnia, 

obchodzony w wielu krajach świata. 

Polega on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, 

konkurowaniu w próbach sprawienia, 

aby inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. 

 

 



 

 

WIELKI TYDZIEŃ 

 

 Wielki Tydzień – w chrześcijaństwie oznacza uroczysty czas 

upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do 

największego święta chrześcijan - Zmartwychwstania Pańskiego. 

Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. 

 Wielki Tydzień, który w tradycji chrześcijańskiej pojawił się 

dopiero w IV wieku, rozpoczyna Niedziela Palmowa, a kończą 

nieszpory Wielkiej Niedzieli, zamykające Triduum Paschalne. 

Poszczególne odłamy chrześcijaństwa wykształciły własną bogatą 

obrzędowość związaną z okresem Wielkiego Tygodnia. Również w 

tradycji ludowej i regionalnej Wielki Tydzień zachował wiele 

zwyczajów. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są 

dniami w sposób szczególny poświęconymi pojednaniu. Był to też 

czas wielkich porządków, przyozdabiania domów, które jednak 

należało zakończyć najpóźniej we wtorek. W Wielki Czwartek 

obchodzona jest pamiątka ustanowienia sakramentów: Eucharystii i 

Kapłaństwa. Wielki Piątek - dzień upamiętniający śmierć Jezusa 

Chrystusa na krzyżu. Wielka sobota - przedostatni dzień Wielkiego 

Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJEKTY W NASZEJ 

SZKOLE 

 

 Uczniowie klas II gimnazjum są zobowiązani zrealizować 

projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem 

edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu 

nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu 

z zastosowaniem różnorodnych metod. Gimnazjaliści naszych klas 

przedstawiali projekty na różne tematy, na przykład: 

- Z czego słyną Anglicy? 

- Sylwetki Polskich laureatów literackiej nagrody Nobla. 

- Cudze chwalicie swojego nie znacie. 

- Jakie bryły geometryczne spotkamy w architekturze? 

- Polscy Olimpijczycy zapisani zgłoskami na kartach historii 

Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EGZAMINY GIMNAZJALNE 

 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:   

•    humanistycznej, z zakresu historii i wiedzy o społeczeostwie oraz z zakresu 

języka  polskiego 

•    matematyczno-przyrodniczej, z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

i  matematyki 

•    z języka obcego nowożytnego. 

Egzaminy odbędą się 21, 22 i 23 kwietnia. Każda częśd egzaminu będzie 

przeprowadzana innego dnia. częśd humanistyczna i matematyczno - 

przyrodnicza będą trwad po 150 minut. Język polski i matematyka po 90 min.,   

a historia, wiedza o społeczeostwie i przedmioty przyrodnicze po 60 min. Język 

obcy - 60 min. na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

 

 
 

 



 

 

 

DZIEŃ ZIEMI 

 

 Dzień Ziemi, znany tez jako Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi - w tym dniu prowadzone są 

corocznie wiosną akcje, których celem jest promowanie postaw 

ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 

uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem 

planety ludzi. na obchody tego dnia składa się zwykle wiele wydarzeń 

organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi 

wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do 

wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie 

udanych imprez masowych. 

 Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy 

wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na 

Półkuli Południowej. Dzień ten wyróżnia się tym, że na całej planecie 

dzień trwa tyle samo, co noc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

SEKRETARKI 

 Dzień Sekretarki jest to Dzień Pracownika 

Administracyjnego, również Dzień Asystentki – nieformalne święto 

obchodzone w wielu krajach na świecie każdego roku (od 1952 r.)    

25 kwietnia w celu uznania i promowania pracy sekretarki                   

i sekretarza, asystentki i asystenta, oraz pracowników pomocniczych 

w biurze, pojmowanych ogólnie, jako pracowników 

administracyjnych. 

 

W Dniu Sekretarki 

dla tej najlepszej 

i nam najbliższej 

najszczersze życzenia: 

- cierpliwości, 

- odporności; 

- wyrozumiałości; 

- sześciu rąk, 

- pojemnej pamięci , choćby przenośnej; 

- sprawnych sprzętów; 

- mało wymagających koleżanek z pracy; 

 

Wszystkiego naj! naj! naj! 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

STREFA HUMORU 

 

W czasie ferii zrobiłem dwa karmniki dla ptaków  

i jeden dla sióstr Urszulanek. 

 

Po ogłoszeniu dziesięciu przykazań Mojżesz uznał je za nieżyciowe 

i rzucił w przepaść. 

 

Bohater, zastrzeliwszy się, zaczął z uciechy skakać po drzewach. 

 

Leonardo namalował sławny obraz pod tytułem "Modna Liza" 

 

Mumia to wybebeszony bogacz. 

 

Felicjan Dulski był przez żonę sterylizowany. 

 

Żaby na wiosnę znoszą jaja w galarecie. 

 

Był przystojny i miał włosy w średnim wieku. 

 

Antek za młodych lat miał 4 lub 5 lat. 

 
 

 



 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożył:                  Wojciech Kalinowski 

Kawałami rozśmieszył:   Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,  

                                    Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz 

 

  
Do następnego numeru!  

Redakcja e-Pr(z)ymusika :) 


