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                                                          1 kwietnia  (piątek)  

Międzynarodowy Dzień Ptaków, Prima Aprilis 

2 kwietnia  (sobota)  

Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

3 kwietnia  (niedziela)  

Święto Bożego Miłosierdzia 

4 kwietnia  (poniedziałek) 

 Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom, 

Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) 

5 kwietnia  (wtorek) 

 Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) 

7 kwietnia  (czwartek) 

 Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia 

8 kwietnia  (piątek) 

 Międzynarodowy Dzień Romów 

10 kwietnia  (niedziela) 

 Dzień Służby Zdrowia 

11 kwietnia  (poniedziałek)  

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z Chorobą 

Parkinsona, Dzień Radia 



12 kwietnia  (wtorek) 

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia  (Środa) 

 Światowy Dzień Pamięci Ofiar 

14 kwietnia  (czwartek) 

 Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) 

15 kwietnia  (piątek) 

 Międzynarodowy Dzień Kombatanta 

16 kwietnia  (sobota) 

 Dzień Sapera 

17 kwietnia  (niedziela) 

 Światowy Dzień Chorych na Hemofilię 

18 kwietnia  (poniedziałek)  

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

20 kwietnia  (Środa) 

 Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

22 kwietnia  (piątek) 

 Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23 kwietnia  (sobota)  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia  (niedziela)  

Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 

25 kwietnia  (poniedziałek)  

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień 

Malarii, Międzynarodowy Dzień Sekretarki 

 

 



PRIMA   APRILLIS 
                                         …bo się pomylisz  

 

Dzieo 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, by inni uwierzyli w coś 

nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się 

różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie 

jest jeszcze wyjaśnione. 

 

 

 

 

 



      ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II  

 

 Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę 

Parkinsona.  Zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego 

w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego     

po 26 latach, 5 miesiącach i 17 dniach swojego pontyfikatu 

(02.04.2005r.). 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. 

  1 maja 2011r.  w Święto Miłosierdzia Bożego, odbyła się 

beatyfikacja papieża Jana Pawła II, podczas uroczystej Mszy św. 

na placu św. Piotra w Rzymie.  

 27.04.2014r. odbyła się kanonizacja Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 



 

 

 Obchodzony jest corocznie 7 kwietnia od 1950 

roku.  Uchwalone przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne 

Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane 

problemy zdrowotne społeczeostw na świecie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Katastrofa Smoleoska wydarzyła się 10 kwietnia 2010r. o godzinie 8:56 pod 

Smoleoskiem. Ze wstępnych badao wynika że samolot zahaczył lewym 

skrzydłem o drzewo. Nikt nie przeżył tej katastrofy. Na liście ofiar znajduje się 

około 96 osób, wśród których znajdowała się para prezydencka. Wypadek 

spowodowany był prawdopodobnie bardzo dużym zamgleniem i słabą 

widocznością. 

 

DZIŚ 10.04.2016r. OBCHODZIMY 6 ROCZNICE TEJ 
KATASTROFY. 

 



 

 

 

 Dzień Czekolady 12 kwietnia - to jedno z najprzyjemniejszych           

i najsłodszych świąt w całym roku. Niezmiennie uwielbiana na całym świecie 

od ponad 200 lat, w coraz bardziej wymyślnych odsłonach. Trudno się dziwić 

temu szaleństwu – w końcu czekolada w bardzo długo czekało na światowe 

odkrycie.  

Co prawda, specjalnym napojem czekoladowym rozkoszowali się już Majowie 

i Aztekowie, ale ziarna kakaowca dopiero w XV wieku przywiózł do Europy 

Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. Następnie minąć musiało 

kilkaset lat, zanim w Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady.  

Co więcej, oprócz tego, że jest pyszna, czekolada spożywana w 

umiarkowanych ilość może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. 

Dlatego nie powinno dziwić, że na całym świecie ludzie wydają na ten 

smakołyk łącznie ponad 7 miliardów dolarów rocznie 

 



 

 

 

 

 

Tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który 

zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa 

się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem 

państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go 

zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła 

średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich 

doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia. 

 

 



EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 

 

 Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości         

i umiejętności określone  w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych na 

trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:   

•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 

z zakresu języka  polskiego 

•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych i z zakresu  matematyki 

•    z języka obcego nowożytnego. 

 

W tym roku egzamin odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia.  

W tych dniach wszyscy uczniowie naszej szkoły mają trzy dni wolne 

od szkoły. 

 

WSZYSTKIM GIMNAZJALISTOM ŻYCZMY ZERO STRESU 

I DOBRYCH WYNIKÓW! 

 



 

 

 



 

 

Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Każdy z nas jest 

mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć 

się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej 

uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej 

egzystencji - naszej i naszych dzieci. Z tego powodu musimy 

o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień. 

 

Na świecie Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi 

lub Międzynarodowy Dzień Ziemi jest największym 

świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce 

obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku 

 

 



 

 

Światowy Dzień Książki  (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) 

– doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, 

edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień 

ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. 

23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin 

lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, 

Vladimir Nabokov. 

 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie 

podejmowane są różne inicjatywy, które służą  promocji: czytelnictwa oraz 

ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Bo czyż nie miał racji Cycero, 

twierdząc, że: 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,  

uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie                  

w przeciwnościach.”  

 



 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Tańca to święto ustanowione 

w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytut 

Teatralnego  będącego pod auspicjami UNESCO  

(ITI-UNESCO). 

Dzień obchodów 29 kwietnia wybrano na 

pamiątkę chrztu  wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy 

europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i 

choreografa Jeana-Georges'a Noverre'a.  

 



 

 

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachowad zimną krew w sytuacjach 

dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyd. Moje oceny, czy rachunek za nowe futro mamy? 

 

 

Nauczycielka na lekcji: 

- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego tematu lekcji? 

- Bo to nowy zeszyt 

- A gdzie stary? 

- Stary w domu został. 

 

 

Przed egzaminem Gimnazjalista pyta Gimnazjalisty: 

- Powtarzałeś coś? 

- Tak. 

- A co? 

- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

     

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyd. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 



 

Osoby odpowiedzialne za gazetkę : 

 

całość złożyła: Nikola Listwan 

kawałami rozśmieszył: Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały: Agata Ciastko, Jessica Gielnik, Emila 

Ligorowska, Natasza Siwek, Iza Ziółkowska 

nad wszystkim czuwała: P.Kinga Andrusewicz. 

 

 

 

 

 

Do następnego numeru! 

Redakcja e-Prymusika! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


