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AKTUALNOŚCI
Kwiecień – skupmy się na Ziemi
Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących kwiatów. Dawniej
kwiecień nazywano: „łżykwiat” lub „zwodzi kwiat”, ponieważ
zwodził szybkim nadejściem ciepłych dni poprzez wczesne
zakwitanie pierwszych kwiatów. W kwietniu kwitną: brzoza,
osika, grab, klon, cis, głóg oraz dzika grusza i czeremcha. Może
znajdźmy je podczas spaceru? Niech te nazwy nam coś mówią,
a nie będą tylko suchymi nazwami w tej gazetce. Podejmujesz
ten challange?

W kwietniu naprawdę dużo się dzieje w przyrodzie. Coraz
więcej w powietrzu motyli, pszczół, trzmieli i innych owadów.
Żaby przystępują do godów i odprawiają wspaniałe koncerty w
zacisznych zbiornikach. W kwietniu do kraju powraca najwięcej
ptaków, warto więc patrzeć w niebo!

W kwietniu, a dokładnie w czasie równonocy wiosennej, tj. 22
kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
zwany również Światowym Dniem Ziemi. Dzień Ziemi, jest
największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym
już od 51(!) lat. Obecnie obchodzone jest w 192 krajach.
Celem święta jest promowanie ekologicznych postaw w
społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności
za Ziemię.

A co my możemy zrobić dla Ziemi? Może posprzątać las,
ubrudzić sobie ręce i poczuć radość? A może zrezygnować z
plastikowej butelki i pić kranówkę? CO TY ZROBISZ?

ZIEMIA PORADZI SOBIE BEZ LUDZI, ALE LUDZIE BEZ NIEJ NIE!

KĄCIK HISTORYCZNY
Człowiek Renesansu- Leonardo da Vinci 
Leonardo di ser Piero da Vinci obchodziłby w tym czasie swoje 569
urodziny. Urodził się bowiem 15 kwietnia 1452r. w Anchiano we
Włoszech. Był: malarzem, architektem, rzeźbiarzem, pisarzem,
filozofem, muzykiem, geologiem, inżynierem, odkrywcą,
matematykiem, wynalazcą, anatomem. Zastanówcie się, kto,
nawet w naszych czasach, ma 12 zawodów?!

Da Vinci jest uznawany za jednego z najlepszych malarzy wszech
czasów oraz najbardziej wszechstronnie utalentowaną osobę w
historii. Najsłynniejsze obrazy to Mona Lisa oraz Ostatnia
Wieczerza.

Ten wybitnie zdolny człowiek nie miał żadnego formalnego
wykształcenia, był samorodnym talentem i samoukiem. Artysta
pochodził z nieprawego łoża i w czasach mu współczesnych z tego
powodu nie miał możliwości kształcenia się na uniwersytecie.
Dlatego, gdy tylko jego ojciec zauważył zdolności rysunkowe u
syna, oddał go na przyuczenie do pracowni florenckiego złotnika i
malarza Andrei del Verrocchia. To tam Leonardo nauczył się
podstaw malarstwa i zdobnictwa. Cała reszta jego osiągnięć to
praca własna i niespożyty zapał.
Poczytajcie więcej o nim klikając w ten link:
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/leonardo-da-vinci-ciekawostki/

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH
• 17.04 Światowy Dzień 

Kostki Rubika
• 25.04 Światowy Dzień 

Pingwina
• 25.04 Międzynarodowy 

Dzień Psa Ratowniczego

OBCZAJ JĘZYK OBCY
Co oznacza to słowo?
Disposable bottle (ang.)
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