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- Kalendarzowa wiosna zaczyna się zawsze 21 marca. W tym roku 

będzie to niedziela. Z kolei astronomiczna wiosna związana jest z 
ruchem słońca. Jej początek przypada w momencie równonocy
wiosennej i w tym roku jest to 20 marca.

- 18 marca przypada EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU. W aktualnościach na 

stronie szkoły zamieszczone są ćwiczenia na rozruszanie naszych głów. 

KĄCIK HISTORYCZNY
Pyrki, ziemniaki, kartofle.

Ziemniak pochodzi z dzisiejszych terenów Peru,
Chile, Boliwii i Ekwadoru. Za sprawą Hiszpanów,
którzy kolonizowali tamtejsze ziemie, ziemniak
trafił do Europy. Początkowo był uprawiany tylko
w ogrodach królewskich i arystokratycznych jako
egzotyczna roślina ozdobna. Ważną rolę odegrali
również misjonarze i zakonnicy. Dzięki nim wiemy
o możliwościach wykorzystania ziemniaka m.in. w
kuchni lub medycynie.

W niektórych krajach warzywo to uznawano za
trujące i nazywano "diabelskimi jabłkami". Co po
części jest prawdą, ponieważ zjedzenie surowego
ziemniaka grozi wymiotami oraz wysoką
gorączką. Antoine-Auguste Parmentier to
francuski aptekarz, który zasłynął z odkrycia
wartości odżywczych w ziemniaku i namawiał
ludzi do jego spożywania. W Niemczech inaczej
upowszechniano metodę uprawy ziemniaka,
bowiem na terenach Prus i Śląska wprowadzono
nakaz sadzenia ziemniaków. Na początku rolnicy
sprzeciwiali się, jednak po pewnym czasie prawo
okazało się silniejsze.

OBCZAJ JĘZYK OBCY

Schulschwänzen
Co oznacza to słowo?

CZY WIESZ, ŻE…?

-Prędkość kichnięcia to około 150 km/h.
-Aby wejść na wieżę Eiffla, należy wspiąć się na
1710 stopni. Byłeś tam?
- Lol? W USA 97 osób ma tak na imię.
-Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła
położona w górach, w Makarcie w Gruzji. Uczy
się tam tylko i wyłącznie jeden 9- letni chłopiec.

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH

21.03 - Dzień Wagarowicza

25.03 - Międzynarodowy Dzień Gofra 

28.03 - Dzień Żelków

03.04 - Dzień Walki na Poduszki

01.04 - Dzień Klauna i Prima Aprilis
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AKTUALNOŚCI

ZDJĘCIE NUMERU:
TĘSKNIMY ZA WAKACJAMI

Następne zdjęcie może być Twoje. 
Przyślij je do nas! 


