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When I was about ten years old, I gave my teacher an April Fool's sandwich, which had a dead goldfish in it. 

                                                                                      Alan Alda 



 

 

 

  

Ważna informacja!!! 

W związku z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej  

1 kwietnia 2017 r. ogłoszono, że do wakacji br. nastąpi likwidacja 

Zespołu Szkół Ekonomii i Usług, a na jej miejscu powstanie Publiczna 

Szkoła Powrzechna. Obecni uczniowie ZSEIU zostaną przeniesieni do 

szkół zawodowych. Już od 1 lipca rozpocznie się przyśpieszony remont 

szkoły i dostosywanie jej dla najmłodszych. 

Nadal czekamy na dalsze informacje. 



 

 

 

Horoskop Miesięczny 

Baran - Barany, które się uczą lub studiują będą w doskonałej formie. Słooce 
sprawi, że zapragniecie zawalczyd o lepsze oceny. Miesiąc sprzyja aktywności, a 

energii wam nie zabraknie. 
 

Byk - Słooce w półsekstylu do waszego znaku nie sprzyja niestety koncentracji i 
cierpliwości. Możecie byd senni i zwyczajnie znudzeni wszystkimi trudnymi 

przedmiotami. Nie dopuśdcie do zaległości i nie dyskutujcie z nauczycielami. 
 

Bliźnięta - Będziecie szybko kojarzyd fakty i błyskawicznie zapamiętywad różne 
trudne informacje. Z tym, co ważne uporajcie się przed Wielkanocą, abyście 

przerwę świąteczną mogli wykorzystad na zabawę i odpoczynek. 
 

Baran - We wszystkim będziecie chcieli byd pierwsi i najlepsi. Przed Wielkanocą 
szczęście wam sprzyja, chod możecie byd wobec samych siebie zbyt krytyczni. 

Skupcie się na realnych planach, a osiągniecie sukces. 
 

Lew - Merkury w kwietniu doda wam więcej pewności siebie. Kontrolujcie swoje 
zachowanie i nie bądźcie nieuprzejmi dla innych, bo awantury lub impertynencja 

negatywnie wpłyną na waszą ocenę z zachowania. 
 

Panna -  Zaczną interesowad was szczegóły różnych spraw, będziecie drążyd 
trudne tematy i dociekad prawdy. Pomoże wam to w nauce przedmiotów 

ścisłych. Przedmioty humanistyczne mogą wydawad się wam trudne, bo możecie 
mied problemy z długimi pracami i wypracowaniami. 

Waga - Bardzo łatwo będziecie się rozpraszad, a byle propozycja od przyjaciół 
sprawi, że radośnie wybiegniecie z domu. Taka postawa sprzyja zaległościom, a 
nawet kłopotom! 
 
Skorpion - Uda się wam dobrze zorganizowad czas i wystarczy wam energii na 
wszystkie trudne prace. Skupcie się na tym, co jest ważne! Korzystny trygon 
Merkurego przyniesie wam dobre oceny. 
 
Rak -  Kwietniowe zmiany pogody wpłyną na ciebię dodatnim jonem Saturna. 
Skup uwagę na naukę i finanse – zarządzaj nimi mądrze!  
 
Strzelec - Zrobicie to, co jest konieczne. Resztę czasu przeznaczycie raczej na 
rozrywkę i planowanie wielkanocnych atrakcji. Dopiero po przerwie świątecznej 
nabierzecie ochoty do nauki. 
 
Koziorożec - Interesowad was będzie święty spokój, a nie wyścig po uznanie. 
Możecie odczud zmęczenie różnymi dodatkowymi obowiązkami, jakie wzięliście 
na siebie w poprzednich miesiącach. Nie warto jednak rezygnowad z tego, co 
wam dobrze idzie. 
 
Wodnik - Możecie mied problemy z koncentracją. Tyle dziedzin i spraw będzie 
was jednocześnie pociągad, że możecie z entuzjazmem zaczynad nowe zadania, 
ale będziecie mieli problemy z ich dokooczeniem. Dlatego przed Wielkanocą 
podejmujcie się tylko tego, co będziecie mogli łatwo skooczyd. 
 
Ryby – Będziecie raczej cieszyd się urokami wiosny, niż wyrażad zachwyt z 
powodu szkolnych obowiązków. Nie warto jednak odkładad ważnych spraw na 
ostatnią chwilę. Przerwa świąteczna jest tuż, tuż. 
 

 



 

 

Niedlugo zbliża sie Wielkanoc.  Wiesz juz o niej wszystko?  

Mamy dla Was ciekawostki o których malo kto wie!  
 

Największe jajko wielkanocne było zrobione z 

czekolady wzmocnionej konstrukcją metalową, i 

ważyło prawie cztery tony. 

Same jajka są pogańskim symbolem 

odradzającego się życia. Zając z kolei jest 

symbolem płodności. 

 

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej 

Mezopotamii i liczą ponad 5 tys. lat. 

 

3000 lat p.n.e w Persji kolorowe jaja były 

prezentem ofiarowywanym z okazji pierwszego 

dnia wiosny. 

 

Jajko wielkanocne jest znakiem nowego życia, 

przezwyciężeniem śmierci porównanym do 

przebijania skorupki  

 



 

 

  

Wielkanoc jest świętem ruchomym, jej data związana jest z 

fazami księżyca. W celu obliczenia daty Wielkanocy powstał 

specjalny algorytm, zwany Computusem. Umożliwiał on 

każdemu wyliczenie kiedy przypadnie Wielkanoc.  

 

Baranek z czerwoną chorągwią z krzyżem jest 

symbolem Chrystusa zwyciężającego. 

 

W średniowiecznej Europie z okazji świąt wielkanocnych w kościołach 

odbywały się zabawy polegające na podawaniu sobie ugotowanego na 

twardo jajka. Ksiądz rozpoczynał zabawę rzucając jajko jednemu z 

chórzystów, ten przekazywał je następnemu i tak dalej – zwycięzcą 

zabawy zostawał chórzysta, który trzymał jajko w momencie, gdy 

zegar wybił  12.  

 

Niegdyś konsumpcję wielkanocnego śniadania 

rozpoczynano od zjedzenia korzenia chrzanu, co 

miało uchronić przed bólem żołądka. Chrzan jest 

symbolem goryczy męki Pańskiej i śmierci. 

 

Określenie baba wielkanocna powstało natomiast na 

skutek podobieństwa do kolistych spódnic, w jakie 

ubierały się na święta starsze kobiety (fałdy, szerokie 

u dołu, węższe u góry). 

 



 

 

W kwietniu także obchodzimy: 

         1 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Ptaków, Dzieo Ryby (Francja) 

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Książki Dla Dzieci, Światowy Dzieo Wiedzy o Autyzmie 
4 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Wiedzy o Minach i Działao Zapobiegających Minom 
5 kwietnia – Dzieo Drzew, Dzieo Bez Makijażu, Dzieo Grzeczności za Kierownicą 
7 kwietnia – Dzieo Pracownika Służby Zdrowia 
8 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Romów 
10 kwietnia – Dzieo Bandurka, Dzieo Lotnictwa Wojskowego 
11 kwietnia – Dzieo Radia, Dzieo Osób z Chorobą Parkinsona 
12 kwietnia – Dzieo Czystych Okien, Dzieo Czekolady, Międzynarodowy Dzieo Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzieo 
Ptaków Wędrownych 
15 kwietnia – Światowy Dzieo Trzeźwości 
16 kwietnia – Dzieo Sapera, Dzieo Włókniarza 
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Ochrony Zabytków, Światowy Dzieo Krótkofalowca, Dzieo Pacjenta w Śpiączce 
19 kwietnia – Dzieo republiki Sierra Leone, Urodziny króla Suazi 
21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu, Święto Przybycia Cesarza Haile Selassie do Jamajki 
22 kwietnia – Dzieo odkrycia Brazylii, Międzynarodowy Dzieo Matki Ziemi 
23 kwietnia – Światowy Dzieo Książki i Praw Autorskich, Dzieo Koni 
25 kwietnia – Dzieo Sekretarki 
26 kwietnia – Dzieo Drogowca i Transportowca 
27 kwietnia – Światowy Dzieo Grafika i Rysunku Graficznego 
28 kwietnia – Dzieo Ziemi, Światowy Dzieo Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Taoca 
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Kolejny numer już w maju! 

Przygotowali: Wiktoria Defioska, Sandra Pfeffer,  

Klaudia Kłys i Maciej Piątkowski 


