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Szkolny humor
Na przyrodzie pani się pyta:
Jaki jest największy las?
Zgłasza się Jaś: - Las Vegas.
Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta: - Jasiu, gdzie masz świadectwo?
Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców.
Kto z was zrobił dobry uczynek? - Mnie udały
się dwa. - Jakie Jasiu? - W sobotę pojechałem
do babci i babcia bardzo się ucieszyła. - A
drugi? - W niedzielę wyjechałem od babci i
babcia ucieszyła się jeszcze bardziej

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W
pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w
Polsce trzy ważne święta.
1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy
obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
2 Maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku
obchodzimy tego dnia Dzień Flagi.
3 Maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce
Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza
zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 .
DZIEŃ MATKI
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie w Polsce 26
maja .W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami .To święto ma na
celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za
trud włożony w wychowanie. Początki święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj przetrwał
do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. W Polsce Dzień Matki obchodzono
po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.

ZDROWIE
8 maja Biblioteka Szkolna obchodzi swoje święto
Kto wymyślił takie święto?
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta
zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy
szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku
zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek
Szkolnych.
Co właściwie oznacza wyraz
"biblioteka"? Słowo pochodzi od
greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a
theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny).
-

Energetyki a zdrowie
Często młodzież traktują energetyki jak
zwykły napój i piją je bez ograniczeń. Natomiast jest to bardzo szkodliwe dla
zdrowia. Sposób działania energetyka jest
bardzo prosty: zawarte w nim substancje
pobudzają układ nerwowy, dzięki temu
już po kilku łykach czujemy przypływ
energii. Serce zaczyna bić szybciej, tok
myślenia przyspiesza, czujemy się bardziej
elokwentni, szybko i sprawnie reagujemy
na zmianę sytuacji. Skład takich napojów
jest bardzo podobny. Zwykle, oprócz
sporej ilości cukru, znajdziemy w nich
także kofeinę czy taurynę. Część producentów rezygnuje z tauryny na rzecz bardziej „naturalnych” pobudzaczy, takich jak
żeń-szeń czy guarana. Poza tym, podobnie
jak inne napoje gazowane, zawierają
barwniki, regulatory kwasowości czy
konserwanty.

