GAZETKA SZKOLNA – MARZEC

Dzień kobiet - 8 marca
Dzień Kobiet to coroczne święto kobiet obchodzone 8
marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji,
ponieważ ustanowione zostało w 1910 r., a więc ponad 100
lat temu.
Ruchy robotnicze w Europie oraz Ameryce Północnej stanowią korzenie Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Pierwszy raz święto obchodzono 28 lutego
1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony
na
całym świecie Dzień Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz
poszanowaniu praw kobiet (w tym wyborczych).
Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu
krajach świata, mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał
się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra
okazja do obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.

Dzień Mężczyzn - 10 marca
Nie tylko kobiety mają swoje święto, od niedawna w
kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn. Pomysł na to święto jest pochodną idei równości płci. Tradycja święta zapoczątkowana została w 1999 r. Na świecie jest on obchodzony oficjalnie 19 listopada, jednak w Polsce przyjęła się
data 10 marca, czyli dwa dni po święcie kobiet.
Oprócz Dnia Mężczyzn w kalendarzu znajdują
się jeszcze dwa pokrewne święta: Dzień Ojca —
obchodzony 23 czerwca oraz Dzień Chłopaka —
obchodzony 30 września.
Mimo, że „męskie” święta nie są tak popularne
jak „kobiece”, to jednak stanowią doskonałą okazję
do
złożenia życzeń czy wręczenia drobnego upominku.

Początek astronomicznej wiosny - 20 marca
Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada
corocznie w czasie tzw.
równonocy wiosennej. W
2015 r. pierwszy dzień wiosny wypada w dniu 20 marca (podobnie będzie również
przez kolejnych kilkadziesiąt lat).
Z rozpoczęciem wiosny wiążą się takie zwyczaje
jak m.in. topienie marzanny,
czy też szkolne wagary.
Wiosna kończy się wraz z
przesileniem letnim i nadejściem pory letniej.
Symbolika wiosny
W większości kultur początek
wiosny nierozerwalnie wiąże się z
symboliką budzącego się po zimowym uśpieniu życia. Jest to wynik
naturalnych zjawisk zachodzących w
przyrodzie w okresie wiosennym, takich jak stopniowe zwiększanie aktywności zwierząt zapadających w
sen zimowy, pojawianie się ptaków
powracających po okresie zimowym
z cieplejszych rejonów świata, wypuszczaniu pędów, liści i kwiatów przez
rośliny czy też początek prac rolnych na polach uprawnych.
Z symboliką przypisywaną wiośnie współgrają również katolickie
święta Wielkanocne, opierające się na kultywowaniu Zmartwychwstania
ukrzyżowanego w Wielki Piątek Jezusa
Chrystusa.

Tradycje towarzyszące początkowi wiosny
Jednym z głównych obyczajów
kojarzonych z początkiem wiosny
jest topienie wykonanej ze słomy i
specjalnie przystrojonej kukły, przedstawiającej Marzannę – słowiańską
boginię zimy i śmierci (w dawniejszych czasach występował również
zwyczaj podpalenia Marzanny, poprzedzający jej utopienie). Akt ten
miał podkreślić zakończenie pory
zimowej i przyjście wiosny, a wraz z nią narodzenie się nowego życia.
Obecnie tradycja topienia Marzanny kultywowana jest głównie w ramach
życia szkolnego i związana jest bezpośrednio z datą 21 marca (stanowiącą
Święto Wiosny), stanowiącą kalendarzowy początek wiosny. Innym, bezpośrednio związanym ze szkołą zwyczajem, jest umyślne opuszczanie w dniu
Święta Wiosny zajęć lekcyjnych przez uczniów, nazywane wagarowaniem.

20 marca – zaćmienie Słońca
20 marca miało miejsce także
wydarzenie, które niezmiernie podtowało uczniów naszej szkoły. Było
częściowe zaćmienie Słońca.

inne
ekscyto

Od ostatniego częściowego zaćmienia Słońca widocznego z Polski minęły cztery lata, a następne tak spektakularne wydarzenie będzie miało miejsce dopiero w 2026 roku.
20 marca na terenie Polski podziwialiśmy tarczę słoneczną przesłoniętą przez Księżyc w około 70 proc. Było to zatem częściowe zaćmienie
Słońca. W tym samym czasie zaćmienie całkowite można było podziwiać z
Wysp Owczych, arktycznego archipelagu Svalbard oraz z Morza Norweskiego. Oznacza to, że będąc tam, można było zobaczyć, jak tarcza Księżyca
całkiem przesłania tarczę Słońca, uwidoczniając koronę, czyli zewnętrzną
część atmosfery słonecznej. Z Polski takie zjawisko będzie widoczne dopiero w 2075 roku.

O godz. 9.49 tarcza Księżyca zaczęła nasuwać się na tarczę Słońca.
Oba obiekty znajdowały się wówczas około 30 stopni nad horyzontem, a
więc nie bardzo wysoko. Maksimum (czyli moment, kiedy przesłonięta
była największa część Słońca) nastąpił około godz. 10.50. Spektakl ten
zakończył się w Polsce około godz. 12. Pogoda dopisała i każdy mógł przyjrzeć się temu zjawisku.
To niewiarygodny przypadek, że z Ziemi możemy oglądać całkowite
zaćmienie Słońca. Wynika to z czystej geometrii. Średnica Słońca jest 400
razy większa niż średnica Księżyca, jednak Księżyc znajduje się 400 razy
bliżej Ziemi niż Słońce. Dzięki temu fenomenowi malutki Księżyc może od
czasu do czasu nam, Ziemianom, przesłonić ogromne Słońce.

31 marca – przedstawienie z okazji zbliżającej się Wielkanocy

oraz
ką.

We wtorek 31 marca 2015r. uczniowie naszej
szkoły obejrzeli przedstawienie pt: ,,Wielkanocne
obyczaje”. Spektakl ten przygotowany został przez
kolegów i koleżanki z klasy IVa i IVb pod opieką wychowawców: p. Jolanty Gębary i p. Danuty Walicht
przez chórek szkolny prowadzony przez p. Hannę Janic-

Uczniowie chcieli przypomnieć wszystkim najważniejsze tradycje,
zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkiej Nocy oraz wprowadzić
nastrój świąteczny. Przedstawienie to spodobało
się uczniom „Kornelówki”; rozśpiewana, przebrana w barwne kostiumy młodzież zaczarowała
publiczność, rozśmieszyła ją, wprawiła w pogodny, świąteczny nastrój.

Międzynarodowy
Dzień Teatru - 27
marca
Dzień Teatru ustanowiono
w czerwcu 1961 roku podczas
9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre
Institute - ITI) w Helsinkach (działającego pod auspicjami UNESCO). Dzień
obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie przez ponad
sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.
Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu promocję i międzynarodową wymianę informacji na temat teatru, pobudzenia kreacji i zwiększenie współpracy ludzi teatru; uświadomienie opinii publicznej wagi sztuki i
artystycznej kreacji w życiu codziennym. Wszystko to ma służyć wzmocnieniu przyjaźni i więzi międzyludzkich.
27 marca, co roku, rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20
języków, od wybitnego człowieka teatru zawierająca jego przemyślenia na
temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962
roku Jean Cocteau. Tego dnia odbywają się specjalne spotkania, sympozja,
przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu i problemom teatru.
W Polsce w latach 1973-2001 święto (jako Dzień Teatru) miało charakter zorganizowanych obchodów uregulowanych centralnie. Obchody w
roku 1973 zorganizowano 27 maja, w
latach kolejnych święto obchodzono 27
marca.
Od 2007 z okazji tego święta Polski Zarząd Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego przyznaje rokrocznie Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.

