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Dzień Kobiet 

 8 marca 

 

 

 
 

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET (8 MARCA) 
Dzień Kobiet obchodzony jest na świecie rokrocznie 8 marca od 1910 roku! W Polsce 

święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków (np. 

rajstopy) dołączyły kwiaty. Dziś, choć już bez specjalnej celebry, nadal pamięta się o 

bliskich paniach. Mamy, żony, dziewczyny, przyjaciółki, koleżanki ze szkoły i pracy 

obdarowujemy kwiatami, prezentami i składamy im życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE                           

ŻYCZENIA: 

 

DZIŚ POWINNAŚ BYĆ 

KRÓLOWĄ, 

WYPOCZYWAĆ CAŁY DZIEŃ. 

KOMPLEMENTÓW SŁUCHAĆ 

DUŻO, 

WSZYSTKO NA SKINIENIE 

MIEĆ. 

NAWET, KIEDY SPOJRZYSZ W 

NIEBO 

I WYPOWIESZ TĘ CHCĘ MIEĆ, 

DZISIAJ BĘDZIESZ MIAŁA 

WSZYSTKO, 

BO TO JEST TWÓJ DZIEŃ. 
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Kalendarz Świąt Nietypowych 

Marzec 

1 marca – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym, Światowy  

                Dzień Obrony Cywilnej, Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień   

                Puszystych, Dzień Piegów, Dzień Żołnierzy Wyklętych 

2 marca – Dzień Dyskordii 

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Dzień miodu w uszach 

4 marca – Światowy Dzień Tenisa, Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry, Kaziuki 

5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 

6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu 

7 marca – Dzień Nauczyciela w Albanii 

8 marca – Dzień Kobiet 

9 marca – Dzień Statystyki Polskiej 

10 marca – Dzień Mężczyzny 

11 marca – Dzień Sołtysa 

12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy, Dzień Matematyki 

14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień 

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta, Światowy 

Dzień Choroby Alzheimera 

16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej Książki 

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu 

19 marca – Dzień Wędkarza 

20 marca – Dzień Bez Mięsa 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy   

                   Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją    

                   Rasową 

22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku 

23 marca –Dzień Windy, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

24 marca – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

29 marca – Dzień Metalowca 

30 marca – Dzień Ziemi Palestyńskiej 

31 marca – Święto Wolności Malty 

 

 

 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-obrony-cywilnej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-obrony-cywilnej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-swiadomosci-autoagresji/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-puszystych/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-puszystych/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-piegow/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-zolnierzy-wykletych/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-dyskordii/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/miedzynarodowy-dzien-pisarzy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-miodu-w-uszach/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-tenisa/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/miedzynarodowy-dzien-mistrza-gry/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/kaziuki/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-tesciowej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-dentysty/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/europejski-dzien-logopedy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-czystego-stolu/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-nauczyciela-w-albanii/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-kobiet/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-statystyki-polskiej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-mezczyzny/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-soltysa/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-drzemki-w-pracy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-matematyki/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-liczby-pi/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/bialy-dzien/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-praw-konsumenta/
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MENU 

Bananowe lizaki w czekoladzie Wafelki z masą krówkową 

 

 

 

Składniki: 

 1 banan 

 pół tabliczki czekolady (ja użyłam 

gorzkiej) 

 do posypania: orzechy/ migdały/ wiórki 

kokosowe (zdecydowanie polecam z 

orzechami) 

 2 patyczki do lodów 

 

Składniki: 

 wafle suche 

 gotowa masa krówkowa 

 

Przygotowanie: 

Banany obieramy ze skórki, przecinamy na pół. 

Czekoladę z 2 łyżkami mleka roztapiamy w 

kąpieli wodnej, nadziewamy banany na patyczek i 

maczamy w czekoladzie ( ja pomagałam sobie 

pędzelkiem do ciasta)następnie posypujemy 

orzechami. 

Można jeść od razu albo można zamrozić (moje 

nie oczekały mrożenia). 

Przygotowanie: 

Wafle przekładamy masą, owijamy folią 

spożywczą, przyciskamy czymś ciężkim np. 

deską, książką i wkładamy do lodówki. Po 3 

godzinach kroimy w dowolne kształty i zjadamy. 

Propozycja: gdy nie uda nam się zakupić gotowej 

masy krówkowej, możemy wafle przełożyć 

nutellą, dżemem, albo ugotować masę krówkową 

3 godziny w puszce i po ostudzeniu smarować je. 

SMACZNEGO!!! 
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Harmonogram rekrutacji 

 

1) od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – założenie przez kandydata konta 

w elektronicznym systemie naboru (www.slaskie.edu.com.pl), wybór szkół 

i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie 

podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole 

pierwszego wyboru, 

2) 23 maja 2019 r. godzina 13.30 – sprawdzian kompetencji językowych 

z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH 

kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę 

dwujęzyczną, 

3) 5 czerwca 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, 

4) od 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku 

o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz 

o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, 

5) do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do szkoły, 

6) 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do liceum, technikum, szkoły branżowej, 

7) od 16 do 18 lipca 2019 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów 

zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie, 

8) od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone we 

wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas 

technikum i szkoły branżowej, 

9) 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły. 
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KOGO DOTYCZY?  
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjów.  

CO BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI? 
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego, 

 •  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych 

przedmiotów,  

• szczególne osiągnięcia ucznia, 

 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla 

absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Za weryfikację wniosków i ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego będzie odpowiadać komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

SZKOŁY ZAPEWNIĄ MIEJSCE WSZYSTKIM 

ABSOLWENTOM!!! 
 

 

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ 

KOLEJNOŚCI?  
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad 

przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz 

konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN 
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Najczęstsze błędy egzaminacyjne 

Do najczęstszych błędów egzaminacyjnych oprócz 

niewłaściwego ubioru na egzamin jest : 

 Spóźnianie się na egzamin. Pamiętaj ,że spóźniając się na 

egzamin możesz być nie wpuszczony na jego napisanie. 

 Nie wyłączanie komórek. 

 Przepychanie się w drzwiach. 

 Ściąganie – największy grzech młodzieży, który 

traktowany jest jak kradzież cudzej pracy. 

 

Informacje o procedurach egzaminu   

1.O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo 
i losują numery stolików, przy których będą pracować. 

3.Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. 
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku 
odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez 
jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

4.Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy 
nodze stolika. 

 5.Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. 
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6.Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 
telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

7.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 

 

 

 

Ważne dla uczniów klas 8-ych 

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.) 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.) 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego 

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne – Film dla uczniów niesłyszących 

Ważne dla uczniów klas gimnazjalnych 

 Przykładowe arkusze 1 

 Przykładowe arkusze 2 

 Przykładowe arkusze 3 

Inne ciekawe informacje znajdziecie na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

https://cke.gov.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k
https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8
https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20
https://www.youtube.com/watch?v=hgK2i-8KCHs
https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze-1/
https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze-2/
https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze-3/
https://cke.gov.pl/

