,,PRIMA –APRILIS”- 1 KWIETNIA
1.Co to jest Prima aprilis?
To dzień, w którym robimy sobie drobne żarcikii
Ustal zasady związane z żartami!
Pamiętaj, że:
-nie można nikogo przestraszyć,
-nie można nikogo obrazić,
- nie można narazić kogoś na niebezpieczeństwo.

2. Informacja na temat tradycji obchodzenia Prima aprilis w Polsce- trochę
historii .
◦ Prima Aprilis - dzień żartów — święto obchodzone 1 kwietnia, z którym związane są tradycje
robienia żartów, celowego wprowadzania w błąd rodziny, znajomych.
W tym dniu również w mediach pojawiają się różne nieprawdziwe, żartobliwe informacje. ◦
Geneza Prima Aprilis Początki świętowania 1 kwietnia są niejasne.
Według jednej z teorii Prima Aprilis wywodzi się z Perskiej tradycji Sizdah Bedar, które to jest
świętem radości i solidarności.
Prima Aprilis w obecnej formie wiąże się z wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego w 1562 r.
przez papieża Grzegorza XIII. ◦
Świętowanie Prima Aprilis w Polsce Do Polski zwyczaj ten dotarł z Europy Zachodniej i upowszechnił
się w XVII wieku w formie podobnej do dzisiejszej.
Współcześnie nie tylko zwykli ludzie, ale również media takie jak stacje radiowe i telewizyjne, gazety
oraz portale internetowe podają 1 kwietnia nieprawdziwe wiadomości obok faktów, co niekiedy
utrudnia zorientowanie się, które z podanych informacji są prawdziwe.
źródło : Serwis www.kalendarzswiat.pl

3. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej:
i osobom z których się żartuje!(5)
gdy przynosi radość (3)
osobom żartującym,(4)
ale tylko wtedy, (2)

Żarty to miła zabawa, (1)
Pamiętaj!(6
4.Wesołe żarty na prima aprillis

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył
dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas
siarkowy...

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju

MIŁEGO DNIA

!

