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Kobieta — to telefon duszy...
Kobieta — to koktajl wad i zalet
8 marca to dzień szczególny. Swoje święto mają w
tym dniu wszystkie kobiety, nie tylko na Litwie i w
Polsce. Dzień Kobiet obchodzony jest w Rosji, na
Białorusi, Ukrainie, w Chinach, Brazylii i we Włoszech, a także w wielu innych miejscach na Ziemi,
czasem bardzo egzotycznych, jak Zambia czy Laos.
Od dawien dawna mężczyźni w tym dniu obdarowywali swoje najukochańsze kobiety prezentami z
wyrazami szacunku i miłości. Każda kobieta lubi
otrzymywać prezenty i z pewnością będzie im miło,
kiedy 8 marca otrzymają kwiatek, czekoladki czy
kartę okolicznościową.
POCOPOTEK składa wszystkim swoim Czytelniczkom, a także ich Mamusiom, Siostrzyczkom,
Babciom, Sąsiadkom i Koleżankom najserdeczniejsze życzenia!

8 marca — Międzynarodowy DZIEŃ KOBIET
Szkoła uczy przebiegu II wojny punickiej, ale
kobiety jakoś tak pomija...
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8
marca. Data wcale nie jest
przypadkowa.
Obchody święta kobiet
w marcu, na początku wiosny, mają bardzo długą tradycję, jeszcze starożytną,
natomiast data 8 marca ma
rodowód o wiele bardziej
współczesny i wcale nie
tak radosny...
8 marca 1908 roku
Tego dnia i tamtego roku w Nowym Jorku kilkanaście tysięcy kobiet
chciało zmienić swój los.
Pamiętajmy, że działo się
to w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za obywatela, za kogoś
równego mężczyźnie, za
kogoś, kto potrafi realnie ocenić swoją sytuację,
zadbać o siebie, wyuczyć
się czegoś tak dobrze, jak

mężczyzna. Ale — wracając do Nowego Jorku — 8
marca w jednej z fabryk
robotnice tyrające od rana
do nocy za marny grosz,
postanowiły się upomnieć
o poważne traktowanie.
Zastrajkowały.
Chciały godnych warunków pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki, chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej
zamknął. Wybuchł pożar.
Spaliło się wtedy 129 kobiet.
Dzień Kobiet —
komunistyczne święto?
Znając historię tego pożaru, łatwo możemy zrozumieć, że 8 marca niewiele
ma wspólnego z komunizmem i kobietą na traktorze. Ta data jest ważna dla
wielu kobiet, które utożsamiają się z działaniem ich
prababek na rzecz równości. Wciąż przecież kobiety
są traktowane w inny spo-

sób niż mężczyźni, tylko
dlatego, że są kobietami.
Dotyka to kobiet na całym
świecie. Prawda jest taka,
że kobiety na całym świecie musiały wyjść na ulice,
musiały strajkować, musiały siedzieć w więzieniach,
musiały nawet umierać,
żeby dzisiaj wszystkie
dziewczynki, panny i kobiety mogły przeczytać
ten tekst. Gdyby nie one,
może nie umiałaby czytać.
Może nie mogłyby używać
komputera albo korzystać
z Internetu? Kto wie, jakby wyglądał świat, gdyby
stanowczo nie domagały
się o swoje prawa?

DOWCIPY
o mężczyznach w
Dniu Kobiet!
— Dlaczego mężczyźni
nie mają kryzysu wieku
średniego?
— Ponieważ nigdy nie
dorastają.
***
— Jak mężczyźni sortują
pranie?
— Na „brudne” oraz
„brudne, ale jeszcze można założyć”.z pingwinem.

JAK ZAIMPONOWAĆ
KOBIECIE?
Bardzo często... baaaaardzo często prawić jej
komplementy, szanować
ją, zaszczycać, zapewniać
wygodę, kupować jej prezenty, chronić ją, przytulać,
słuchać jej, dbać o nią, być
przy niej, popierać ją, pójść
za nią na koniec świata!
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Prezent dla
kochanej kobiety
Będziecie potrzebować:
* kartkę papieru (A4 — jak
do ksero, czy drukarki), *
małą łyżeczkę mąki, * 1/3
łyżeczki soli (mniej niż pół),
* farbki i pędzel, * brokat
lub „złoty” piasek, * nożyczki, * ołówek, * gazetę, *
miseczkę, * trochę wody
Wykonanie
Mąkę i sól wsypujemy
do jednej miski i mieszamy.
Powoli małymi porcjami
dodajemy wodę ciągle mieszając, aż powstanie ciasto
o konsystencji gęstej śmietany. Połowę ciasta przelewamy do drugiej miseczki. Do
jednej miseczki z ciastem
dodajemy czerwoną farbkę
i mieszamy, żeby uzyskać
jednolity kolor. Do drugiej
dodajemy zieloną farbkę. Serduszko czy kwiatek
z serduszek? Zrób jedno i
drugie!

Pokoloruj

farbką malujemy dowolne
wzory. Podpisujemy kartkę i
zostawiamy do wyschnięcia.
Aby wykonać kwiatek
Jedną z kartek składamy trzy razy (na pół, potem
znowu na pół i jeszcze raz
na pół). Na tym małym prostokącie szkicujemy ołówkiem serce i wycinamy je.
Serduszka rozkładamy na
gazecie. Cztery serduszka
malujemy naszą mączno-słoną farbką na czerwono
(będą główką kwiatka), dwa
inne na zielono (będą listkami). Wycinamy jeszcze
pasek papieru na łodyżkę
i też malujemy na zielono.
Czerwone serduszka obsypujemy brokatem. Gdy serduszka wyschną, przyklejamy je do kartki i pięknie
kartkę podpisujemy, żeby
było wiadomo, dla kogo ten
prezent i od kogo.

Aby wykonać serce
Malujemy pędzlem na
kartce wielkie serce naszą
czerwoną, mączno-słoną
farbką. Na koniec posypujemy serce brokatem. Wokół
serca zieloną, mączno-słoną

DOBRE RADY I PORADY
Chcesz mieć kolegów — bądź koleżeński! Oto kilka dobrych
rad, które warto zapamiętać i do nich się stosować.
• Uśmiechaj się często — każdy będzie się chciał z tobą bawić.
• Nie wyśmiewaj się ze swoich kolegów — najpierw popatrz na
siebie.
• Używaj miłych, grzecznych, kulturalnych słów — wtedy na
pewno znajdziesz przyjaciela.
• Zachęć kolegów do wspólnej, wesołej zabawy — od razu cię
polubią.
• Nie przezywaj swoich kolegów — to bardzo brzydka wada.
• Nie wszczynaj bijatyk na boisku lub poza szkołą — nie bądź
szkolnym rozbójnikiem.

W jaki sposób kobiety powinny obchodzić swoje święto?
Oto zdanie waszych rówieśników z Polski. Co
Wy na to?
* 8 MARCA kobieta powinna być z rodziną, z
przyjaciółmi i z dziećmi.
* Kobieta powinna być zaproszona do restauracji, a
przede wszystkim powinno być jej wesoło.
* Ten dzień powinien kobiecie upłynąć w gronie
przyjaciół. Powinna też
dostawać prezenty.
* Panowie powinni zapro-

sić kobiety na zabawę, żeby
mogły się wyszaleć i wesoło spędzić czas w gronie
przyjaciół.
* Wesoło, żeby ten dzień
był obchodzony w miłej atmosferze.
* Kobiety powinny miło
spędzić czas, a od mężczyzn dostać dużo całusów.
* W tym dniu powinny dostawać dużo prezentów i
kwiatów.
* Mężczyzna powinien ko-

biecie zrobić kawę i śniadanie do łóżka, dawać prezenty i kwiaty.
* Mężczyzna powinien dawać prezenty, zrobić kolację
i przygotować ciasto.
* Ten dzień powinien upłynąć kobiecie przyjemnie, miło i fajnie.
* Kobieta w tym dniu powinna np. wyjechać na wycieczkę.
* W dniu 8 MARCA kobieta powinna leżeć cały czas
w łóżku.
* Kobiety w tym dniu powin-

ny długo spać i nie sprzątać.
* Kobieta w swoje święto
powinna dostać ciasto.
* Mężczyźni powinni dawać prezenty, zaprosić na
kolację i kupić kwiatek.
* Kobiety w tym dniu powinny dostawać złote pierścionki, buzi i śniadanie do
łóżka.

