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Jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze 

strumyk lodem ścięty, a pierwiosnek 

już na brzegu wyrósł śliczny, 

uśmiechnięty. 

 

 

Witamy w kolejnym numerze naszej gazetki,                    

w którym tym razem dominować będzie tematyka 

świąteczno-wiosenna. W tym wydaniu znajdziecie 

min. przegląd aktualności z naszej szkoły, wywiad                  

z nauczycielem, przepis na udane święta oraz wiersze               

i opowiadania uczniów 

Z OKAZJI WIELKANOCY 
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

GAZETKI SZKOLNEJ 
SKŁADAMY ŻYCZENIA 
RADOSNYCH ŚWIĄT 

                                             REDAKCJA 

 

 

 

 

 

 

 



WYDARZYŁO SIĘ                     

W NASZEJ SZKOLE... 
Spotkanie w "Ostoji" 

Członkowie koła artystycznego i Samorząd Uczniowski 

naszej szkoły pod opieką pani Marioli Grochot udali 

się z wizytą do "Ostoji"-ośrodka dla chorych na 

stwardnienie rozsiane (SM). W programie spotkania 

znalazła się krótka inscenizacja zatytułowana 

"Valentino", która wywołała salwy śmiechu i radość na 

twarzach widzów. Do występu dołączyła także jedna  

z pensjonariuszek, śpiewając ulubioną przez siebie 

piosenkę. Wspólna biesiada przebiegła w miłej  

i sympatycznej atmosferze. Na koniec otrzymaliśmy 

brawa oraz zaproszenie na kolejne spotkanie. 

 

Sukcesy naszych uczniów  
w Ogólnopolskim Konkursie "Alfik 

Humanistyczny" 
W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny 
zorganizowano w naszej szkole konkurs „Alfik 
Humanistyczny”. Wzięło w nim udział 33 uczniów  
z klas II-VI. Konkurs stworzył uczniom możliwość 
skonfrontowania swoich wiadomości i umiejętności 
humanistycznych z wiedzą uczniów z całego kraju. 
Rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności, 
każdy uczestnik mógł zdobyć 150 punktów. Nasi 
uczniowie, podobnie jak w latach poprzednich, nie 
zawiedli. Aż 13 z nich uzyskało wynik powyżej 100 
punktów. 
 

Bal karnawałowy uczniów klas I – III 
Jak co roku na przełomie stycznia i lutego odbywają 
się w naszej szkole Bale karnawałowe. Tym razem 
uczniowie klas I - III wcielili się w postaci bajkowe,  
a zabawie nie było końca. 
9 lutego 2015r. nauczyciele pracujący w świetlicy 
szkolnej zorganizowali bal karnawałowy dla swoich 
wychowanków. Oprócz wspaniałej zabawy przy 
muzyce przygotowano również poczęstunek. Na 
zakończenie balu odbył się konkurs na najciekawszy 
strój karnawałowy. Laureaci konkursu otrzymali 
słodkie upominki. 

 

Dzień Patrona Szkoły 2015 
28 stycznia był w naszej szkole dniem wyjątkowym, 
uczciliśmy wtedy pamięć naszego Patrona – 
Wincentego Witosa. Uczniowie klasy piątej 
przygotowali montaż słowno – muzyczny poświęcony 
tej wybitnej postaci. Wszyscy zgromadzeni na 
uroczystej akademii uczniowie zapoznali się z 
najważniejszymi faktami z życia Wincentego Witosa, 
które przedstawione zostały także w formie 
multimedialnej. Uczennice klasy szóstej – Eliza 
Nagielska i Patrycja Biernat zadbały o muzyczną 
oprawę uroczystości śpiewając patriotyczne pieśni. Na 
zakończenie akademii uczniowie klasy drugiej pięknie 
zaprezentowali ludowe tańce. Rozstrzygnięte zostały 
także konkursy na najpiękniejszy portret i prezentację 
multimedialną dotyczące naszego Patrona. 
 

 
 

"Pączek dla Afryki” 
Już po raz trzeci wystartowała ogólnopolska akcja 

dobroczynna "Pączek dla Afryki”. Po raz pierwszy 

włączyła się do niej nasza szkoła. Celem jest pomoc 

dzieciom w Republice Środkowej Afryki i Czadzie przez 

finansowanie budowy szkół i kaplic. Polscy misjonarze 

z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów każdego dnia 

oddają swoje serce, zdrowie, a czasami również życie, 

aby mieszkańców czarnego lądu nie tylko 

ewangelizować, ale pomagać im godnie żyć. Nazwa 

akcji: Pączek dla Afryki - już sama w sobie mówi co 

trzeba zrobić. W tłusty czwartek wystarczy kupić 

pączka, z którego dochód wysyłany jest do Afryki.  

W naszej szkole akcja trwała dwa dni. Najpierw w 

środę wieczorem w czasie zebrań z rodzicami 

błyskawicznie rozeszło się 100 pączków. Wielu 

rodziców kupowało e-pączka tzn. kupowało pączka, 

ale go nie brało - czyli zamiast żołądka, napełniało 

swoje serce. W sam tłusty czwartek jeszcze szybciej 

poszło kolejne 100 pączków. Razem uzbieraliśmy  

i przekazaliśmy do Afryki 704,52 zł. Gratulujemy  

i dziękujemy. 

 
 



WIELKANOC 
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto 

chrześcijańskie upamiętniające śmierć krzyżową             
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający 
ją tydzień, będący okresem wspominania ważnych dla 
wiary Chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 
Wielkim Tygodniem. 
 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Najważniejszym momentem obchodów 

wielkanocnych jest uroczysta rezurekcja, msza 
odprawiana w Wielką Niedzielę ku chwale 
Zmartwychwstania Pańskiego. Po nabożeństwie 
rozpoczyna się w domu uroczyste śniadanie 
wielkanocne. Ucztę poprzedza dzielenie się 
poświęconym jajkiem i życzenia. Kiedyś po podzieleniu 
się jajkiem, a jeszcze przed rozpoczęciem jedzenia 
każdy z domowników musiał zjeść chrzan - mówiono, 
że dzięki temu przez cały rok nie doświadczy się bólu 
zębów, brzucha, kataru ani kaszlu.  

 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych zwany 
śmigusem-dyngusem po dzień dzisiejszy upływa  
na zabawach i harcach młodzieży, połączonych  
z oblewaniem się wodą. Pierwotnie dyngus  
i dyngusowanie były wymuszaniem datków, przede 
wszystkim jajek, pod groźbą przymusowej kąpieli. 
Najchętniej urządzano dyngus ładnym i lubianym 
pannom. Ta z dziewcząt, której nie oblano wiadrem 
wody lub nie wrzucono do rzeki, stawu czy chociażby 
koryta czuła się obrażona. 

 
ŚWIĘCENIE POKARMÓW 
Zwyczaj poświęcania pokarmów przywędrował  
do Polski z Europy Zachodniej w XII wieku. 
Początkowo kapłan przychodził do domu, potem 
wierni zanosili święconkę pod krzyże i na 
place, a od XVIII wieku chodzą z nią do kościoła  
w Wielką Sobotę. 
 
Zawartość koszyczka ma symboliczne znaczenie: 
- JAJKO – symbol płodności, miłości i siły. 
Oznacza nowe życie; 
- BARANEK – symbolizuje Chrystusa, 
mającego ocalić tych, którzy w niego wierzą; 
- CHLEB – najważniejszy dla człowieka pokarm, symbol 
ciała Chrystusa; 
- KIEŁBASA – wróży obfitość pożywienia przez cały rok; 
- SÓL, PIEPRZ I CHRZAN – sól chroni 
od zepsucia,  
a chrzan, wywołujący łzy, przypomina 
Mękę Pańską. 
  

 POZNAJMY SIĘ 

W tym numerze prezentujemy 

wywiad z Panią Anną Dragan, 

wychowawczynią klasy I a. 

Redakcja: Jak lubi pani spędzać czas? 
Pani Ania: Uwielbiam dobre książki – najlepiej                
z wątkiem kryminalnym oraz teatr, od którego    się 
pozytywnie uzależniłam. 
Redakcja: Czy ma pani pupila domowego? 
Pani Ania: Bardzo lubię zwierzęta i przyrodę, jednak 
aktualnie nie mam żadnego zwierzaka domowego. 
Redakcja: Jaki tytuł nosi pani ulubiony utwór literacki 
? 
 Pani Ania: Bardzo trudne pytanie , istnieje przecież 
tyle pasjonujących książek. Jeżeli mam wybrać jedną, 
to wskażę “Nieznośną lekkość Bytu” M. Kundery. 
 Redakcja: Czy podoba się Pani praca nauczyciela? 
Pani Ania: Oczywiście, że tak. Bardzo, ale to bardzo 
lubię swoją pracę, daje mi ona olbrzymią satysfakcję. 
Redakcja: Jaki typ muzyki najbardziej Pani 
odpowiada? 
Pani Ania: Lubię utwory  nastrojowe, trochę 
melancholijne i zdecydowanie po polsku. 
 Redakcja: Jaka jest Pani ulubiona potrawa 
wielkanocna? 
Pani Ania:  Babka drożdżowa z kakao 
Redakcja: Czy to pierwsza szkoła, w której pani 
pracuje? 
Pani Ania: Nie, w przeszłości  pracowałam                           
m.in. w gimnazjum. 
Redakcja:Jak nazywa się pani ulubiony film? 
Pani Ania: “Tam, gdzie rosną poziomki”,  
w reżyserii Ingmara Bergmana 
 Redakcja: Pani ulubiona dyscyplina sportowa? 
Snooker – jedna z odmian bilarda, która wymaga 
koncentracji, cierpliwości, ale także kondycji fizycznej 
niezbędnej podczas długich pojedynków  
i treningów. 
Redakcja: Co sądzi Pani  o swojej klasie? 
Pani Ania: Najcudowniejsza ze wszystkich,  grupa 
bardzo silnych i wyjątkowych osobowości, to szczęście 
móc pracować i wychowywać takie dzieciaki, które 
mają ambicje i ciekawość świata. 
 Redakcja: Jak spędziła Pani zeszłoroczne wakacje? 
Pani Ania: Podróżowałem z moją rodzinką 
Redakcja: Dziękujemy za wywiad! 
Pani Ania: Dziękuję, to była przyjemność. 

 

 

 



KĄCIK MODY 

  

Na wiosnę każdej modnej dziewczynie proponuję 

krótkie czerwone spodenki założone na czarne 

rajstopy, białą tunikę i czarne bolerko. Jako dodatek  

w ciepłe dni polecam już sandały. 

Dla chłopców na wiosenne dni proponuję białą 

koszulę i ciemny sweter, a do tego wąskie dżinsy 

 i buty na rzepy. 

Natomiast odświętna stylizacja dla dziewczyn to 

czarna wąska spódnica ołówkowa, luźny czarny 

podkoszulek, czarne rajstopy oraz buty na koturnie  

w kontrastowym kolorze. 

 

UWAGA !!!                                   

CIEKAWA KSIĄŻKA !! 

 

 

 Książkę „Magiczny kotek. Podwójne kłopoty”, którą 

dziś polecamy, napisała pani Sue Bantley. Opowiada 

ona historię prześlicznego kotka  

ze szmaragdowymi oczami, który staje do walki ze 

złym lwem Hebanem i robi wszystko, żeby nie wpaść 

w jego łapy. Przy okazji zwierzątko poznaje 

dziewczynkę,  która zdumiona magicznymi 

zdolnościami kotka zostaje jego opiekunką  

i przyjaciółką. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak 

potoczyły się losy tej pary przeczytajcie serię  

o Magicznym Kotku. Zachęcam wszystkich!! 

 

 

 

PRZEPIS KULINARNY 

Króliki z jajka: 

 

 
 
Składniki: 
Jajko ugotowane na twardo, marchewka (uszy), 
strączek zielonego groszku (nos), kapusta (ogonek), 
ser (oczy) 
Sposób przygotowania: 

1. Jajko ugotuj na twardo i ostudź. Obierz  
ze skorupki. Odetnij kawałek jajka wzdłuż, tak, 
aby jako stało, a nie toczyło się dookoła. 

2. Marchewkę pokrój w cieniutkie plastry i za 
pomocą noża wytnij z niej uszy królika. Jeden 
koniec ucha powinien być dość ostry, aby 
można go było z łatwością wbić w jajko. 
Odetnij kawałek końca strączka groszku i wbij 
w miejsce noska ostrym końcem. Zrób mały, 
zakręcony ogonek z białej części kapusty i wbij 
ją w miejsce ogonka. Z plasterka sera wytnij  
za pomocą słomki lub noża dwa małe okręgi, 
które będą służyć za oczy. 

3. Jeśli nie masz warzyw wymienionych powyżej, 
inne warzywa też na pewno będą nadawać się 
na oczy uszka i ogonek. 

 

HUMOR SZKOLNY 

Tata zabrał swego psotnego synka do zoo. 

Kiedy podeszli blisko do klatki z tygrysami, tata 

powiedział: 

  - Nie  podchodź już bliżej. 

  - Ojej, tato, przecież nic im nie zrobię. 

 

 



Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom  

położyć się na plecach i ćwiczyć „rowerek”.  

Jeden z chłopców wcale nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz – pyta nauczyciel. 

- Bo jadę z górki. 

KĄCIK PRZYRODNICZY 

KIWI 

Nazwa tego owocu pochodzi od ptaka, którego 

upierzenie przypomina włochatą skórkę tej rośliny. 

Kiwi to prawdziwa bomba witaminowa. Owoc ten 

zawiera witaminę C, beta-karoten, potas, żelazo, 

wapń, cynk, fosfor, miedź, mangan, selen i kwas 

foliowy, dzięki czemu wzmacnia odporność, skraca 

czas leczenia infekcji, wspomaga trawienie oraz 

zapobiega rozwojom chorób nowotworowych  

i chorobom serca. 

 

KĄCIK LITERACKI  
„Zajączek wielkanocny” 

Cześć! Nazywam się Marlena. Mieszkam w 

domu obok szkoły. Opowiem wam historię, która 

przydarzyła mi się dość niedawno.  

Było niedzielne popołudnie. Razem z rodzicami 

wybraliśmy się do pobliskiego parku pojeździć  

na rowerach. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale obok 

tego parku rośnie las, w którym żyją różne zwierzaki. 

Na swoim rowerze jeździłam bardzo długo,  

aż do godziny 18:30.  

Potem zmęczona usiadłam na ławce. Nagle przykicał 

do mnie mały puchaty zajączek! 

- Wracaj do lasu! A sio! No już! – krzyknęłam do niego.  

I wtedy stała się niezwykła rzecz: puchate zwierzątko 

łagodnym tonem odpowiedziało: 

- Jestem tu, ponieważ niedługo jest Wielkanoc. 

Chciałbym je spędzić z wami. 

Zdziwiłam się bardzo, ale chętnie go ze sobą wzięłam. 

Zajączek miał zostać ze mną do końca Wielkanocy.  

W szkole codziennie opowiadałam o przygodach 

przeżytych z zajączkiem. Wkrótce w gazetce szkolnej 

umieszczone zostały artykuły o „moim” zajączku  

pod tytułem „Profesjonalny Zajączek Wielkanocny”  

 

 
 

„Wielkanoc” 

Wielkanoc z pisankami  

I słodkimi kurczakami, 

Barankiem Bożym białym, 

Koszykiem niemałym. 

Bukszpan się w koszyku zieleni, 

A kiełbasa tłuszczem w słońcu się mieni. 

Pieprz i chrzan też niczego sobie, 

Sól i boczek myślą o sposobie 

Na piernik pysznie pachnący, który   

Patrząc na to wszystko z góry    

Mówi:  „Dziękuję Boże, że będę zjedzony, 

Może dostąpię zaszczytów korony?”. 

 

 

 

WSZYSTKICH UCZNIÓW, KTÓRZY CHCIELIBY 

REDAGOWAĆ RAZEM Z NAMI GAZETKĘ SZKOLNĄ 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !! 

Należy zgłosić się do nauczycieli czuwających 

nad naszym pisemkiem: Pani Marzeny Solarz lub 

Pana Michała Golonki 

 

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM NUMERZE, 

KTÓRY UKAŻE SIĘ POD KONIEC MAJA !!! 

 



 


