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Co w szkole piszczy… 

 Szóstoklasiści we wto-

rek piszą sprawdzian 

 Od czwartku ferie świą-

teczne 

 Po świętach mistrzo-

stwach Marek w piłce 

nożnej 
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Święta Wielkanocne  

O co w szkole biega? 

Święta Wielkanocne — 

jest to święto z okazji  

zmartwychwstania  Pana 

Jezusa. Wierni Kościołów 

wyrastających z nurtu Re-

formacji spotykają się na 

uroczystych nabożeń-

stwach, aby cieszyć się z 

pamiątki zmartwychwsta-

nia Jezusa, aby wspólnie 

wielbić Boga, czytać i roz-

ważać jego słowo zapisane 

w Piśmie Świętym. Dzień 

ten jest dniem radości i 

śpiewu, w zależności od 

Kościoła różnie celebrowa-

ny, jednak wszędzie mają-

cy radosny i podniosły cha-

rakter. 

Niedziela Wielkanocna 

(nazywana też Wielką Nie-

dzielą, Niedzielą Zmar-

twychwstania Pańskiego) to 

pierwszy dzień świąt wiel-

kanocnych. W Polsce w go-

dzinach porannych odpra-

wiana jest uroczysta rezu-

rekcja (resurrectio łac. 

oznacza zmartwychwsta-

nie), która swymi tradycja-

mi sięga średniowiecza. Po 

powrocie do domu w gronie 

rodzinnym zasiada się do 

uroczystego śniadania wiel-

kanocnego, które rozpo-

czyna się składaniem ży-

czeń i dzieleniem się świę-

conką z koszyczka. Na sto-

łach znajdują się jajka, 

wędliny, wielkanocne baby i 

mazurki. Stoły zdobione są 

bukietami z bazi i pierw-

szych wiosennych kwiatów. 

Poniedziałek Wielkanocny 

(zwany też Lanym Ponie-

działkiem, Śmigusem-

dyngusem ) to drugi dzień 

świąt Wielkiej Nocy. W 

polskiej tradycji tego dnia 

polewa się dla żartów wodą 

inne osoby, nawet niezna-

jome. 

Dzięki tradycji malowania 

jajek wielkanocnych mamy 

sporo zgromadzeń ludzi, 

którzy się tym zajmują. 

 

     

  Opracował: Garfield :) xD  

Lany Poniedziałek :-D 

Śmigus-dyngus — zwyczaj, pierwotnie słowiański, a wtórnie związany z Poniedziałkiem wielkanocnym. Śmigus polegał na 

symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało wiosenne 

oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Do XV wieku dyngus i śmigus były dwoma odręb-

nymi zwyczajami. Z czasem tak się zlały ze sobą w jeden, że przestano rozróżniać który na czym polega. Dość powszech-

nie sądziło się, że oblewanie się wodą miało zapobiegać chorobom i sprzyjać płodności dlatego oblewaniu podlegają przede 

wszystkim panny na wydaniu. Już sama wieloznaczność symbolu wody pozwala na wiele interpretacji. Wydaje się, że można 

przyjąć, iż zwyczaj oblewania wodą ma korzenie w pogańskich tradycjach i jest znakiem radości związanej z odejściem 

zimy. Lany poniedziałek niegdyś miał bogatszą obrzędowość. Świadczą o tym gdzieniegdzie zachowane tradycje związane z 

urodzajem. Gospodarze o świcie wychodzili na pola i kropili je wodą święconą. Żegnali się przy tym znakiem krzyża i wbijali 

w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w Niedzielę Palmową. Miało to zapewniać urodzaj i uchronić plony przed 

gradobiciem. W tym samym celu objeżdżano pola w procesji konnej. Zwyczaje te do dzisiaj spotyka się zwłaszcza na połu-

dniu Polski.                                                                                                                                       sebek 

http://www.bing.com/images/search?q=jajka+wielkancne&view=detail&id=8D1EB5093BCE29787DC48F299CDF745BBC36C98E&first=0&FORM=IDFRIR
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Pierzaste, Rogate, Kudłate... 

Proszę o uwagę! 

Temat: Zwierzaki Wielkanocne;) 

Wiecie już pewnie o czym będę się rozpisywać… a 

więc Od początku i szczegółowo… 

Zające i Króliki 

Niektórzy myślą że zając i królik to to samo. 

Błąd! Zające i króliki faktycznie wyglądają po-

dobnie ale oto spis różnic: 

-Zając ma większe uszy 

-Zając ma trochę większe zęby 

-Króliczki mają  ( tylne łapy) 

-Zające mają zwykle inną sierść na zimę (białą) a 

na wiosnę inną:) 

To mniej więcej róznice. 

Wielkanocny Pierzak… 

Kurczaki wielkanocne. Słodkie kurczaczki symbo-

lizują  od dawna, te zwierzaki są naprawdę uro-

cze i mądre. Tak, niektórzy twierdzą że to głupie 

kury ale tak nie jest;) 

OGŁOSZENIE!!!! 

Uwaga! W naszej gazetce po-

wstanie nowy  artykuł , który 

wymyśliłam i będę prowadzić ja 

(AgamaWolf;)  Artykuł będzie 

miał tytuł N.S.P. (Nasze Szkolne 

Problemy). W okolicach sekreta-

riatu będzie stać ,,skrzynka 

pocztowa” do której każdy 

uczeń może wrzucić liścik do 

redakcji. PRZYKŁADOWY LIST: 

Droga AgamaWolf;) mam pro-

blem, bo dostałam od rodziców 

myszkę i nie wiem czym oprócz  

karmy ją karmić. Proszę o pomoc 

Eustacha z VI a 

ODPOWIEDZ: 

Droga Eustacho…. itd. itp. 

Więc jak macie jakiegoś 

„Problema” piszcie my z Redakcji 

chętnie Odpowiemy;) 

 

Wełnaa Rogii i...pieroogi 

Baranki i owce! Od zawsze 

kupujemy a   cukrowego ba-

ranka. Choć są też inne np.. 

Chlebowe, maślane;) Owce i 

baranki w górach pasą baco-

wie. Dają wełnę, mleko i inne;) 

Odpowiedzi: 

1.Ok. 30 

3.Ok 7-8h.  (Przynajmniej 

mój Toffi) 

OPRACOWAŁA: AgamaWolf;) 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki Przyrodnicze;) 

                    Potrawy świąteczne 

 

Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji kuli-

narnej na czas obchodów świąt wielkanocnych. 

 

Większość z nas jest bardzo przywiązana i dokłada wielu starań, aby śniadanie wielkanocne, nazywane 

święconym pełniło rolę przewodnika prowadzącego nas przez kolejne dni. 

Do potraw wielkanocnych możemy zaliczyć : 

Babki czy to drożdżowe czy piaskowe, barszcz biały, białą kiełbasę, chrzan wielkanocny, mazurki pod 

każdą postacią,, jajka na wiele sposobów, szynkę gotowaną, wędliny wszelkiego rodzaju, sosy, ćwikłę, 

buraczki, paschę. 

Nie może zabraknąć na świątecznym stole również chleba, różnego rodzaju sałatek. Niektóre gospody-

nie robią na tę okazje pasztety, pieką schab, kurczaka czy dziczyznę. Z ciast warto 

wyróżnić keksy czy też torty. Im  zamożniejsi  gospoda-

rze— tym więcej potraw i tych prostych i tych wyszuki-

wanych na stole. Jest to wszakże święto, w którym cie-

szymy Się  Zmartwychwstania Pańskiego i kończymy post, 

zatem do stołów :). 

Str. 2 
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Komedia jak z bajki z baśniową ob-

sadą - Julia Roberts jako Zła Królo-

wa oraz Lily Collins – córka muzyka 

Phila Collinsa - w roli ślicznej kró-

lewny Śnieżki 

Dawno, dawno temu w zaczarowa-

nym królestwie żyła sobie piękna 

królewna. Na imię miała Śnieżka. 

Jej skóra była czysta jak śnieg, a 

włosy czarne jak noc. Pewnego dnia 

władzę nad krainą przejęła podstę-

pem zła królowa (Julia Roberts). 

Zazdrosna o urodę i wdzięk dziew-

czyny rozkazała wygnać ją z króle-

stwa. Teraz jej celem będzie wyjść 

bogato za mąż i pozbyć się proble-

mów finansowych. Idealnym kandy-

datem będzie bardzo przystojny i 

niezwykle majętny książę. Niestety 

sprawy się nieco skomplikują, kiedy 

Śnieżka powróci, 

aby walczyć o swo-

je racje na czele 

bandy siedmiu kra-

snali-rabusiów. Zła 

królowa popadnie w 

nie lada tarapaty. 

Dzielna Śnieżka 

zamierza jej ode-

brać nie tylko wła-

dzę, ale także kan-

dydata na męża, bo przystojny ksią-

żę już dawno wpadł jej w oko.  

Opracowała: Kisza;-) i Justa;] 

 

Na co warto pójść do kina 

Śmigus Dyngus 

Zwany też lanym poniedziałkiem, śmigusem 

dyngusem lub po prostu śmigusem to ponie-

działek po niedzieli wielkanocnej. 

Zwyczaje i Tradycje 

Najbardziej znanym i do dziś kultywowa-

nym zwyczajem jest oczywiście oblewanie 

się wodą wywodzące się ze słowiańskich 

obyczajów. W niektórych regionach istnie-

je też zwyczaj smagania się witkami z gałą-

zek. Inne zwyczaje to np. procesje, dziady 

śmigustne czy krakowski Emaus. 

Geneza i Historia 

Same Święta Wielkanocne związane są z 

ukrzyżowaniem i Zmartwychwstaniem Je-

zusa lecz większość zwyczajów tego okre-

su Kościół Katolicki przejął z pogańskich 

tradycji związanych z przywitaniem wiosny 

i budzeniem się przyrody do życia. I tak, 

polewanie się wodą i smaganie rózgami wy-

dają się naturalnymi 'odruchami' związa-

nymi z pozimowym oczyszczeniem i roz-

budzeniem. Jak podaje wikipedia.pl 

pierwsze wzmianki o zwyczajach lanego 

poniedziałku pochodzą dopiero z XV w., 

są to przestrogi kościelne dotyczące 

kultywowania pogańskich obyczajów ob-

lewania się wodą, dawania podarków itp., 

co pozwala wnioskować, że zwyczaje te 

są dużo starsze. 

Na stronach wikipedii można także zna-

leźć informację, że samo słowo Śmingus 

czy Śmigus pochodzi od niemieckiego 

Schmerckostern co oznacza Wielkanoc-

ne smaganie  kścielne dotyczące kulty-

wowania pogańskich obyczajów oblewania 

się wodą, dawania podarków itp., co po-

zwala wnioskować, że zwyczaje te są 

dużo starsze. 

Śmigus dyngus 

Na stronach wikipe-

dii można także znaleźć infor-

mację, że samo słowo Śmingus 

czy Śmigus pochodzi od nie-

mieckiego Schmerckostern co 

oznacza Wielkanocne smaga-

nie. 

Ciekawostki 

Jeszcze klika lat temu niepi-

saną zasadą było, że na rynku 

Starego Miasta w Warszawie 

do południa policja i służby 

miejskie przymykały oko na 

oblewanie wodą przechodniów, 

potem odbierano wszelkie 

wiaderka i inne 'narzędzia do 

polewania'. Jak będzie w tym 

roku - zobaczymy. 

Opracowała: STACHA i BAGIETKA :) 

 

http://halloween.friko.net/wielkanoc.html
http://halloween.friko.net/wielkanoc.html
http://www.interkobo.pl/main.php?produkt=1062&page=prod
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50 - lecie naszej szkoły 

15 marca 2012 roku Sala Widowiskowo - Sportowa przy  Szkole  Podstawowej nr  4  im.  Stefana Roweckiego 

"Grota" wypełniła się po brzegi. W murach mareckiej  "czwórki" zawitało wielu znamienitych gości, bo i okazja 

była po temu szczególna - szkoła obchodziła jubileusz 50 - lecia działalności. 

12 lutego 1962 roku rozpoczęła się historia miejsca, w którym pani  dyrektor  Magdalena Osińska miała za-

szczyt powitać uczestników uroczystości, historia Szkoły Podstawowej nr 4.  Jubileusz 50-lecia szkoły dla niej 

oraz dla wszystkich pracowników  jest okazją do wspomnień, do spotkania osób związanych z naszą szkołą, 

wreszcie okazją do podziękowań za wsparcie udzielone nam w trakcie działań prowadzących do osiągnięcia wy-

znaczonych celów edukacyjnych i wychowawczych. 

Następnie pani dyrektor oddała głos Burmistrzowi Januszowi Werczyńskiemu, który skierował wiele ciepłych 

słów do nauczycieli, rodziców i dzieci, zwracając szczególną uwagę na świetną opinię, jaką cieszy się szkoła w 

środowisku lokalnym. 

Kolejnym punktem programu była "sentymentalną podróż". Jej przewodnikami byli uczniowie klasy V b. Poznali-

śmy historię szkoły od momentu wmurowania aktu erekcyjnego pod jej budowę do chwili obecnej. Opowieść do-

datkowo zobrazowała i przybliżyła prezentacja multimedialna wykonana przez panią Beatę Lisik. 

Następnie uczestnicy obchodów jubileuszu Szkoły obejrzeli piękne widowisko. Szkolne Koło Teatralne i Chór 

pod kierownictwem: Jolanty Napiórkowskiej, Iwony Laseckiej i Doroty Kornackiej przedstawiło sztukę teatral-

ną  "Kwiat paproci" 

Obsada: Jacuś - Michał Sobociński,  Marcysia - Wiktoria Wihan, Matka - Weronika Grzyb, Ojciec - Alan Doliń-

ski, Dzieci - Olek Grzybek, Emilia Matusewicz, Kamila Gościewska, Kasia - Natalia Sęktas, Jasiek – Michał  Ło-

niewski,  Niemczycha - Paulina Huber, Kwiat - Oliwia Kulma, Elfy - Klaudia Janicka, Zuzanna Tkacz, Natalia Ry-

muza, Wróżka - Joanna Brzezińska, Staruszka - Weronika Bałdyga, Służący – Stefankowska A. Robert Roma-

nowski, Motyl - Laura Zych, Dziewczęta - Ola Dziadosz, Ola Tymińska, Agnieszka Komorowska,  Zuzanna Stęp-

ka, Strachy - Alicja Wicińska, Oliwia Białek, Alina Kowalska, Ada Lech, Klara Cichocka, Julia Falkowska, Adam 

Sawa. Tancerze (Polonez i Mazur) - Z. Stępka, I. Stachyra, J. Brzezińska, A. Doliński, J. Klimek,  E. Bobiński, 

E. Mosiołek, A. Marton,  A. Siwicka, P. Łapiński, M. Silska, R. Jarocki, K. Janicka, K. Kieryłowski,   R. Romanow-

ski, A. Wiśniewska, Sz. Domański.  Rez: K. Gajda, S. Szulimowska, K. Karolak. 
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Piękne i wzruszające przedstawienie nagrodzone zostało długimi brawami a słowa: 

"Nie ma kwiatu paproci, nie ma szczęścia za darmo. Jedyne szczęście to to,  jakie człowiek sam sobie 

własnymi rękoma zbuduje." - pozostaną na długo w naszej pamięci. 

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do oglądania przygotowanej prezentacji kronik szkol-

nych, galerii zdjęć "Historia szkoły" i "Z życia szkoły", tablic laureatów konkursów, prac plastycznych uczniów, 

a następnie na jubileuszowy poczęstunek. 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do udanych obchodów Jubileuszu 50 - 

lecia naszej szkoły. 

 



                            Humorek... 

 

                  

                  

                  

       1.                   

      2..                    

   3.                     

      4..                

   5.                    

        6.               

7..                            

    8.                     

    9..                     

                  

1. Niesiemy w koszyczku.  

2. Świąteczny miesiąc….  

3. Z cukru ….   

4. Mała palemka, duża ……...   

5. Kolorowe jajka  

6. Świąteczne ciasto  

7. Inaczej lany poniedziałek    

8. Z niego wykluwa się kurczak   

9. Szaraczek   Weronika 

Zajączek wchodzi do knajpy i krzyczy : 

 -Kto mi pomalował konia na niebiesko?? 

Na to wilk: -Ja a bo co ?? 

-Nic, nic,  bardzo twarzowy kolor. 

              BURZA 

Czemu blondynka stoi na balkonie 

podczas burzy?: 

Bo myśli, że jej zdjęcia robią! 

 

              LAYS 

Przychodzi blondynka do sklepu i 

pyta się sprzedawcy: Czemu moje 

Lays prosto z pieca nie są ciepłe?! 

 

               PAPRYCZKA CHILI 

Czemu blondynka kładzie papryczkę 

chili na telewizorze?!: 

Żeby mieć ostrzejszy ekran! 

 

                   PĄCZEK 

Dlaczego blondynka wkłada pączka do 

mikrofalówki?: 

Żeby spalić kalorie !! 

                      RÓŻA 

Jasio i jego  wymyślają imię dla jego 

siostry mama mówi: 

-Jasiu może Róża? 

A Jasio na to: 

-A jak chłopiec to różaniec! 

 

                      SKLEP 

Idą dwie blondynki do sklepu nagle 

jedna z nich mówi: 

-Pacz zamszowy ziemniak! 

A druga na to: 

-To nie jest zamszowy ziemniak tyl-

ko kiwi. Z tego robią pasty do butów! 

 

 Opracowała: BAGIETKA i STACHA 


