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Co w szkole piszczy… 

 W środę Dzień Czekola-
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 Od czwartku ferie świą-
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Marek w piłce nożnej 
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Święta Wielkanocne  

Wielkanoc jest najważ-

niejszym chrześcijańskim 

świętem. Wypada co roku 

w niedzielę między 21 

marca a 25 kwietnia. W 

tym roku będziemy ją 

obchodzić 17 kwietnia.  

Z Wielkanocą wiąże się 

wiele tradycji, które bar-

dzo dobrze znamy: malo-

wanie pisanek, chodzenie 

do kościoła ze święconką, 

czy śmigus dyngus. 

Czy wiecie, że największa na 

świecie pisanka była zrobiona 

z czekolady i metalu i ważyła 

ponad tonę?  

 

Śmigus dyngus to uwiel-

biana przez dzieci zaba-

wa wielkanocna, która 

wypada w Poniedziałek 

Wielkanocny. Polega na 

oblewaniu się nawzajem 

wodą. Im bardziej zmok-

niesz, tym lepiej! 

 

MądrAlina 

Święconka to nazwa po-

karmów, święconych w ko-

ściele w Wielką Sobotę.  

W jej skład wchodzą pi-

sanki, czyli malowane jaj-

ka, baranek z cukru lub 

czekolady, chleb, wędlina, 

chrzan, sól i pieprz. 

 

Malowanie jajek to bardzo 

ważna tradycja wielkanoc-

na. Jajko to symbol życia, 

a malowanie go ma ozna-

czać budzącą się do życia 

przyrodę. 

WESOŁYCH ŚWIĄT  
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Natomiast III miejsca zdobyły ex aequo:  Gabriela Orych kl. III d, Amelka 

Bekier Ic  i Zofia Jakusz-Gostomska z kl. IIe. 

Nagrodę publiczności zdobyła Ewelina Gronau z kl. IIIa. W klasach 4-6 

również przyznano dwa I miejsca, które zdobyły Gabriela Kalinowska z 

kl.VIb i Natalia Jędrzejkiewicz z kl.VIb, II miejsce ex aequo zdobyła Ola 

Smolis z kl. IVb  i Adam Wojda z kl. IVa, a III miejsce zdobyła Emilia Bi-

skowska z kl. IVc. Nagrodę publiczności zdobyły następujące osoby: Ga-

briela Kalinowska kl.VIb, Ola Smolis  kl. IVb  oraz Adam Wojda i Gabriel 

Pawłowski z kl. IVa.  

 

                                             Ola 

Dnia 21.03.2017 

r. odbył się (po 

raz ósmy) szkolny 

konkurs Mam 

Talent. Prowadzi-

ły go Aleksandra 

Kulesza i Milena Prachowska. Było dużo 

uczestników z wieloma talentami. Kon-

kurs podzielony był 

na dwie grupy wie-

kowe (klasy starsze 

i młodsze)        

W Jury zasiedli: 

Pani Dyrektor Magdalena Osińska, Pani 

Magdalena Burlikowska oraz Magdalena 

Pieczarka. W klasach młodszych jury 

przyznało dwa I miejsca, które zajęły: 

Marta Wojda z kl. Ic i Oliwia Gniewek z 

kl. IIc. Przyznano również dwa II miej-

sca, które zdobyły Ewelina Gronau z kl. 

IIIa i Anastazja Kownacka z kl. IIId.  

Mam Talent 

W czasie Wielkiego Postu uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas zaangażowali się w czynienie dzieł miłosierdzia. 

Rozprowadzali świece Caritas „jajeczko wielkanocne”, zachęcali do jałmużny wielkopostnej oraz prowadzili ak-

cję „Torba pełna miłości”. Za wszelką pomoc i wsparcie naszych działań bardzo dziękujemy. 

Aneta Bednarska – Czura 

Szkolne Koło Caritas 



Dnia 4 kwietnia odbyły się  przygotowane we współpracy z Biblioteką Publiczną warsztaty czytelni-

cze dla klas drugich i trzecich. 

Tematem zajęć była popularna seria książek dla dzieci wydawnictwa „Zakamarki” – „Biuro detekty-

wistyczne Lassego i Mai” autorstwa szwedzkiego pisarza Martina Widmarka. Prowadząca zajęcia 

zapoznała uczniów z głównymi  bohaterami, miasteczkiem Valleby, w którym młodzi detektywi 

mieszkają i prowadzą swe biuro, oraz sprawami, jakie Lassemu  i Mai przychodzi rozwiązywać. 

                                                                                                                 Izabela Piłat 

Warsztaty czytelnicze 

Bezpiecznie na drodze 

Marecki Program Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze to cykl zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach 

podstawowych, dzięki któremu uczniowie poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przyswa-

jają przepisy ruchu drogowego. W ramach programu  w naszej szkole rozstawione jest mobilne miasteczko ru-

chu drogowego dzięki któremu uczniowie doskonalą technikę jazdy na rowerze oraz przygotowują się do egza-

minów na kartę rowerową.  



Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

 - 3 kwietnia w naszej szkole 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Kampanię 

Polska na Niebiesko organizuje Fundacja Jaś i Małgosia. 2 kwietnia na niebiesko rozświetli się tysiące miejsc w całym 

kraju, ponieważ niebieski to kolor solidarności z osobami z autyzmem. 

CO TO JEST AUTYZM? Autyzm nie jest chorobą! To całościowe zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu neurologicz-

nym. Dzieci z autyzmem mają trudność z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Często nie mówią. Tylko wczesna 

diagnoza i konsekwentna terapia dają im szansę na samodzielność. 

Autyzm powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce 

autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 300. Niektóre badania wskazują, iż nawet 1% populacji może być 

dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczę-

ściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że liczba dzieci, u których wykrywany jest autyzm, wzrasta. 

Koordynator akcji - Kamila Ujma 

Warsztaty mydlarskie 

Warsztaty mydlarskie to niecodzienna okazja, aby własnoręcznie wykonać pachnące i idealne do kąpieli mydło. 

Zajęcia pozwalają przenieść uczestników w pachnący świat mydła, umożliwiają poznanie mydlarskiej historii i 

pobudzenie kreatywnego myślenia. Dzieci samodzielnie wybierają kształty, dekorują ozdobami, nadają mydeł-

kom niepowtarzalny zapach i kolor.  



Zwyczaje wielkanocne 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawa-

no się też ze śledziem – kolejnym symbo-

lem wielkiego postu. Z wielką radością i 

satysfakcją „wieszano” go, czyli przybi-

jano rybę do drzewa. W ten sposób kara-

no śledzia za to, że przez sześć niedziel 

„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wiel-

ką Sobotę obmyjecie twarz w wo-

dzie, w której gotowały się jajka na 

święconkę, to znikną piegi i inne 

mankamenty urody! 

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu śniadania, 

wspólna zabawa – zwana szukaniem 

zajączka, czyli małej niespodzianki dla 

każdego. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 

święto lejka – to zabawa, którą wszy-

scy doskonałe znamy. Oblewać można 

było wszystkich i wszędzie. Zmoczo-

ne tego dnia panny miały większe 

szanse na zamążpójście. A jeśli któ-

raś się obraziła – to nieprędko znala-

zła męża. Wykupić się można było od 

oblewania pisanką – stąd każda panna 

starała się, by jej kraszanka była 

najpiękniejsza. . 

 

Chłopak, wręczając tego dnia pannie 

pisankę, dawał jej do zrozumienia, że 

mu się podoba. 

Wielkanocne jajo.  

Jajo – króluje na wielkanocnym sto-

le, jest symbolem życia i odrodzenia. 

Tradycja pisanek i dzielenia się 

święconym jajkiem sięga daleko w 

przeszłość. Już starożytni Persowie 

wiosną darowali swoim bliskim czer-

wono barwione jaja. Zwyczaj ten 

przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. 

Rumuńskie przysłowie ludowe mówi: 

”Jeśli my, chrześcijanie zaprzesta-

niemy barwienia jaj na czerwono, 

wówczas nastąpi koniec świata”. 

Czerwone pisanki mają ponoć moc 

magiczną i odpędzają złe uroki, są 

symbolem serca i miłości. Jajko jest 

formą najbardziej doskonałą. Zawie-

ra wszystkie konieczne dla odżywie-

nia organizmu składniki: białko, 

tłuszcz, sole mineralne i witaminy. 

Ma około 100 kalorii.   

Zgadnij kto? Zgadnij skąd?  

Życzy Ci Wesołych świąt,  

nie myśl sobie, że to bajka,  

życzę Ci smacznego jajka,  

niech tradycja wodę leje,  

bo zajączek dziś szaleje ..  
 

Malutki baranek ma złote różki, 

pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki, 

gdy nikt nie widzi chorągiewką buja 

i beczy cicho WESOŁEGO  

ALLELUJA!!! 

Kolorowych jajeczek, 

Wacianych owieczek, 

Rozkicanych króliczków, 

Pyszności w koszyczku! 

A przede wszystkim 

Udanego uciekania 

W dniu "wielkiego lania" 

 

 

                           

 

Zatem Staropolskim - obyczajem, 

Dużo szynki życzę z jajem, 

Niech zające i barany 

Pospełniają Wasze plany. 

 

Oby zdrowie dopisało 

i jajeczko smakowało, 

by szyneczka nie tuczyła, 

atmosferka była miła, 

a zajączek uśmiechnięty - 

przyniósł wreszcie te prezenty! 

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i 

chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał 

nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupi-

ciel. Zdrowia, radości i powodzenia 

To są najszczersze moje życzenia. 

 

Na stole święcone, obok baranek... no 

i koszyczek pełen pisanek wiosenne 

bazie stoją w wazonie podczas Wiel-

kiej Nocy miłość w sercach plonie.  

 

Niech zające i barany popełniają. 

Twoje plany, porzuć wszystkie roz-

terki, bo to czas wielkiej wyżerki, 

ponadto Świąt w szczęście owoc-

nych życzy króliczek Wielkanocny. 

 

Smacznego jajeczka Wielkanocnego, 

dużego zająca czekoladowego,  

zdrowia niezawodnego, wielu radości 

i przez całe Święta samej wesołości. 

 

Wesołego królika co po stole bryka, 

spokoju świętego i czasu wolnego, 

życia zabawnego w jaja bogatego i w 

ogóle wszystkiego kurcze najlepsze-

go! 

 

Pełnych miłości, radości i zdrowia 

Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego 

zajączka życzy redakcja gazetki   

szkolnej. 

 


