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 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły…  

 Literacki zakątek  

 Ciekawostki 

 Wywiady 

 Rady nie od parady 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali  54 
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OD REDAKCJI… 
 
 

 

Drodzy Czytelnicy, 

 Czekając na pierwsze wiosenne promienie słońca, możecie ten czas 

spędzić z nami, bo tu zawsze jest pogodnie. Siądźcie zatem cichutko w kąciku, 

zaparzcie sobie dobrą herbatę i posłuchajcie, o czym szeleszczą nasze strony… 

Niech Was unosi wyobraźnia i cieszy chwila z tekstem, który jak zwykle 

powstaje z myślą o Was! 

                                                                                                                                

Redakcja 
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Akcja charytatywna 
 

Oj działo się u nas w niedzielę orkiestrową! Co roku coraz więcej 

wolontariuszy, w tym z naszej szkoły, zasila szeregi chętnych do zbiórki pieniędzy 

na wzniosłe cele. Młodzi ludzie nie bacząc na pogodę, chętnie kwestują i jeszcze robią to z 

uśmiechem i wiarą, że ten wysiłek ma sens. 

Cieszymy się, że nasi uczniowie, wliczając w 

to oczywiście również samorządowców, 

rozumieją, iż tak wielka wspólna sprawa czyni 

świat jeszcze lepszym. My na terenie szkoły 

zebraliśmy 332,67 złotych i wszystkim, którzy 

nas wspomogli w akcji bardzo dziękujemy!  

 

 

            Walentynki 
   

Ach rozkochała się ta nasza szkoła… Nie ma na to rady, 

przychodzą Walentynki i miłość wylewa się z każdej 

klasy pod postacią serduszek, ciepłych słów, 

tajemniczych uśmiechów. W tym roku to wesołe święto 

zyskało w szkole oprawę muzyczną i w ten sposób nawet 

najwięksi sceptycy ulegli czarowi chwili. Hasające Amorki 

roznoszące Walentynki dopełniły magii uroczystości, więc  

mamy nadzieję, że w szkole na długo utrzymamy ten klimat. 

 

 

 

 

Sejmik samorządowy 

 
Bawić się wspólnie lubimy, ale i chętnie zasiadamy razem do obrad na sejmiku. I choć 

zdania mamy różne, to potrafimy znaleźć wspólne rozwiązania. Do tego potrzeba wielu 

umiejętności, a praca w samorządzie uczy nas wzajemnej komunikacji. Podczas tego sejmiku 

skupiliśmy się przede wszystkim na ułożeniu 

naszego planu pracy na kolejny semestr. Zależy 

nam, żeby w naszej szkole działo się dużo 

ciekawych rzeczy, a każdy z samorządowców, 

żeby miał okazję wykazać się w tym, co go 

interesuje i na czym mu zależy. 
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jak uczyć się szybko          

 i skutecznie - c.d. 

 

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń 

Jak to działa? 

Metoda polega na tym, aby połączyć ze sobą ciąg rzeczy, wydarzeń lub wyrazów, które 

chcesz zapamiętać. Długa lista zakupów do zapamiętania? Nic prostszego! Układasz 

historyjkę z każdym z elementów, łącząc każdy z kolejnym. W ten sposób wystarczy, że 

zapamiętasz pierwszy – skojarzony z elementem bazowym, a reszta przypomni się 

automatycznie. 

Kojarz ze sobą elementy, sprawiając, aby w twojej wyobraźni: 
 

 zderzały się ze sobą 
 

 sklejały się ze sobą 
 

 stały jedno na drugim 
 

 stały jedno pod drugim 
 

 stały jedno w drugim 
 

 zamieniły się miejscami - np. papieros staje się drzewem a drzewo papierosem 
 

 zmieniły się sytuacjami 
 

 splotły się ze sobą 
 

 zawinęły się jedno w drugie 
 

 niech mówią 
 

 niech tańczą 
 

 niech wymienią się kolorem, zapachem, akcją 
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      Ja i wielu moich znajomych lubimy czytać. Ja sama najchętniej 

czytam książki przygodowe. Za najlepsze z nich dotąd przeczytane 

uważam serię książek „Zosia z ulicy Kociej”. Dzisiaj chciałabym 

przedstawić Wam ostatnio przeczytaną przeze mnie  arcyciekawą 

opowieść „Labirynt Lukrecji” autorstwa Agnieszki Chylińskiej. Nie 

chcę za dużo zdradzać. Powiem tylko, że tytułowa bohaterka miała 

dużo przygód, zarówno dobrych jak i złych. Książkę czyta się szybko , 

mnie wciągnęło do tego stopnia, że przeczytałam ją w dwa dni. Plusem 

„Labiryntu Lukrecji” są wspaniałe ilustracje. Uważam, że spodoba się 

dziewczynkom. A najważniejsze, można ją wypożyczyć w naszej 

szkolnej bibliotece! Serdecznie polecam.  

 

Paulina P., 3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tak dawno jeszcze oglądaliśmy pokazy fajerwerków w sylwestrową noc i składaliśmy 

sobie życzenia. Niektórzy z nas podejmowali noworoczne postanowienia. Dziś takim 

postanowieniem  dzieli się z nami Karina z klasy 3B. Jej marzeniem jest dostanie się w tym 

roku do szkoły baletowej w Warszawie. Życzymy powodzenia podczas kwietniowych 

egzaminów.  

 

 

MOJA MIŁOŚĆ DO BALETU 

  

   Chcę tańczyć balet, ponieważ mnie interesuje i zachwyca. Tąńcząc, będę także 

kontynuować rodzinną tradycję; baletnicą, a teraz nauczycielką baletu jest moja 

ciocia. Balet mnie interesuje, bo mogę pokazać to, co czuję. W balecie umiem już 

dużo rzeczy, np.: mostek ze stania, wstać z mostka, szpagat, szpagat w powietrzu. 

W szkole baletowej będę się uczyć francuskiego, angielskiego, baletu. 

Chciałabym poświęcić baletowi całe moje życie. Chcę osiągnąć w nim sukces. 

Będę tęsknić za szkołą i - szczególnie - za moimi przyjaciółmi, ale wiem, że 

WARTO SPEŁNIAĆ MARZENIA.  

 

Karina, 3B 

 
Jeśli i Ty chcesz podzielić się z nami swoją pasją lub opowiedzieć o swoim hobby napisz artykuł i 

przynieś go do sali nr 54 lub wyślij na adres: a.tafelska@interia.pl 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 

 

      STAR WARS 

 „ Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…” tak rozpoczyna się każdy z filmów z 

serii science fantasy ( czyt. sajens fantasy) wymyślonej przez Georg`a  Lucas`a i znanej pod 

nazwą pod nazwą „Gwiezdne Wojny”. Opowiada on historię walki rycerzy Jedi z mrocznymi 

lordami Sithów.  Składa się z 7 części: 

 

 Mroczne widmo (1999) 

 Atak klonów (2002) 

 Zemsta Sithów (2005) 

 Nowa nadzieja (1977) 

 Imperium kontratakuje (1980)  

 Powrót Jedi (1983) 

 Przebudzenie Mocy (2015) 

 

Pierwsze trzy części opowiadają historię Anakina 

Skywalkera, którego w pierwszej poznajemy jako 

ośmioletniego chłopca mieszkającego na planecie Tatooine 

(czyt. tatuin). Oglądamy jego drogę do zostania rycerzem 

Jedi, perypetie uczuciowe aż do przemiany w mrocznego 

Dartha Vadera. 

 

 

 

 

Następne trzy części opowiadają historię Lucka 

Skywalker’a, który był nową nadzieją zakonu Jedi na 

pokonanie Dartha Vadera. Te filmy są pełne 

brawurowych walk na miecze świetlne, fantastycznych 

postaci i walk kosmicznych statków. 

18 grudnia 201 odbyła się polska premiera nowej 

części filmu „Gwiezdne Wojny – Przebudzenie mocy”, 

a ja miałem to szczęście i byłem na niej. Film mi się 

bardzo podobał tak, jak wcześniejsze epizody. 

To nowy rozdział w historii „Gwiezdnych wojen” i 

będę z niecierpliwością czekał na następne części.  

 

Wiktor Ż., 3B 
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Vincent van Gogh 

 

 

Pełne nazwisko:  

Data urodzenia: 30/03/1853 

Data śmierci: 29/07/1890 w wieku 37 lat 

Przyczyna śmierci:  w niewyjaśnionych okolicznościach  

Znak Zodiaku:  Baran 

Miejsce urodzenia: Zundert, Holandia 

Miejsce śmierci: Auvers-sur-Oise, Francja 

W roku 2016 przypada: 162. rocznica urodzin i 125. rocznica śmierci. 

 

 

W jakim miejscu van Gogh namalował swoje prawdopodobnie najbardziej znane dzieło, 

Gwiaździstą Noc? 

 

W szpitalu psychiatrycznym. Po załamaniu nerwowym w grudniu 

1888 (kiedy to obciął sobie lewe ucho), van Gogh dobrowolnie 

zgłosił się do prowadzonego przez zakonnice szpitala (lub też domu 

dla obłąkanych) Saint-Paul-de-Mausole, gdzie spędził rok. W tym 

czasie namalował swoje najbardziej cenione dzieła, w tym błękitny 

autoportret i gwiaździstą noc. 

 

W jakich okolicznościach zmarł Vincent van Gogh? 

 

Zastrzelił się. Po latach częstych ataków choroby psychicznej, Vincent van Gogh zmarł w 

wieku lat 37 od rany postrzałowej. Powszechnie przyjmuje się, że było to samobójstwo, choć 

nigdy nie odnaleziono broni. 

 

 

Ile obrazów sprzedał Vincent Van Gogh? 

 

. W ciągu całego życia Vincent van Gogh (1853-1890) 

sprzedał tylko jeden obraz, w dodatku bratu: Czerwo-

ne winnice w Arles za 400 franków. 

 

 

 

 

 

 

Maja N., 4C, Monika G., 4C, Ola S., 4C  

http://pl.globalquiz.org/pytanie/gdzie-byl-van-gogh-gdy-malowal-swoje/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/gdzie-byl-van-gogh-gdy-malowal-swoje/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/gdzie-byl-van-gogh-gdy-malowal-swoje/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/gdzie-byl-van-gogh-gdy-malowal-swoje/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/w-jakich-okolicznosciach-zmarl-vincent-van-gogh/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/w-jakich-okolicznosciach-zmarl-vincent-van-gogh/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/ile-obrazow-sprzedal-vincent-van-gogh/
http://pl.globalquiz.org/pytanie/ile-obrazow-sprzedal-vincent-van-gogh/
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       Już od najmłodszych lat lubili gotować… Dwoje naszych uczniów: Marianka z kasy 4a 

oraz Patryk z klasy 4b wzięli udział w pierwszej polskiej edycji popularnego na całym 

świecie programu „MasterChef Junior”. A oto co, w krótkim wywiadzie powiedzieli na temat 

swojej pasji przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. 

 

Od czego zaczęła się Wasza pasja do gotowania? 

Marianka: Urodziłam się z nią…. 

Patryk: Zaczęła się od pieczenia pizzy 

 

Lubicie gotować z rodziną? 

Marianka: Bardzo lubię gotować z moją rodziną, bo czerpię od 

nich inspirację, ale lubię również gotować sama i tworzyć moje 

potrawy. 

Patryk: Bardzo lubię gotować z rodziną 

 

Czy jesteście zadowoleni z udziału w programie? 

Marianka: Jestem z siebie dumna, ponieważ dostałam się do 

czołówki najlepiej gotujących dzieci w Polsce 

Patryk: Jestem z siebie zadowolony. 

 

Jakie są Wasze ulubione przyrządy w kuchni? 
Patryk: Syfon 

Marianka: Piekarnik, robot kuchenny. 

 

Jaki jest Wasz ulubiony produkt? 

Marianka: Nie mam ulubionego produktu 

Patryk: Krewetki 

 

 

A na koniec słodkie przepisy od naszych młodych kucharzy 

BABECZKA CZEKOLADOWA Z MUSEM MALINOWYM   (Marianka Podczaska) 

Składniki:  

3 jajka 

125 g czekolady deserowej 

70 g cukru pudru 

90 g masła (plus odrobina do wysmarowania foremek) 

50 g mąki pszennej 
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Składniki na mus: 
6 łyżek malin 

łyżeczka soku z cytryny 

łyżka cukru pudru 

Przygotowanie: 
Piekarnik nagrzewamy do temp. 200 stopni. Wnętrze okrągłych torebek dokładnie smarujemy 

masłem. 

Całe jajka ubijamy z cukrem pudrem na puszystą masę. W tym samym czasie rozpuszczamy 

czekoladę z masłem w kąpieli wodnej. Do puszystej masy cukrowo-jajecznej dodajemy 

przesianą mąkę i mieszamy. Przestudzoną czekoladę wlewamy do masy jajecznej. Dokładnie 

mieszamy i wlewamy do przygotowanych foremek. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 

10 minut.  

W malakserze miksujemy maliny z cukrem i sokiem z cytryny. Następnie przecieramy przez 

sito. 

 

Upieczone babeczki czekoladowe wykładamy na talerz, podajemy z musem malinowym. 

 

KRUCHE MIGDAŁY Z KREMEM Z BIAŁEJ CZEKOLADY (Patryk Piskorz) 

Składniki ciastka:  

125 g cukru 

125 g migdałów w płatkach         

1 łyżka mąki 

2 jajka 

Składniki na krem z białej czekolady:  

100 g białej czekolady 

250 g serka mascarpone 

250 ml śmietany 36% 

1/2 laski wanilii 

Składniki na mus: 
100 g malin 

50 g cukru 

Do dekoracji będziemy używać kratki z ciemnej czekolady, malin, borówek i mięty 

Przygotowanie: 
Piekarnik nagrzewamy do temp. 180 stopni.  

W kąpieli wodnej topimy białą czekoladę i formujemy z niej kratkę i kółko (wylewamy na 

papier do pieczenia lub folię – pozostawiamy do zastygnięcia).  

Przy użyciu robota kuchennego ubijamy jajka z cukrem, a następnie dodajemy mąkę. Kiedy 

masa będzie jednolita  dodajemy migdały i mieszamy wszystko łyżką. Blachę wykładamy 

papierem do pieczenia i formujemy okrągłe płaskie ciastka – pieczemy w piekarniku 8-10 

minut. Ciastka powinny uzyskać złoty kolor.  

Do pozostałej roztopionej czekolady dodajemy serek mascarpone, śmietanę i laskę wanilii - 

dokładnie miksujemy i wstawiamy do lodówki.  

Do rondelka wkładamy maliny z cukrem i gotujemy, od czasu do czasu mieszając do chwili 

uzyskania jednolitego musu, wtedy przecieramy przez sito. 

Upieczone ciasta migdałowe układamy na talerzu i przekładamy na przemian z kremem. 

Ozdabiamy według uznania owocami i listkami mięty oraz musem z malin. 
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Laureaci szkolnego konkursu logopedycznego 

„Rymowanki i wierszyki łamiące języki” 

 

I miejsce: 
 

Żubrze żebra 

 

Żubrze żebra w Białowieży, 

kto tam nie był,  

nie uwierzy – rześko, 

żwawo po deseczkach, 

biegnie żubr i żubereczka. 

Żubrza mama źdźbła przeżuwa,  

tata przez żywopłot mruga. 

A żubrzątko żartobliwie,  

żywo bawi się igliwiem. 

Każdy żądny przygód człowiek,  

w żubrze oczy spojrzeć może, 

gdy na żubrze żebra bieży, 

prosto w bory Białowieży. 

 

Autor: Ida Klimek, kl. II e 

 

 

 

Żarty żabki 

 

Mała żabka rzekła sobie 

rzadko kiedy żarty robię. 

Zamiast w rzece pluskać się 

do teatru chodzić chcę. 

Żaby, ważki i szczeżuje, 

brzanka, małża i węgorze 

wszyscy razem się zebrali, 

do teatru pojechali. 

A w teatrze powiedzieli: 

„Żadnej żaby nie widzieli”.  

Rzeczna banda wpadła w złość. 

„Gdzie ta żaba?”, „Mamy dość”. 

A tymczasem żabka mała 

Nad rzeczką ze wszystkich się śmiała….. 

 

Autor: Dominika Olczak, kl. 1b 

 

Adam i Dżamper 

 

Mam szczeniaka, który Dżamper się nazywa, 

czasem kość w dziurze ukrywa. 

Szeroką szczękę ma, gdy głośno szczeka. 

Każde zwierzę przed nim ucieka: 

szczygieł, szpak, chrząszcz i szczypawka, 

dżdżownica, żuczek czy żaba – to dla niego zabawka. 

Szaroburą wyciąga szyję, 

gdy go szorstką szczotką szoruję. 

Często czochram mu czuprynę, 

lubię patrzeć gdy ma szczęśliwą minę. 

Czasem szturchnie szyszkę nosem, 

gdy człapiemy sobie lasem. 

Szast – Dżamper szasta ogonem, 

aby pokazać, w którą chce iść stronę.  

Jeszcze szepnę mu do ucha, 

że muszę spieszyć się do szkoły – 

a Dżamper słucha 

i posłusznie czeka wesoły. 

Autor: Adam Chądzyński, kl. 1 g 
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II miejsce: 
 

 

Obiad 

 

Żaba pichci muszek gar  

aż z komina leci żar. 

Pyszne muszki myśli żaba  

i zaprasza w gości kraba. 

Krab smakuje danie z muszek 

i masuje sobie brzuszek. 

Wielkie dzięki żabo miła, 

niespodziankę mi zrobiłaś, 

że na obiad zaprosiłaś. 

Nie ma za co drogi krabie, 

Obiad drobiazg przy zabawie  

w Twoim miłym towarzystwie. 

 

Tak sobie rozmawiali  

żaba miła z krabem małym. 

Aż przyleciał bocian biały 

I tylko muszki pozostały…… 

 

Autor : Krystian Zdrodowski, kl. 1b 

 

 

 

Bałwanek bohater 
 

W mroźny zimowy poranek, 

na podwórku stał bałwanek. 

Oczka z czarnych węgielków, 

nosek z czerwonej marchewki, 

garnek na głowie, 

to bohater wielki. 

Kruk, wróble i gawrony, 

z karmnika wyglądały 

i temu bohaterowi się przyglądały. 

Lecz bałwanek choć bohater i strażnik 

naszego trawnika 

Przetrwać może tylko wtedy 

Gdy za oknem będą śniegi.  

 

Autor: Szymon Olczak, kl. 1b 

 

 

 

Szalony dzień 

 

W pewien dżdżysty dzień, 

żaba jadła dżem. 

A szczepiony szczur 

pałaszował żur. 

Przez szarą, niezbyt czystą szybę 

widać było jak szczeniak żuł rybę 

- szczupaka. 

 

Żwawa dżdżownica w czerwonej czapce 

szukała orzeszków w czekoladce. 

A żwawy Szczepan ze zdziwienia 

szczypał się w szopie aż do przebudzenia. 

 

Autor: Mateusz Pluciński, kl. 3b 
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III miejsce: 
 

Szczupły szczurek 

 

Szczupły szczurek szarpie sznurek, 

a na sznurku wisi murek. 

Strasznie ciężka szczurka praca, 

ale bardzo się opłaca. 

Szczęście szczurka jest szczególne, 

choć naprawdę dość ogólne. 

Wciąż powtarza ten sam trud, 

bo ma teraz czasu w bród. 

 

Autor: Ola Wojasińska, kl. 4a 

 

Żonkile 

 

Nad brzegiem rzeki rosną żonkile, 

wpadały do nich żaby na chwilę, 

zjadały piękne żółte kwiatuszki, 

bo były na nich smaczne muszki, 

później leżały na miękkiej trawce, 

patrząc na fruwające latawce. 

 

Autor: Zofia Pawlik, kl. 2d 

 

Żuk 

 

Żółty żuk, w drzewo zrobił puk, puk. 

Z drzewa wyszła żyrafa i mówi, że to jest jej szafa. 

Jak głosi  wieść, żuki lubią drzewo jeść.  

Żuczek pusty brzuszek ma, 

Kto żuczkowi obiadek da? 

 

Autor: Dawid Wójciński, kl. 2c 

 

 

Wyróżnienia: 
 

 

Suzuki i Cylwek 

 

Suzuki i Cylwek to dwie żaby, 

Które się w sobie zakochały, 

Lecz nawet o tym szeptem mówić nie 

chciały, 

Więc serca ich są załamane. 

Przyszedł dziadzio i ich odwstydził, 

Bo znał sekretny przepis ośmielania. 

To dżem z szyszek i żonkili, 

Zapamiętajcie to moi mili. 

Szczuptelnie butelkę rozbiły do ostatniej 

kropli mile piły, 

 a potem obie  na głos sobie wyznały, że 

się w sobie zakochały.    

 

Autor: Oliwier Wilczewski, kl. 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz bez tytułu 

 

Szumią cichutko szuwary 

I dżdży drobny deszcz, 

Wsłuchaj się w muzykę przyrody, 

Usłyszysz wszystko, co tylko chcesz. 

 

Autor: Marta Kasjanowicz, kl. 5c 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 

 

 

TTTrrraaadddyyycccjjjeee   iii   zzzwwwyyyccczzzaaajjjeee   wwwiiieeelllkkkaaannnooocccnnneee   
 

Przed Wielkanocą wszyscy robią coroczne, olbrzymie, wiosenne 

porządki. Są one obyczajem dawnych Słowian.  

Słowianie to takie narody jak Polacy, Czesi, Rosjanie i kilka innych, 

tylko że kiedyś nie mieszkali oni w różnych państwach, więc 

nazywamy ich po prostu Słowianami.  

Dawno, dawno temu, sprzątając po zimie, wierzyli, że wraz z kurzem i 

brudem wyganiają z domu złe duchy.  

 

 

                                   Powitanie wiosny rozpoczynało się  

      już 1 marca Świętem Jaskółki. Był to początek nawoływania 

wiosny i  ptaków do powrotu z miejsc zimowania. 

 

 

 

 

         Chrześcijanie wierzą, że Jezus z Nazaretu był synem Boga. Jezus był prawy, uczył  

dobroci dla innych, głosił pokój, pomagał wszystkim wokół. To, co myślał, mówił i robił, nie 

podobało się jednak Piłatowi, rządzącemu wówczas krajem Jezusa – Judeą, należącą do 

Cesarstwa Rzymskiego. Jeden z uczniów Jezusa – Judasz zdradził go i wydał Piłatowi. 

Chrystus został niesprawiedliwie osądzony i skazany na karę śmierci poprzez ukrzyżowanie. 

Stało się to w piątek, zwany dziś przez chrześcijan Wielkim Piątkiem. Według tradycji 

chrześcijańskiej Jezus został wskrzeszony, czyli przywrócony do życia, przez Boga. Miało to 

stać się w nocy z soboty na niedzielę, którą dlatego nazwano Wielką Nocą. I tak powstało 

święto Wielkanoc, podczas którego świętuje się powrót Jezusa do życia.  
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Zanim zaczęto świętować Wielkanoc z powodu zmartwychwstania 

Jezusa, istniało już mnóstwo świąt powrotu przyrody do życia, które 

obchodzono w tym samym czasie, czyli kiedy zwierzęta budzą się z 

zimowego snu, a trawa i kwiaty zajmują miejsce śniegu. 

 

 

 

Starożytni Grecy wyobrażali sobie boginię Persefonę. Miesiące jesienne i zimowe spędza ona 

w podziemnym świecie zmarłych. Wraz z jej wyjściem na powierzchnię ziemi, po zimie, 

odradza się przyroda. 

 

 
 

Słowianie, po generalnych porządkach, też mieli Święto Wiosny. Zachwycali się 

rozkwitającymi kwiatami czy ptakami, które przylatywały do nich z ciepłych krajów. 21 

marca obchodzone było Święto Jare - pierwszy dzień wiosny. Przypada ono na równonoc 

wiosenną lub pierwszą niedzielę po równonocnej pełni Księżyca. Święto to było poświęcone 

zwłaszcza Matce Ziemi. Towarzyszyły mu obrzędy, które miały wnieść siłę i radość życia, 

zapewnić dobry urodzaj i powodzenie na cały, rozpoczynający się wiosną, rok. 

 

 

 

Tego dnia topiono słomianą kukłę ubraną w białą szatę i czasami z 

cierniową koroną na głowie. Obecnie ten zwyczaj stał się zabawą dla 

młodych. Marzanna u Słowian była boginią zaświatów, władczynią krainy 

umarłych. Topiąc, odsyłano ją w związku z narodzinami życia do 

właściwego jej świata, a wraz z nią wszystkie choroby, śmierć, a 

zwłaszcza zimową martwotę. 
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Również przetrwał, a nawet się rozwinął, zwyczaj malowania jajek. Jajko u Słowian było 

wyobrażeniem odradzającego się życia, płodności i siły. Toczono je po grzbietach zwierząt, 

co miało dać im zdrowie i płodność. Jajka miały również 

zastosowanie lecznicze - przesuwając je po ciele 

człowieka, zdejmowano z niego uroki, będące przyczyną 

chorób, a ich skorupki rozrzucano po polach i dodawano 

kurom do jedzenia. Wrzucano je też do kąpieli małych 

dzieci, aby stały się okrągłe jak jajo, czyli dobrze 

nakarmione i zdrowe, a nawet wieszano je na choince. 

 

 

     Na terenach obecnej Wielkiej Brytanii i Niemiec czczono boginię Eostre (to od jej imienia 

Wielkanoc po angielsku to  Easter, a po niemiecku Ostern), której święto przypadało także na 

wiosnę, a jednym z ważnych jego elementów były jaja.  

Zwyczaj ich malowania znany był w różnych państwach, nawet tak odległych jak Persja. 

   Dla naszych przodków Słowian malowane jaja były bardzo ważne. 

Kiedy przybyli do nich chrześcijanie z wiarą w Jezusa i świętowali 

Wielkanoc, pisanki zostały dołączone do chrześcijańskich wielkanocnych 

tradycji. I tak jest do dzisiaj.  

Inne znane u nas obyczaje także przejęliśmy po przodkach, którzy nie byli 

chrześcijanami, np. śmigus-dyngus. Teraz bawimy się w niego w 

wielkanocny poniedziałek, ale kiedyś był  dwoma oddzielnymi 

zwyczajami. Śmigus to tradycja „śmigania”, czyli lekkiego uderzania 

przyjaciół rozkwitłymi na wiosnę gałązkami. Wierzono, że w ten sposób 

da się wygonić z człowieka wszystko, co złe.  

 

          
 

Dyngus zaś był kąpielą w wodzie w dniu następnym (dziś w drugi dzień świąt 

wielkanocnych). Woda miała dodawać ludziom siły, jak deszcz roślinom. Może dlatego 

potem zaczęto się wodą pryskać, jakby wiosenny deszczyk skrapiał nas z nieba. 

Chrześcijanie wierzą, że śmierć Jezusa to ofiara za grzechy (złe uczynki) ludzi. Co to 

oznacza? Bardzo dawno temu ludzie często składali ofiary. Wierzyli, że gdy podarują bogom 

jakieś zabite zwierzę, oni przebaczą im to, co zrobili złego. Używali do tego np. baranów. 

Według chrześcijan Chrystus był jak podarowany Bogu baranek – dzięki temu, że umarł, Bóg 

przebaczył ludziom złe postępowanie. Dlatego figurka baranka (z ciasta, masła, czekolady, 

plastiku itd.) stała się częścią świąt wielkanocnych. 
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Wielkanoc - słowiańska czy chrześcijańska? 

 

I taka, i taka. Nazwa pochodzi od nocy, w którą Jezus miał ożyć po śmierci. Samo święto 

powrotu do życia na wiosnę (bogów lub całej przyrody) jest starsze niż wiara chrześcijańska. 

Gdy chrześcijaństwo się rozpowszechniło, te dwa święta złączyły się w jedno i każdy z nas 

może wziąć z niego to, co mu się najbardziej podoba. Jedni chodzą do kościoła, inni tylko 

malują jajka. Pisanki i woda są zwyczajami słowiańskimi, baranek czy święcenie pokarmów – 

chrześcijańskimi. Są też takie, jak jedzenie czekoladowych jaj, które przyszły do nas z innych 

krajów. Wszystkie one, niezależnie skąd pochodzą, mają nam jednak przypominać o 

odradzaniu się życia i radości. Tak jak do życia wraca przyroda – spod śniegu wychylają się 

przebiśniegi, sasanki, rolnicy sieją zboże, budzą się po śnie zimowym zajączki. Pomaluj 

pisanki, pokrop kolegów i koleżanki wodą, zjedz pysznego mazurka, spotkaj się z 

najbliższymi - niektórych tak rzadko widujemy. Wielkanoc jest okazją do cieszenia się 

życiem - wspólnego spędzania czasu z ukochanymi i do robienia planów na następne 

miesiące. To święto przypomina nam, jak wielkim darem przyrody jest życie. 

 

                             

Kolorowe bazie - Jerzy Ficowski 

W wielkanocny dzień do domu  

przyszły białe bazie w gości,  

by pisankom po kryjomu  

kolorów zazdrościć.  

 

Bo ich nie pomalowano,  

nikt o baziach nie pamiętał,  

choć też pragną na Wielkanoc  

przywdziać strój od święta.  

 

Nie chcą się już dłużej bielić,  

chcą w zieleni żyć, w purpurze!  

Czyż są gorsze aniżeli  

zwykłe jajko kurze?  

 

Aż z lusterka przyfrunęła  

malusieńka, śmieszna tęcza.  

Zaraz wzięła się do dzieła,  

by je poupiększać.  

 

Ubarwiła każdą baźkę  

mała tęcza uśmiechnięta!  

I dopiero wtedy właśnie  

zaczęły się Święta. 
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        "Serce to najpiękniejsze słowo świata..." tak mówią słowa piosenki, a my przyłączając 

się do tego, dodajemy od siebie kilka "sercowych" kolorowanek, którymi zechcieliście się z 

nami podzielić, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. 

Gabrysia C., 2B                                      Jagoda W., 2B                                 Anastasia G., 3C 

 

 

 

 

W marcu się zaczyna, 

gdy się kończy zima . 

Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem, 

z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem. 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

 

Przez śnieg się odważnie przebijam. 

Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 

Mam listki zielone, tak jak wiosna, 

a dzwonek bielutki jak zima 

 

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, 

a potem rzewnie się rozpłacze , 

gdzie spadnie łez tych liczba duża, 

tam z wody się zrobi wielka … 
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Jeśli zechcesz, Twoja praca może ukazać się już w kolejnym numerze naszej gazetki. 

Wystarczy przynieść kolorowankę do sali 54. 

Kredki w dłoń!   
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 – taki dzień jest raz 

na 4 lata! 

 
Rok przestępny  to taki rok kalendarzowy, 

który liczy 366 dni zamiast, 365. 
 

Dodatkowy dzień w roku kalendarzowym przypada raz na cztery lata! 

Występuje wyłącznie w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi 

dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej (Księżyc i Słońce). Ma on na celu 

umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. 

Ten dzień, wypada 29 lutego, a osoby urodzone tego dnia obchodzą swoje 

urodziny co cztery lata i są zodiakalnymi Rybami. 
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Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami. 

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły  

https://sp92warszawa.edupage.org 

KONKURSY  

 

Szkoła Podstawowa nr 92 im. J. Brzechwy w Warszawie 

zaprasza uczniów kl. IV-VI 

do wzięcia udziału w 

 Konkursie Pięknego Pisma 

 

                     KONKURS FOTOGRAFICZNY  

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym 

 "Jakie znasz zawody?". 

 

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej 

 z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im Artura Oppmana w Warszawie  

zaprasza do udziału w konkursie plastyczno - technicznym 

"MOSTY WARSZAWY" 

 

 

Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com) 

za pomoc przy druku - biuro@madonmedia.com 

 

 

 

 

https://sp92warszawa.edupage.org/
http://www.madonmedia.com/

