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Przed nami chwile spokoju i
odkiego lenistwa – wi ta Wielka-

nocne - a co z tym si  wi e – du o wol-
nych dni, dobrego jedzenia, oraz mi a
atmosfera, która go ci  powinna w tych
d n iach  w  n as zy ch  d o m ach .
.Ale...chwilka. Czy na pewno dla
wszystkich b dzie to czas odpoczynku?
Ale  nie! Dla wielu osób b  to ostatnie
chwile na nauk  przed egzaminami oraz
liczne powtórki przed sprawdzianami .

Pewnie znajd  si  szcz liwcy, którzy
 mogli przez te dni odpocz  od

stresów zwi zanych ze szko  i im ser-
decznie gratuluj .

W imieniu ca ej grupy redakcyj-
nej pragn yczy  wszystkim szcz li-
wych, pogodnych i pi knych wi t
Wielkiej Nocy oraz mokrego Dyngusa.
A trzecioklasistom ycz  dobrze zda-
nych egzaminów.

Ala
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W marcu ja k w garncu...

Hejka czytelni-
cy !Jestem Shobu
i przedstawiam
Wam
bardziej s onecz-
ne oblicze marca.

Jestem Toru i
zaprezentuj
Wam marzec z
domieszk  wio-
sny.



Pierwszy Dzie  Wiosny

S T R .  3TRADYCJA, OBYCZAJE

W dawnych czasach wiosna oznacza a rozpocz cie
nowego roku wegetacyjnego i gospodarczego. Wi za o si  z tym
wiele obrz dów i tradycji. wi towanie wiosny rozpoczyna o si
w Wielkim Po cie  a ko czy o w dzie w. Jana.  Rozpoczynaj c
ork  gospodarz podk ada  pod pierwsz  warstw  ziemi po wi co-

, zesz oroczn  palm . Podczas pierwszego wyp dzania byd a,
które odbywa o si  wspólnie w ca ej wsi, pod progiem obory k a-
dziono palm  wielkanocn , jajko, sól, siekier , nó , kos  albo
sierp oraz okadzano je dymem z ogniska, w którym pali y si   pal-
my i  wianki. Dodatkowo na krowich rogach rysowano kred , po-
wi con  na Trzech Króli, znak krzy a. Wszystko to robiono, aby

chroni  zwierz ta przez z ymi mocami i czarownicami zdolnymi odebra  im mleko.
Do wa nych ceremonii nale o topienie Marzanny. Ta kuk a wykonana ze s omy i okr cona ró -

nokolorowym p ótnem przybiera a wiele nazw: Morena, Marzaniok, mier , mierztecka, mietka, mier-
cicha. Uosabia a ona zim  i mier  – wszystko co dzia o na szkod  cz owieka i jego plonów. Utopienie
lub spalenie jej by o konieczne, by wiosna zawita a do wioski. Zwykle dokonywano tego w czwart  nie-
dziel  Wielkiego Postu. Wszystkie czynno ci by y ob one zakazami, a ich nieprzestrzeganie grozi o su-
rowymi karami. Np. nie wolno by o dotyka  p ywaj cej Marzanny, bo mo na by o straci  r , a gdy kto
si  potkn  lub przewróci , oznacza o to mier  w ci gu roku.

Dzisiaj Pierwszy Dzie  Wiosny zwi zany jest z Dniem Wagarowicza. By zapobiec grupowym
ucieczkom ze szko y, dyrekcja cz sto organizuje czas w ten dzie  tak, by uczniowie zostali w szkole. U nas
to wi to obchodzone jest na weso o. Organizowane s  ró ne konkursy, atrakcje oraz turniej pi ki no nej o
Puchar Rady Rodziców.  Kilka lat wstecz zorganizowano konkurs karaoke, randk  w ciemno, konkurs na

najlepiej ubran  wiosn .
W tym roku zorganizowano konkurs na najlepiej za-

piewan  piosenk  zespo u The Beatles. Przedstawiciele z
klas gimnazjum i szko y podstawowej przed ca  szko  za-
prezentowali swoje utwory. Wyj cie na scen  wi za o si  z
wielk  trem  i wymaga o nie lada odwagi. Wykonawcy zo-
stali nagrodzeni brawami, a ci najlepsi otrzymali drobne upo-
minki. Oczywi cie nie mog o zabrakn  turnieju w pi  no -

 i wszyscy uczniowie mogli kibicowa  swoim ulubionym
dru ynom.

      Ala



TRADYCJA, OBYCZAJE
            STR. 4

,,Witam ci , drzewo ty najmniej cenione...”

W Polsce palmy wielkanocne pojawi y si  ju  w XI wieku. Wed ug trady-
cji chrze cija skiej upami tniaj  one wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Mieszka -
cy witali wtedy Chrystusa w nie palemkami. Palmy w naszym kraju zast puj
ga zki wierzbowe z baziami -  (niekiedy wykonuje je si  z ga zek porzeczki lub
malin, dodatkowo ozdabiaj c cisem, bukszpanem, wid akiem), które przynosi si
do ko cio ów w niedziel  poprzedzaj  Wielki Tydzie  na pami tk  wspomnia-
nego wcze niej wydarzenia z biblii. Niedziel  t  zwano  Kwietniow , bo zwyczaj
przypada w kwietniu. Ju  we Wst pn   rod  wycinano zwykle rózgi wierzbowe
- symbolizuj ce zmartwychwstanie i nie miertelno  duszy - i wstawiano do
dzbanka z wod , aby rozwin y si , rozkwit y, czyli mówi c po staropol-
sku ,,rozki cia y” na Palmow  Niedziel . Gdy nadchodzi a Palmowa Niedziela,
ten, kto pierwszy wstawa  rano, bra  te witki wierzbowe i bieg  budzi  innych,
smagaj c ich po go ym ciele i mówi c:

,,Wierzba bije, nie ja bij ,
Za tydzie  - wielki dzie ,
Za sze  noc - Wielka– Noc.”

Po po wi ceniu palm przypisywano im w ciwo ci leczni-
cze. ,,Wierzono niez omnie, e po kni cie po wi conego p czka
wierzbowego przynosi zdrowie, a szczególnie pomocne jest przy
bólu gard a i krtani. Aby choroby i zarazy nie dziesi tkowa y byd a
w czasie lata, gospodarz wyp dza  je pierwszy raz w pole, trzyma-

c palm  w r ku”.
Oto inne wierzenia i zwyczaje ludowe dotycz ce palm:
*bazie z po wi conej palmy zmieszane z ziarnem siewnym pod o-
one pod pierwsz  zaoran  skib  zapewni  urodzaj,

*krzy yki z palmowych ga zek zatkni te w ziemi  broni  pola
przed gradobiciem i burzami,
*po wi cone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chroni
dom przed piorunem,
*po wi con  palm  nale y pokropi  rodzin , co zabezpieczy j
przed chorobami i g odem,
*uderzenie dzieci witk  z palmy zapewnia zdrowie,
*wysoka palma przyniesie jej twórcy d ugie i szcz liwe ycie,
*pi kna palma sprawi, e dzieci b  dorodne.

W ca ej Polsce co roku odbywaj  si  liczne konkursy na
najpi kniejsz , czy najwi ksz  palm  wielkanocn . Najpi kniejsze
palmy wykonuje si  na ziemi owickiej, a najwi ksze na Podkarpa-
ciu, gdzieniegdzie si gaj ce od 15 do 18 metrów. Takie palmy spo-
tykamy tak e w Rabce, w Lipnicy Murowanej, w Podegrodziu,

cku, Limanowej, Nowym S czu, w Tokarni i w wielu innych miejscowo-
ciach. S  one niezwykle barwne, bogato zdobione kwiatami i wst kami

oraz ró nymi symbolami religijnymi.

Artyku  napisano w oparciu o ksi  ,,Rok polski w yciu, tradycji i obycza-
jach ludu”.
W tytule zacytowano fragment wiersza Teofila Lenartowicza.

Palmy - olbrzymy z Lima-
nowej

Asia
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Efektywna nauka

Ju  nied ugo odb  si  egzaminy ko cowe dla uczniów ko cz -
cych gimnazjum. Jest to bardzo wa ny czas, poniewa  to w nie teraz
wi kszo  z nas zasiada do powtórek i przypomnie . Tutaj podamy kil-
ka dobrych rad, jak zwi kszy  efektywno  naszej nauki.

Prawa pami ci – aby dobrze wszystko zapami ta , trzeba stoso-
wa  prawa, którymi rz dzi si  nasza pami :

Staraj si  zrozumie  informacj ;
wie o zapami tany tekst jest atwiejszy do przypomnienia;

Lepiej b dziesz pami ta  wszystko, co odbiega od normy, wyró -
          nia si , jest dziwne i wyolbrzymione;

Szukaj skojarze  i zwi zków;
Robi c notatki u ywaj jak najwi cej rysunków, kolorów, ilustracji

          i schematów.
Robienie przerw silnie pomaga w zapami tywaniu!

Jak poprawi  swoj  pami ?
Czytaj ksi ki – pozwala  to zachowa  umys  w dobrej formie

przez lata.
Rozwi zuj c zadania koncentruj si  tylko na jednym.
Pracuj w ciszy
Pami taj o regularnym piciu wody
W twoim otoczeniu powinien by  porz dek: atwiej ci b dzie zachowa ad w g owie
Unikaj rutyny, nie nud  si  – znajd  nowe hobby, rozwijaj zainteresowania.

          Notatki – najwa niejsza pomoc dla ucznia, aby dobrze z nich korzysta , stosuj si  do naszych rad:
Rób je odr cznie;
Zapisuj dat ;
Pisz w asnymi s owami;
Pisz krótko i zwi le, stosuj wypunktowania  my lniki, rysuj tabelki, wykresy, symbole;
Odr bne zagadnienia zapisuj osobno;
Utrzymuj porz dek w notatkach – wykorzystuj segregatory, teczki, koszulki;
Systematycznie przegl daj notatki!

Przyk ad mind mapu, czyli
mapy my li - technika noto-
wania stosuj ca ró ne kolo-
ry i wyraziste obrazy, u a-
twiaj ce zapami tywanie
potrzebnych informacji.

Ala
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Udany projekt...

wietlica szkolna uczestniczy w Programie Do y-
wiania Dzieci - Danone ,,Podziel si  Posi kiem”. G ównym
celem projektu by o zmniejszenie liczby niedo ywionych
dzieci i m odzie y z jednoczesn  promocj  zdrowego stylu
ycia. Chcieli my równie  umo liwi  im aktywne uczest-

nictwo w yciu i rozwój osobisty. Z tym wi za o si  zrezy-
gnowanie z gotowych posi ków w sto ówce na rzecz posi -
ków przygotowywanych samodzielnie.

Za yli my równie  pokazanie jak mo emy aktywnie sp -
dzi  czas. W tym celu zabrali my najm odsz  grup
uczniów do „Urwisa”- Krainy Zabaw. Rado  dzieci by a
ogromna, dla niektórych by  to pierwszy wyjazd w yciu i
prosili ju  o nast pny.
    Kolejna grupa to uczniowie gimnazjum, którzy odwie-
dzili si owni . Bardzo aktywnie wykorzystali oni czas
przeznaczony na to spotkanie i na d ugo pozostanie ono w
pami ci.
    Odbywa y si  wyjazdy na basen. Prowadzono zaj cia

 sportowe ogólno-
rozwojowe i roz-
wijaj ce umiej t-
no  gry w pi
no , r czn , ko-
szykow . Odby-
wa y si  Festiwale
sportowe.
    Wa nym wyda-
rzeniem by y spo-
tkania z okazji
Dnia Babci i
Dziadka. Najm od-
si przygotowali
przedst aw ien ia,
recytuj c wiersze i

piewaj c piosenki.
     Przeprowadzono szereg zaj  dotycz cych promo-
cji zdrowia oraz wspólnie przygotowywano kanapki,
desery, sa atki, pieczono ciasta i ciasteczka. 8- ego
listopada szko a w czy a si  w przygotowanie nia-
dania, bior c tym samym udzia  w programie

niadanie daje moc”.
     Zdobyto nowego partnera Bank ywno ci w Olsz-
tynie, który przekaza  artyku y spo ywcze do przygo-
towania posi ków w ramach programu. Przygotowy-
wali my pocz stunek na „Pasowanie na wietlika”
dla klas pierwszych SP. Dzieci z rado ci  zasiad y po
cz ci oficjalnej do sto u, na którym przygotowane
by y smako yki.
    W czyli my si  do zbiórki ywno ci w okresie
przed wi tecznym, przed Bo ym Narodzeniem zebra-
li my 190 kg ywno ci, a przed Wielkanoc  240 kg.
     Spotkali my si  na warsztatach w Dobrocinie,
podczas których przygotowali my wspólnie potrawy
Bo onarodzeniowe: ryba po grecku, piero ki dro -

owe, barszczyk i ciasteczka z marmolad .
     Przez ca y rok trwaj  warsztaty taneczne, których
zako czeniem b dzie jak i w poprzedniej edycji
Olimpiada taneczna.

 Przedszkolaki i spo eczno  lokalna uczestniczy a w
spotkaniu z Okras , podczas którego dzieci przygoto-
wa y babeczki, z czego powsta  tort.

     Uwie czeniem ca ego przedsi wzi cia b dzie
podsumowanie projektu podczas uroczysto ci wi ta
Szko y zwi zanego z 10-t  rocznic  nadania imienia
szkole

 Redakcja
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Nowiny, nowinki...
S T R .  7

Dnia 7 kwietnia 2014 r. uczniowie kl. 1-3 SP
uczestniczyli w multimedialnych prezenta-
cjach dotycz cych historii d wi ku i muzyki
w kinie z cyklu PANI MUZYKA I PAN

WI K ZAPRASZAJ  DO KINA. W dru-
giej cz ci spotkania zostali zaproszeni na
projekcj  filmu "Przygoda w Pary u".
9 IV jak co roku nauczycielki-bibliotekarki
poprowadzi y lekcj  otwart  na temat zbrodni
katy skiej w zwi zku z obchodami pami ci o
ofiarach mordu katy skiego. Lekcja by a adre-
sowana do uczniów klas trzecich gimnazjum.
Prelegent p. Beata Sekular przedstawi a pre-
zentacj  multimedialn  zbieraj  najwa niej-
sze informacje dotycz ce omawianego zagad-
nienia. Uzupe nieniem prelekcji by
wiersz ,,Guziki” Zbigniewa Herberta do które-
go muzyk  skomponowa   Przemys aw Gin-
trowski  oraz wystawa ,,Pami tajmy o  ofia-
rach zbrodni katy skiej”.
21 marca 2014 kolejny raz spotka y si . 2.5-
3,4, 5,6 latki witaj c wiosn . W naszym
przedszkolu wiosennym koncertem w Sali ma-
luszków wszystkie grupy zaprezentowa y pio-
senki i wiersze o bocianach, wio nie, kwiatach

i przebi niegach.  Dzieci by y ubrane na
zielono, to i pomara czowo (w kolo-
rach wiosny). Od najstarszych kolegów z
grupy 5-6 latków „B” p. Beaty Kalisz na-
uczy y si  ta czy   wiosennego rock end
rola. Nast pnie przedszkolaki wybra y
si  na d ugi wiosenny spacer. By o g o-
no, ciep o i weso o. Dobrze, e wiosna w

tym roku przysz a tak szybko.

Pi ciolatki A malowa y jajka, pi kne pi-
sanki  i kraszanki, które b  zdobi y
wielkanocne sto y w ich domach. Poma-
ga y im Pani Jadzia i pani Danusia.
My licie, e to takie atwe? Spróbujcie
sami! wi ta tu , tu .

Redakcja
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Nowe przygody Stasia i Nel cd.
Brzmi zach caj co. Stasiu, kiedy wyruszamy?
-O zmroku, Nel.
Tak wi c o zmroku nasi bohaterowie wyruszyli na poszukiwanie kul.
Za rad  tajemniczego m czyzny rozpocz li poszukiwania u podnó a góry Fuji w Japonii.
Nel nie znalaz a kuli przy wulkanie, wtem relikt wskaza , e na gór  trzeba si  wspi .
- Nel, ja tam wejd  - ty zosta  tu!.
-Jeszcze raz poszukam dooko a wulkanu.
-Dobrze Nel.
Gdy Sta  wszed  na szczyt zobaczy  ma  wysepk  w kraterze, a na niej smocz  kul .
- Nel! Jest kula w kraterze!.
Gdy Sta  zszed  z góry Nel spyta a:
- Jak j  zdoby  Stasiu?
Nagle rozleg  si  znowu g os nieznajomego.
- Jam jest  genialny w i wam pomog .
Starzec podniós  sw  lask  ku niebu i zawo ;
- Do mnie ob oku kinto!
Na jego wezwanie pojawi a si ta chmura.
- To jest  ob ok kinto. Gdy na nim jeste  mo esz prze  wszystko,  ale ostrzegam, jest on przeznaczony
dla tych z czystym sercem i dusz .
- Rozumiemy-odpar  Sta .
- Ale jak si  na niej porusza ? -spyta a Nel
- My lami moja droga, my lami.
- O co mu chodzi, Stasiu?
-Musimy pomy le  o ruchu, Nel.
- Stasiu pójd  po kul , dobrze!
Sta  wlecia  do wulkanu i zabra  kul .
- Nel, mam j !- wykrzykn  Sta  i sfrun  na dó .
- Stasiu, gdzie j  przechowamy?
-Nel mam pude ko.
Nagle relikt rozb ysn  i zmieni  si  w
„radar’’
-Nel, kula jest we Francji.
-A dok adnie Stasiu?
-W Pary u .
-Jak tam dotrzemy?
-Na ob oku kinto.
Nasi przyjaciele lecieli dwa dni, a gdy byli w po owie drogi nagle Nel zg odnia a.
-Stasiu
-Tak Nel.
- Poszukajmy jedzenia!
- Dobrze Nel.

Kolejny komentarz autorski:
tym razem nasi przyjaciele zdobyli pierwsz  kul  Aru Shin Ch   czyli  kul  trzygwiezdn   i wyruszaj  w
pogo  za kolejn

Oto ob ok kinto i kula

Darek



      "Niebo"
Gdzie  na kraw dzi,
na wiatów granicach ,
nad przepa ci  bez dna ,
gdy jeden krok dzieli od mierci,
wracamy pami ci  do narodzin dnia.

Ju  nie pragniemy z udnych marze ,
nie wierzymy we wró b czar ,
co mieli my ju  utracone,
co dostaniemy poka e czas,
spadamy w mrok nowy ,
po nieopatrznym kroku w przód,
pe en rozpaczy i t sknoty,
toniemy g ow  w dó .

Czyj  g os i r ce wietliste
wyrywaj  nas z dna
ci gn  w gór
by nas wynurzy ,
w bieli oceanie ,
ju  nie ma mierci, nie ma cierpienia
wszystko dawno min o,
w otch ani zapomnienia
dusza wiat a pe na,
grzechy odpuszczone ,
serce mi ci pe ne, inne, odmienione.

"Wiosna"
Najpi kniejszy czas
Odrodzenie i rado
Jak wiat o nowych gwiazd
Zimy po egnanie

Oczy zieleni  si  raduj
Serce czuje mi

onie chwytaj  promienie s ca
Jakby mrozów nigdy nie by o

Do ycia budzi
si  przyroda
W sadzawkach
pluska wie a
woda
Ptasi piew od
rana do wie-
czora
Którego coraz
pó niejsza pora

„Deszcz „
Delikatne b bnienie
Cichutkie stukanie
Lecz za oknem pusto
A szyby zamazane
To deszcz tak stuka
Spokojny wiosenny
Z wiatrem ta cz
Male kie kropelki,
Na ziemi  tworz  ka e
Mokn  drzewa, przebi niegi
I wie e ró e, co ledwie wzesz y
Mokn  te  ludzie, co na zewn trz wyszli

Chwila z poezj

NASZA TWÓRCZO
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 Natalia Piórkowska



ROZMAITO CI
            STR. 10

Nasze lektury

                                                               IGRZYSKA MIERCI
Igrzyska mierci – trylogia napisana przez Suzanne Collins, opowiadaj ca histori  szesnastoletniej

Katniss Everdeen, która zajmuje miejsce swojej m odszej siostry w G odowych Igrzyskach. Drugim trybu-
tem zostaje Peeta Mellark. Zostaj  przetransportowani do Kapitolu i  przygotowani do walki. Podczas pre-
zentacji ch opak wyznaje mi  dziewczynie, dzi ki czemu oboje zyskuj  przychylno  publiki. Wkrótce
trafiaj  na aren . Na miejsce, gdzie nikt nie chcia by si  znale . Od tego momentu ka dy jest dla ka dego
miertelnym wrogiem. Mimo wszechogarniaj cego mroku, zawi zuj  si  sojusze: Katniss i ma a Rue

wspó pracuj  ze sob , nie jako jedyne – zawodowcy tak e po czyli si y.  Podczas zastawiania na nich pu-
apki dziewczynka umiera. Okazuje si , e zasady zawsze mo na zmieni ...

Jak wiadomo, na podstawie ksi ek powsta y ekranizacje. Z mojego punktu widzenia, widzom ra-
dz  najpierw zapozna  si  z ksi , wtedy zrozumie si  wi cej w tków, które w filmie s  zamglone.
Szczerze zach cam i do przeczytania ksi ek i do obejrzenia filmów.

Ala

 „ZACHOWA  SWÓJ WIAT” to powie  Nadine Gordimer.
 Opowiada o cz owieku , który by zachowa wiat swoich warto ci postanawia odizolowa  si  od rzeczy-
wisto ci panuj cej w po udniowej Afryce. Mehring to bogaty przedsi biorca, który du o podró uje po
wiecie w interesach, ale dobrze czuje si  tylko u siebie, na spokojnej farmie. Zach cam do przeczytania tej

ksi zki.

Anonim
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Wiosna w przys owiach

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy

wszystkich cieszy. Gdy dzika g  w marcu przybywa,

ciep a wiosna bywa.

Gdy przyjdzie wiosna

ho a, pójdzie zima do

morza.

Je li w kwietniu pszczo y nie lata-
, to d ugie ch ody si  zapowiada-
.

W marcu nie ek sieje, a czasem

onko grzeje. ,Jaskó ka i pszczó ka lata, zna-
kiem to wiosny dla wiata.

Jak przygrzeje s onko, przyjdzie

kwiecie
.

Kwiecie  plecie , bo przeplata,

troch  zimy, troch  lata.

A jak wiosna li cie splata, pusz-

czaj zim , czekaj lata.
Wiosna pi kna kwiatkami, a jesie

snopkami.

Darek



   ROZMAITO CI
STR. 12

Zas yszane... Pods uchane...

Czy wiesz, e...

Kolory - czerwony, pomara czowy, ty, zielony,
niebieski, indygo i fioletowy wi  si  z niezwyk ym
zjawiskiem optycznym, jakim jest kolorowy uk na
niebie. Barwna t cza w staro ytnych mitologiach
cz sto by a uznawana za most do nieba, drog  do
skarbu czy u miech ze strony istot wy szych. Od
zawsze inspirowa a artystów i dodawa a energii
wszystkim obserwuj cym. T cza – zjawisko optycz-
ne i meteorologiczne, wyst puj ce w postaci charak-
terystycznego wielobarwnego uku, widocznego, gdy

ce o wietla krople wody w atmosferze ziemskiej.
cza powstaje w wyniku rozszczepienia wiat a,

za amuj cego si   i odbijaj cego wewn trz kropli
wody (np. deszczu) o kszta cie zbli onym do kuliste-
go.

„Nikt nie mo e pos ugiwa  si  osob  jako rodkiem do celu: ani cz owiek, ani na-
wet Bóg - Stwórca.”

Jan Pawe  ll

Cytat zaczerpni ty z ksi ki naszego patrona „Mi  i odpowiedzialno ”


