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Święta, święta i po świętach… 

Kochani! Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer szkolnej gazetki. 
Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. 

Łącząc dziennikarskie pozdrowienia – Zespół Redakcyjny 

 

- Dzień Otwarty Szkoły  

- Recenzja książki 

- Wyniki konkursu wiedzy o Gminie Dobra 

- Ciekawe teksty naszych redaktorów 

- Trochę o minionych świętach Wielkanocnych 

- Dział „Dobra Zabawa” 

(a w nim: humor, quizy, krzyżówki) 
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Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,  

ale także do sukcesu (…) 

M. Grzegorzewska 

 

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE 

28 marca 2015 roku w naszej szkole został zorganizowany Dzień Otwarty. Wszyscy Ci, którzy 

mieli ochotę zobaczyć co kryją mury naszej superszkoły, mieli niebywałą okazję. 

W trakcie wydarzenia podziwiano prezentacje naszych uczniów: śpiewy koła muzycznego, 

występy koła teatralnego klas II i III, popisy uczestnika konkursu „Debeściaki” i zwycięzcy „Mini 

Playback Show”, a także Cheerleaderki. Wielbiciele sportu wzięli udział  w zajęciach 

zorganizowanych przez Akademię Piłki Nożnej Gemelus oraz Funkoshi. Chętni obejrzeli 

prezentację multimedialną pt. „Gotowość szkolna”. W bibliotece szkolnej wysłuchano czytania 

bajek. Oprócz tego odbył się kiermasz florystyczny, podczas którego można było zakupić kwiaty 

doniczkowe, rabatowe i wieloletnie ogrodowe. Zainteresowani obejrzeli galerię prac naszych 

uczniów, wystawę fotografii „Z życia szkoły” oraz galerię prac nauczycieli. Przyszli uczniowie 

uczestniczyli w zabawach na forum szkoły, zajęciach plastycznych i orgiami. Najmłodsi mieli 

szansę pomalować sobie buźki.  

W trakcie Dnia Otwartego można było zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy,  

z możliwością przećwiczenia ich na fantomie. Przedstawione zostały bardzo ciekawe prezentacje 

multimedialne: przyrodnicze oraz językowe. Uczestniczono w grach, zabawach matematycznych, 

a także językowych. Poza tym przyszli uczniowie i ich rodzice mogli poznać historię szkoły, 

ofertę zajęć pozalekcyjnych, programy, w których bierze udział nasza szkoła, a także osiągnięcia 

uczniów.  

Zwiedzano szkołę, klasy lekcyjne, rozmawiano z nauczycielami. Została zorganizowana również 

kawiarenka ze słodkim poczęstunkiem. 

Dzień Otwarty był bardzo udany.  Jak miała zwyczaj mawiać M. Grzegorzewska : Każde dziecko 

ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu (…). Ucząc się w naszej szkole 

pokonujemy własne słabości i dążymy do sukcesów. Czego wszystkim serdecznie życzymy 

zr 
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Z SERII NASI REDAKTORZY 

POLECAJĄ LITERATURĘ 

 
Zuzanna Rogowska 

 

W tym wydaniu chcielibyśmy polecić Wam „Złodzieja Pioruna”. Jest to pierwszy tom serii „Percy 

Jackson i Bogowie Olimpijscy” napisanej przez Ricka Riordana. Książka wykorzystuje wiele 

motywów z mitologii greckiej. 

Pozornie normalny bohater - tytułowy Percy Jackson - dowiaduje się, że jest herosem, który 

został oskarżony o kradzież pioruna należącego do Zeusa - boga niebios. Z pomocą satyra 

Grovera dociera do „Obozu Herosów”, gdzie zaczyna uczyć się podstaw walki pod okiem 

nauczyciela – centaura Chejrona. Główny bohater musi odnaleźć skradziony przedmiot, aby 

oczyścić się z zarzutów. Wraz z dwójką przyjaciół udaje się w niebezpieczną podróż przez całe 

Stany Zjednoczone w poszukiwaniu pioruna. 

„Wiecie co, wcale nie chciałem być herosem półkrwi. Nie prosiłem się o to, żeby być synem greckiego boga. Byłem 

zwyczajnym dzieckiem: chodzącym do szkoły, grającym w koszykówkę i jeżdżącym na rowerze. Nic szczególnego. 

Dopóki przez przypadek nie wyparowałem nauczycielki matmy. Wtedy się zaczęło. Teraz zajmuję sie walką na 

miecze, pokonywaniem potworów, w czym pomagają mi przyjaciele, a poza tym staram się po prostu przeżyć. 

Przedstawiam wam opowieść o tym, jak Zeus, bóg niebios, uznał, że ukradłem mu piorun - a rozgniewany Zeus 

to naprawdę spory problem.” 

„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna” to książka warta przeczytania. 

Bohaterowie i ich przygody sprawiają, że jest to niezwykle interesująca oraz ciekawa pozycja. 

Poza tym zaszczepia ona w czytelniku miłość do mitologii greckiej, która wyzwala chęć dalszego 

pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.   
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PRZED ŚWIĘTAMI, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH…….. 

Agata Bączkowska 

 

 Tak długo oczekiwaliśmy na wielkanocną przerwę w szkole, a już niespodziewanie od kilku 

dni ponownie rozpoczęliśmy naukę. Był to wspaniały, chociaż niezbyt długi, okres 

wypoczynku. Dla wielu z nas był to również czas przeżyć duchowych związanych ze 

Zmartwychwstaniem Pana Jezusa.  

 

BUDUJEMY ATMOSFERĘ 

Atmosferę zbliżających się świąt mieliśmy okazję poczuć już kilka dni wcześniej.  Mamy 

krzątały się po kuchni, przygotowując potrawy świąteczne oraz przepyszne ciasta w tym 

tradycyjne mazurki -  za którymi osobiście  nie przepadam.  Tuż przed świętami  robione są 

również generalne porządki w domu, co już nie jest takie przyjemne.  W Wielką Sobotę 

tradycyjnie święci się koszyczek z jedzeniem, w którym  znajdują się gotowane, barwione 

jaja, kiełbaska, chlebek, sól, pieprz oraz baranek jako symbol Baranka Bożego. Barwienie jaj 

i robienie pisanek jest ulubionym zajęciem  dzieci i stanowi tradycję w większości domów.  

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA 

W czasie Świąt Wielkiej Nocy mieliśmy możliwość  bycia razem z rodziną i bliskimi, których 

na co dzień nie widujemy, gdyż mieszkają daleko. Wyjeżdżaliśmy  lub bliscy przyjeżdżali do 

nas. Pogoda wbrew zapowiedziom meteorologów była dość ładna. Temperatura nie była 
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wystarczająca, aby założyć krótki rękaw, ale promienie słoneczne czyniły pogodę całkiem 

przyjemną.  Słoneczne dni pozwalały na rodzinne spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Ja 

na przykład wraz z rodziną w niedzielę udałam się na spacer po Mierzynie. Odwiedziliśmy 

nowobudowany kościół w Mierzynie, Mierzyniankę i poszliśmy do lasu. W Poniedziałek 

Wielkanocny (potocznie znany Śmigus-Dyngus) tradycją jest wzajemne oblewanie się wodą. 

Jest to ulubiona zabawa zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Nieco mniej entuzjazmu  

z wzajemnego polewania się wodą mają dorośli. W mojej okolicy urządzamy rodzinne bitwy 

na wodę pomiędzy sąsiadującymi domami. Lejemy się tylko ciepłą wodą i wygrywa ta 

rodzina, która wprowadzi amunicją wodną przeciwnika do garażu. Jest mnóstwo zabawy  

i śmiechu. Na koniec spotykamy się na wspólnej herbacie oglądając film z bitwy nagrany 

kamerą przez jednego z uczestników. Nie było osoby, na której została sucha nitka. W wielu 

rodzinach tradycyjnie wręcza się symboliczne prezenty lub słodycze od tzw. Zajączka. 

Niespodzianki zwykle ukryte są w ogrodzie, pod krzakami , w trawie…. Szukanie prezentów 

jest     superfrajdą dla dzieci zwłaszcza tych najmniejszych. Dla większości z nas święta były 

czasem wypoczynku i wielkiego leniuchowania przy suto zastawionym stole, na którym było 

mnóstwo pieczonych mięs, sałatek, ciast  i innych smakołyków. 

 

…PO ŚWIĘTACH 

Przerwa wielkanocna była ostatnią dłuższą przerwą w nauce przed wakacjami. Do końca roku 

szkolnego zostały nam niecałe trzy miesiące, nie wliczając oczywiście Zielonej Szkoły, Dnia 

Dziecka i krótkiej majówki. Wielu z Was wydaje się że to już prawie koniec roku szkolnego.  

Nic bardziej mylnego! Przed nami długie dwa i pół miesiąca. Okres ten można bardzo dobrze 

wykorzystać np. na poprawienie ocen lub poprawę relacji z koleżankami i kolegami, tak aby 

nowy rok szkolny zacząć w dobrej, przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze. 

Zachęcam wszystkich, abyście  wykorzystali ten czas owocnie, w sposób, który umożliwi 

rozpoczęcie wakacji  ze świadomością, że roku szkolnym 2014/2015 wydarzyły się rzeczy, 

które udało się sprostować i  czas na naukę wykorzystaliście maksymalnie, na miarę swoich 

możliwości i niczego co się wydarzyło, nie żałujecie!!!! Trzymam za Was kciuki!  
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ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 

Oliwia Leszczyńska 

  

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. 

Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, 

mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi 

wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły 

mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 

czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę,  

a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza 

chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą 

następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy 

okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej  

w ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość. 

Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do 

urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 

przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu 

grzechotkami. 
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Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb 

żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, 

sagany żuru wylewano na ziemię. 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem 

wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do 

drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu 

mięso. 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 

koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 

Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też 

chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę 

jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały 

się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!   

Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach 

rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano 

do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 

wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.  

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe 

znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały 

większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. 

Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej 
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kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do 

zrozumienia, że mu się podoba.    

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa 

– zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek  

i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną 

darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy  

i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy 

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. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, 

sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.  
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"Wielkanocny stół" 

Na wielkanocnym stole 

baba się rozpycha, 

mówiąc do mazurka: 

"Ale jestem pycha". 

A mazurek prycha 

do czekoladowych kurek: 

"To jasne jak słońce, 

że jam lepszy  

od początku po końce." 

Jajka bardzo się zgniewały, 

mazurkowi przyganiały: 

"Każdy powie, 

że jajko na zdrowie, 

mazurek niedobry!" 

Odezwał się zza firanek 

okienny papierowy baranek: 

"Przestańcie sobie przyganiać. 

Bardzo was proszę. 

Bo kurki zjem po trosze, 

a jajka całe na twardo. 

Przysięgam na palmę 

z kokardą. 

Palmy się pogniewały... 

I oto nasz wierszyk cały.  
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QUIZ WIELKANOCNO - WIOSENNY 

Zuzanna Bednarczyk 

 

1.Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? 

a. 21 marca 

b. 15 kwietnia 

c. 23 marca 

 

2.Co topimy pierwszego dnia wiosny? 

a. Marianne 

b. Marzanne 

c. Marysię 

 

3. Co święcimy w koszyczku Wielkanocnym? 

a. jajka, sól, chleb, kiełbasa 

b. ser, masło, mleko 

c. jogurt, owoce, warzywa 

 

4. Co świętujemy w Wielkanoc? 

a. Narodziny Jezusa 

b. Urodziny św. Piotra 

c. Zmartwychwstanie 
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5.Po ilu dniach zmartwychwstał Jezus? 

a. po 12 dniach 

b. po 3 dniach 

c. po 8 dniach 

 

6.Jakie kwiaty zapowiadają wiosnę? 

a. krokusy 

b. stokrotki 

c. róże 
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KAWAŁY O WIOŚNIE  

 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

 

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji) z dziewczyną:  

- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko - daleko, schować 

się głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby to miłość? 

- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska. 

 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez 

gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

 

 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  

- Dlaczego nie byłaś na lodowisku?  

- Bo zanim założyłam łyżwy przyszła wiosna. 
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Logo ze strony gminnej: http://www.dobraszczecinska.pl/ 

 

 

Wyniki Konkursu Wiedzy o Gminie Dobra 

Ja to wiem 

 

I miejsce Wiktoria Wójcik z klasy 4c – 18 pkt./20 

II miejsce Jakub Tomala z klasy 5a – 14 pkt./20 

III miejsce Jakub Redak z klasy 4a – 13 pkt./20 

 

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w finale, który odbędzie się 24 

kwietnia 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek przy  

ul. Granicznej. 

Gratulujemy! 

 

 


