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Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień 
Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną 

cele promowanie postaw ekologicznych w 
społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom i obywatelom, 
jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na 
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń 
organizowanych przez różnorodne instytu-

cje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obser-
wacją przesilenia letniego, będącą okazją do 

wykorzystania sprzyjającej aury, która ma 
ułatwić zorganizowanie udanych imprez 

masowych. 
 

Równonoc wiosenna 
 

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie 
równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, 
czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli 

Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, 
że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co 

noc. Równonoc wiosenna w starożytnych 
kulturach rolniczych wiązała się ze świętem 

rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla 
się, że jest to dzień swoistej równowagi mo-
gącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych róż-
nic między ludźmi odmiennych ras i religii. 

Niezależnie od wyznawanej wiary czy przy-
należności etnicznej, wszyscy przedstawi-

ciele Homo sapiens dzielą między siebie tę 
samą planetę, która - według organizatorów 

Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym do-
brem. 

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na 
całym świecie Dnia Ziemi wystąpił 
John McConnell (ur. 1915), na konfe-
rencji UNESCO, dotyczącej środowi-
ska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz 
Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 
1970 r. przez burmistrza San Francisco, 
Josepha Alioto.Ideę poparł Sekretarz 
Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 
1971 r. podpisał proklamację, w której 
wyznaczył równonoc wiosenną jako 
moment, w którym Narody Zjednoczo-
ne obchodzą Dzień Ziemi. W momen-
cie kiedy Słońce przechodzi w Gwiaz-
dozbiór Barana, w siedzibie ONZ w 
Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon 
Pokoju Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 
marca. Niezależnie od tego w 2009 ro-
ku dzień 22 kwietnia został ogłoszony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 
Pierwsze obchody odbyły się w 2010 
roku 

 
 
 

Dzień Ziemi w Polsce 
 
 
 
 

Ciąg dalszy czyt. str. 2  



 

 

 5 kwietnia – Dzień Leśnika i 
Drzewiarza, Dzień Trzeźwo-

ści, Dzień Marchewki 
 

9 kwietnia – Światowy Dzień 
Pozdrawiania Brunetów 

 
20 kwietnia – Międzynarodo-
wy Dzień Wolnej Prasy, Mię-
dzynarodowy Dzień Świado-

mości Zagrożenia Hałasem 
 

21 kwietnia – Dzień sobowtóra 
 

22 kwietnia – Światowy dzień 
pieczarek 
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REBUSY  

 
śmieszne dni 

Dzień Ziemi w Polsce 
 
Idea Dnia Ziemi nie mogła prze-
dostać się do Polski przez 20 lat, 
gdyż kraj znajdował się za żela-
zną kurtyną. Inicjatorem Dnia 
Ziemi w Polsce był poseł Jan 
Rzymełka z Katowic, który stanął 
w 1990 na czele sztabu ekologów 
którzy przygotowali pierwsze 
polskie publikacje dotyczące 
święta Matki Ziemi. Oświadcze-
nie poselskie w sprawie Dnia Zie-
mi ogłoszone przez dr Jana Rzy-
mełkę, rozpoczęło przebudzenie 
ekologiczne w Polsce. Łańcuchy 
rąk ludzi dobrej woli osaczające 
wielkich trucicieli, czy polowe 
msze ekologiczne to pierwsze 
formy świętowania dnia Ziemi. 
Pierwsze obchody w Warszawie 
odbyły się w roku 1990. W Pol-
sce bardziej popularna stała się 
data 22 kwietnia ze względu na 
kapryśną aurę, która często znie-
chęcała w marcu do udziału w 
imprezach plenerowych. Na po-
czątku XXI wieku Dzień Ziemi 
stał się okazją do organizowania 
akcji mających uświadomić mło-
dzieży oraz całemu społeczeństwu, 
że należy dbać o środowisko natural-
ne.  

Kuba Kosiorek 5a 
Ola Ćwirko kl. 6a  
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Przyszli 	obliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 

się nim podzielić, prześlij je do 	as–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 

Twoje dzieła.  

1.03.2013r 
 

           Drogi Pamiętniku  
 
Ja i moja koleżanka szłyśmy, kiedyś do szko-
ły .Zobaczyłyśmy na chodnikach pełno śmieci, więc 
je pozbierałyśmy ponieważ chciałyśmy, żeby nasz 
świat był czysty Kiedy byłyśmy już w szkole na lek-
cjach to opowiedziałyśmy naszej klasie i pani tą całą 
historię. Moi przyjaciele, kiedy usłyszeli tę historię, to 
wpadli ze mną na pomysł i zaproponowaliśmy pani, 
aby przeprowadzić  akcję ,,Pomóżmy w recyklingu, 
by nasz świat był czysty''. Pani się zgodziła na ten 
pomysł. Więc zrobiliśmy taki duży plakat ,na którym 
była namalowana Ziemia, a obok niej śmietnik, w 
którym były śmieci. Także rozdaliśmy naszej całej 
szkole takie karteczki, na których pisało: 
,,Zapraszamy na wielkie sprzątanie od ulicy Gorzołki 
do ulicy Podbornej! Zapisy do 27.02.2013r.''.Tę histo-
ryjkę opowiedziałam mojej całej rodzinie. Kiedy to 
usłyszeli, ciągle mnie chwalili, że ja i moi przyjaciele 
wymyśliliśmy tę akcję. Bardzo się cieszyłam, że 
wszystko tak super się udało. 
 
Kawałek Patrycja  kl.4 A    PSP 24 Opole  Opiekun: 
Małgorzata Zaraś 
 

 
28.02.2013r. 

 
 Drogi Pamiętniczku. 

 W drodze do szkoły zauważyłam, że wokół nas leży 
dużo śmieci. Kiedy byłam już w szkole, pani na lek-

cjach opowiadała nam o tym, jak trzeba dbać o środo-
wisko. Na przerwie wpadłam na świetny pomysł. Ra-

zem z  koleżanką namalowałam duży plakat  o tym 
jak dbać o środowisko. Powiesiłyśmy go w widoczne 
miejsce, a następnie ogłosiłyśmy w radiu wielki dzień 

sprzątania śmieci, ponieważ ludzie śmiecą i tego nie 
sprzątają. Musimy pamiętać, że kiedy chcemy dbać o 
środowisko, chronić siebie, innych ludzi, zwierzęta i 

samą naturę, powinniśmy segregować śmieci, nie roz-
palać ognisk w lesie, oszczędzać prąd i wodę. Jeśli 
będziemy wspólnie dbać o środowisko stworzymy 

bezpieczniejszy świat.  
  

Zuzia Nogosek kl.4a  PSP 24 Opole 

Podpatrzone reporterskim okiem  

 
"RAZEM TWORZYMY BEZPIECZNY ŚWIAT 

 
                           

          Kiedyś, gdy pani z przyrody powiedziała nam ,że 
jedziemy do lasu ,bardzo ucieszyliśmy się i zadawaliśmy 
mnóstwo pytań dotyczących tego wyjazdu. Pytaliśmy czy 
pojedziemy tam rowerem czy autobusem, ale pani nie zdą-
żyła nam odpowiedzieć, bo rozległ się dźwięk dzwonka na 
przerwę. Następnego dnia wszyscy wsiedliśmy do autokaru 
i pojechaliśmy do lasu.  
             Kiedy dojechaliśmy na miejsce myśleliśmy ,że to 
pomyłka, ponieważ  las był ogromnie zaśmiecony, prak-
tycznie był "zasłonięty" śmieciami. Kiedy tak patrzyłam na 
ten przykry widok, wpadł mi do głowy  pewien pomysł. 
Ustaliłam ze wszystkimi ,że posprzątamy w lesie i zrobimy 
plakaty o ekologii, recyklingu i segregowaniu makulatu-
ry .Poprzez te plakaty będziemy wszystkich ludzi zachęcać  
do dbania o czystość, żeby nie dopuścić do zaśmiecenia 
kuli ziemskiej. Poza tym wydrukowałam ulotki informują-
ce ,że w najbliższą sobotę odbędzie się wielkie sprzątanie  
i segregacja śmieci. Oto moja historia, ale to jeszcze nie 
koniec, bo teraz pracuję nad nowym pomysłem- jak zadbać 
o czystość na świecie, bo dbanie o porządek, to mała rzecz 
tylko, trzeba chcieć.         

 
 

Kawałek Martyna  kl. 4a PSP 24  Opole opiekun: M.Zaraś 
 

 
 

Mitologia w klasie 5a 
 

    W dniu 15 kwietnia 2013 roku w klasie 5a  zaistniał 
szkolny teatr, czyli inscenizacja mitów greckich. 

     Tym razem uczniowie zagrali ,,Sąd nad Syzyfem”. 
Nie tylko musieli najpierw ułożyć własny scenariusz 
rozprawy sądowej, ale również zadbać o odpowiednią 
charakteryzację. Sala 12 zamieniła się zatem w sąd, 
gdzie był obrońca, oskarżyciel, sędzia, poszkodowany  
i świadkowie. 
     Była to nie tylko zabawa, ale tez nauka argumenta-
cji i wyrażania sobą emocji. Zresztą oceńcie sami na 
zdjęciach…..   :)  w majowym numerze  
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne     
    

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Coś zaobserwowałeś nie zwy-

kłego przyjdź do nas aby to opiszemy.  
 

 
 
 
 

W tej grze biorą udział dwie dru-
żyny. W zbijaku chodzi o to, żeby 
trafić w przeciwnika piłką. Ta 
drużyna, która wyeliminuje 
wszystkich graczy z drużyny 
przeciwnej wygra.   

 
Miłej Zabawy!!!     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszykówka 
 
             Grę rozpoczyna się w kole na środku boiska. 
Dwóch graczy wchodzi do koła. Reszta zawodników 
zostaje poza nim. Sędzia podrzuca piłkę , a dwaj za-
wodnicy próbują ją wybić w stronę kosza przeciwnika, 
aby zdobyć punkty. Sędzia gwiżdże ,gdy zrobisz krok 
lub faulujesz. Po gwizdku grę kontynuuje się spoza 
boiska. Za trafienie piłką do kosza, dostaje się dwa 
punkty. 
 
 

     
Opis zabawy: 

 
 
1. Kup gumę do skakania. 
2. Weź ją do szkoły. 
3. Znajdź 2 osoby. 
4. Załóż ją na ich kostki. 
5. Baw się grając. 
 
 

                                      Guma  
 
 
 
Kostki  

  
  

Gdy jest nudno, baw 
się z przyjaciółmi :) 
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Gra w Łapki 

 
      Gra w łapki polega na rytmicznym uderzaniu    
w ręce drugiej osoby. Śpiewa się przy tym piosen-

kę „Pani Zosia”. 
 
 

 
 
 

Gra w Sznura 
 

     Gra w sznura polega na rywalizacji między 
dwoma osobami w skakaniu przez skakankę. 

Gracz który się skuję- przegrywa. 
 
 

 
Gra w Karty 

 
     Gra w karty ma wiele odmian np.: 
-Wojna, 
-Makao, 
-Tysiąca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gra w Gumę 
 

     Gra w gumę polega na skakaniu przez odpowied-
nio naciągnięty sznurek.  

Po nieprawidłowym skoku odpada się z gry. 
 

 

 

W co się bawić, gdy jest nudno :) 
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KO=KURS PIOSE=KI OBCOJĘZYCZ-

=EJ – PIERWSZE MIEJSCE! 
 

                         „Mój zwierzak” 

             4 marca E. Jonczyk brała udział w Międzyszkol-
nym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Opolu. Odniosła 

ogromne zwycięstwo i wyśpiewała sobie piosenką  
„One way ticket” pierwsze miejsce! 

            
Konkurs był bardzo ciekawy, wszyscy uczestnicy na 

koniec dostali piękne dyplomy. Atmosfera była bardzo 
miła, uczestnicy pięknie śpiewali  i nagradzali brawami 

wykonawców. 
         Takie konkursy pozwalają uczniom pogłębiać 

wrażliwość muzyczną , jak  i rozwijać umiejętność wy-
mowy w języku obcym. 

          
Polecamy wszystkim ,którzy kochają śpiew i języki ob-

ce !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koło redakcyjne: 6a 
 

 
Filip Gruchot kl.4a 

PSP24 Opole 
ul. Gorzałki 4 

opiekun: Małgorzata Zaraś 
 

        Mój zwierzak to pies-owczarek niemiecki. 
Nazywa się Zeus i ma 13 lat. Mamy go od 2000 
roku. Moja przygoda z psem zaczęła się w 2003 
roku, Miałem wtedy roczek.. 
        Na początku nie było łatwo, cały czas mnie 
przewracał. ale mimo to lubiłem się z nim bawić. 
Zawsze gdy wychodziłem na podwórko. to wy-
puszczałem go z kojca i graliśmy w piłkę. Ja ko-
pałem, a on łapał. Jak tata był w domu, to uczyli-
śmy go podawania łapy, siadania i powrotu do 
kojca. Z czasem stał się bardzo posłuszny, każda 
zabawa z nim była dla mnie niesamowitym prze-
życiem i zawsze nową przygodą.Wszystko było 
ładnie, oprócz jednego zdarzenia. z którym nie 
mogę pogodzić się do dzisiaj. Nie mogę oduczyć 
go szczekania i atakowania kosiarki, co zakoń-
czyło się małą tragedią.  
        Pewnego razu w sobotę tata wyszedł na po-
dwórko i  zobaczył, że trawa jest wysoka, więc 
wyciągnął kosiarkę i zaczął kosić trawę. Nie za-
uważył, że wcześniej wypuściłem psa, żeby so-
bie pobiegał na podwórku. Jak tata tylko odpalił 
kosiarkę, pies zerwał się i pobiegł prosto na nią. 
Tak się rozpędził, że nie mógł  wyhamować  
i wpadł przednią łapą pod kosiarkę. Nagle usły-
szałem przeraźliwy pisk psa. Od razu wiedzia-
łem, że coś się stało. Tata nie patrząc na nic za-
winął go w koc i pojechaliśmy od razu do wete-
rynarza. Na szczęście nic poważnego się nie sta-
ło, kości były całe. tylko kawałek skóry był na-
derwany. Weterynarz założył parę szwów, dał 
nam specjalną maść do smarowania i pojechali-
śmy do domu.  
      Po paru dniach piesek już biegał i skakał, a ja 
nauczyłem się po tym wypadku tego, że pies to 
nie tylko zabawa, ale również wielka odpowie-
dzialność. Należy pamiętać, że przy obcych lu-
dziach pies może różnie zareagować. Dlatego 
gdy wychodzimy  na spacer, zakładam mu kaga-
niec, a jak ktoś przychodzi do nas na podwórko. 
to on sam idzie do kojca. bo wie, że tak musi być 
i jest tego nauczony. W ten sposób opisałem 
wam mojego zwierzaka -psa Zeusa, który jest  
i myślę, że zawsze będzie moim ulubionym 
zwierzakiem.  
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Opole, 27.02.2013 
 

Cześć Zuziu ! 
 

    Jutro w mojej dzielnicy wywożą śmieci. Od dłuższego czasu 
segregujemy je. Co dwa tygodnie, w czwartek przyjeżdża firma 
REMONDIS i zabiera śmieci, które są w workach. W mojej 
dzielnicy worki są wystawiane przed bramami albo na końcu 
uliczek dojazdowych do posesji. Są cztery rodzaje worków: nie-
bieski na makulaturę, żółty na tworzywa sztuczne, biały na białe 
szkło, a zielony na szkło kolorowe. Piszę o wywożeniu śmieci 
dlatego, bo uważam to za ważną sprawę.  
Mam pytanie: czy wiesz co to jest ekologia? Panie z przyrody 
mówią mi, że ekologia jest nauką o powiązaniach pomiędzy or-
ganizmami oraz ich środowiskiem. Ekologia jest bardzo ważna 
ze względu na nasze bezpieczeństwo. Niektórzy ludzie palą pla-
stiki i gumę w piecu, a to zagraża naszemu zdrowiu i bezpieczeń-
stwu. Czasami jak jadę na rowerze do lasu z moim dziadkiem, to 
widzę ogromne sterty śmieci. W tych śmieciach są również 
szklane butelki. Jest to bardzo niebezpieczne, bo w lecie od na-
grzanego szkła może zapalić się las. 
  Mam nadzieję, że ludzie w końcu zrozumieją swoje złe 
postępowanie i przestaną zanieczyszczać środowisko, w którym 
żyją. 
Serdecznie Cię pozdrawiam 
 

Emilka 
W krainie marzeń                                                                                                       

 
Gdy mrok otula ziemię 

I ciemna przychodzi noc, 
Nakrywam się marzeniem, 

Cieplutkim niczym koc. 
 
 

Tak pragnę gwiazdkę dostać, 
Która spada na ziemię, 

Przejmuje ludzką postać 
I spełnia me życzenie… 

 
 

Bo często mi się marzy,  
Pisarką zostać sławną 

I w każdej ludzkiej twarzy, 
Historię znaleźć ładną. 

 
 

A wczoraj znów marzyłam, 
By pracować w teatrze, 
O roli wielkiej śniłam, 

Której zły czas nie zatrze. 
 
 

Gdy smutna rzeczywistość,  
W szarości mnie zamyka, 

Wtedy zostawiam wszystko, 
W krainie marzeń znikam! 

   
Eliza Jończyk  Kl. VI „A” 

Wyniki  Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego klas IV-VI 

 
7 marca 2013 roku odbył się  w naszej szkole konkurs 

recytatorski klas IV-VI.  Uczestnicy samodzielnie 
wybierali repertuar z literatury dziecięcej                 

 i młodzieżowej i prezentowali go w formie lirycznej  
i prozatorskiej.  

          Jak zwykle konkursowicze zaskoczyli jury swo-
imi umiejętnościami. Szkoda, że tylko dwoje z nich 
mogło reprezentować szkołę w miejskim konkursie 

recytatorskim ,,Słowo 2013”. Największą ilość punk-
tów zdobyli:  

 
- Ewa Filipkowska- klasa 5b, 

- Olaf Szyma – klasa 4b. 
          Swoje umiejętności recytatorskie prezentowali 
w dniu 13 marca 2013 roku  w Młodzieżowym Domu 

Kultury.  
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 
 

koło redakcyjne- kl. 5a 
 

Szkolne wieści  
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1. Jedz połowę porcji w stosunku do ilości, jakie po-
chłaniałaś do tej pory. Osoby mające problemy z nad-
wagą często lubią dokładki, a fura ziemniaków na 
talerzu pływa w tłustym sosie. Na szczęście żołądek 
szybko się kurczy i można chytrze wykorzystać ten 
fakt. Po kilku, kilkunastu dniach zmniejszania porcji, 
przestanie domagać się o więcej. I nie trzeba rezygno-
wać ani z ziemniaków, ani z sosu. 
 
2. Jedz wolniej. Trawienie zaczyna się już w jamie 
ustnej. Jeśli dobrze przeżujesz pokarm, zanim go po-
łkniesz, żołądek będzie miał mniej pracy. 
 
3. Nie doprowadzaj się do wilczego głodu, bo zjesz 
trzy razy więcej niż potrzebne, aby go zaspokoić. Mo-
żesz zastosować pięciostopniową skalę oceny głodu. 
Jeśli uznasz, że jesteś "trochę" głodna (1), zjedz owoc, 
albo garść migdałów, natomiast 4 - oznacza czas na 
solidny posiłek. Staraj się nie doprowadzać do uzy-
skania 5 na skali. 
 
4. Unikaj wielkich dietetycznych grzechów, ale po-
zwalaj sobie na małe grzeszki, wtedy nie będziesz 
miała poczucia, że jesteś na diecie. Zamiast peł-
nomlecznej czy nadziewanej czekolady, wybierz 
gorzką. Zamiast batonika z karmelem, zjedz z płatka-
mi i orzechami. Staraj się grzeszyć tylko raz dziennie. 
 
5. Nie podjadaj. Usuń sprzed swoich oczu talerzyk z 
cukierkami, paluszkami, ciasteczkami. Najlepiej, że-
byś nie trzymała w domu kalorycznych łakoci. I krop-
ka. 

6. Nie wybieraj się na zakupy, gdy jesteś głodna (bo 
możesz złamać zasadę nr 5;)). 
 
7. Unikaj gotowych produktów. Lepiej, żeby wszyst-
ko, co jesz, było jak najmniej przetworzone. Jeśli coś 
kupujesz, zerknij na skład. Najlepiej, jeśli cukier nie 
będzie wymieniony jako jeden z trzech pierwszych 
składników produktu. Skrobia modyfikowana i cała 
seria "E" nie pomogą ani zdrowiu, ani sylwetce. 
 
8. Myśl wyszczuplająco. Rhonda Byrne w bestsellero-
wym "Sekrecie" pisze: "By przyciągnąć idealną wagę 
i mieć doskonałe ciało (...) określ dokładnie, ile chcesz 
ważyć. Przechowuj w umyśle obraz samego siebie, 
gdy osiągniesz tę idealną wagę. Przywołaj obrazy 
swojej osoby w takiej postaci, jeśli możesz, i przyglą-
daj im się często. Jeśli nie, to przywołaj obrazy ciała, 
jakie chciałbyś mieć, i patrz na nie często." Byrne za-
leca również napisanie pożądanej liczby kilogramów 
na kartce i przylepienie jej do wagi, a także szukanie i 
"wewnętrzne wychwalanie" ludzi, którzy odznaczają 
się wagą, którą ty uważasz za idealną. 
 
9. Rób ćwiczenia izometryczne. Oczywiście uprawia-
nie sportu zawsze jest wskazane, ale te ćwiczenia 
można robić podczas mycia zębów, naczyń, w kolejce 
do kasy. Polegają one na napinaniu mięśni w pozycji 
stojącej, siedzącej lub leżącej. Ściskając kilkanaście 
(lub nawet kilkadziesiąt) razy dziennie mięśnie po-
śladków (spinamy, liczymy do trzech, rozluźniamy) 
błyskawicznie wzmocnisz mięśnie, nie obciążając sta-
wów. I nawet brak czasu nie jest przeszkodą. 
 
10. Przyprawiaj na ostro. Pikantne przyprawy popra-
wiają metabolizm. Zamiast soli użyj chili. Opinię 
sprzymierzeńca zgrabnej sylwetki posiada też imbir. 

10 SPOSOBÓW JAK SCHUD2ĄĆ PO ŚWIĘTACH WIELKA2OC2YCH 
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WIELKA=OC Pisanki 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. 
Mają symbolizować rodzącą się do życia 
przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatko-
wo nadzieję wynikającą z wiary w zmar-
twychwstanie Chrystusa. 
Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione 
sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolo-
rowego, błyszczącego papieru, tkaniny 
itp. 
 
Nalepianki – popularne zwłaszcza w 
dawnym województwie krakowskim i w 
okolicach Łowicza. Powstaje przez ozda-
bianie skorupki jajka różnobarwnymi 
wycinankami z papieru. Znane są jeszcze 
rysowanki, skrobanki i drapanki. 
 
  

 

       
 Opracowała Eliza Jończyk 

 

To wspaniałe święto, każdy je lubi.  
 
Koszyczek Wielkanocny 
  

 
Pokarmy 
wchodzące 
w skład 
święconki 
zawierają 
jaja (symbol 
nowego ży-
cia) w posta-
ci koloro-

wych pisanek, kraszanek; baranka (dawniej for-
mowanego z masłalub ciasta) w specjalnych 
formach, później cukrowego i z chorągiewką z 
napisem Alleluja lub z czekolady, a symbolizu-
jącego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; sól 
kuchenną (która miała chronić przed zepsu-
ciem); chleb, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne. 
 
Baranek z cukru 

 
Na pewno 
nam znany, 
każdy chce 
go zjeść. xd 
Do dnia dzi-
siejszego w 
Wielką So-
botę święci 
się figurki 
baranka – 

symbolu  niewinności Chrystusa, wykonaną z 
masła, cukru, ciasta itp. 
 
 



 

 

Pragniemy poszerzyć nasza gazetkę o nową rubrykę „Podziękowania”, która będzie znajdować się w tym 

miejscu, będziecie mogli w kolejnym numerze umieścić podziękowania dla kogoś za coś… 	p.. Dziękuję 

Zosi, że pomogła mi w matmie… lub umieścić życzenia urodzinowe.  

 

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły.  
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PODZIĘKOWA	IA  

 
A Ty komu podziękujesz? ….. 
 

 

URODZI	KI  

 
W tym miejscu możesz za naszym pośrednictwem 
umieścić życzenia urodzinowe, które samodzielnie 
ułożysz dla przyjaciela/przyjaciółki/wujka/cioci/

mamy/taty…  
 
 
 

KOCHA2I CZYTEL2ICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
 

Redakcja Gazetki: Redaktor naczelny:    Ola Sachoń,  Zastępca redaktora: Wiktoria Wolny. 
  
Co w trawie piszczy- czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- Maja Matysek       Nasza twórczość- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i 
inne pisane przez uczniów   utwory – Eliza Jonczyk, Wiktoria Wolny 
 
Z kart kalendarza… czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie itp.-  Eliza Jonczyk, Wiktoria Polan 
 
Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi, którzy swoją osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską-Jakub Panic, Jakub Kosiorek, 
Tomasz Walerus         To warto wiedzieć czyli historie z życia wzięte- Ola Sachoń 
 
Małe co nieco- czyli humor i rozrywka- Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska, Ola Sachoń, Wiktoria Polan, Ola Ćwirko 
 
Z ambony- zapowiedzi wydarzeń-    Sprawdź się- testy z różnych dziedzin- Olimpia Siemiątkowska 
 
Ciekawe miejsca i ludzie naszych okolic- Wiktoria Wolny     Opiekun koła redakcyjnego: Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           

Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej...     

 
1.02.2003 rozpoczęła się VIII edycja konkursu 

„Śmieci mniej, ziemi lżej”. Proszę o przynoszenie:  
 makulatury, puszki i baterie oraz nakrętki  

 
Surowce można przynieść do p. Ani.  

(świetlica)  
 


