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    Wesołych   Świąt   Wielkanocnych ,  

smacznego  jajka  i   mokrego  śmigusa - dyngusa !                        
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WIELKANOC                                
to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na 

pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Ten radosny czas obfituje                       

w wiele zwyczajów i symboli, które są znane prawie od średniowiecza                                                               

i praktykowane aż do dziś. 

 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.                         

Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej 

poświęconej 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 

symbolizowały  wymiatanie z mieszkania zimy, a wraz z nią wszelkiego zła i chorób.                                                                                                                                                                                                 

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  po całej okolicy.                                                                                                                                                                                                 

Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież 

biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj 

obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.                                                                                                                   

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do świąt. 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 

 W Wielką Sobotę należało tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka 

(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post), chrzanu (symbolu goryczy 

męki Pańskiej i śmierci), masła – oznaki dobrobytu oraz oczywiście  jajka – symbolu życia i odrodzenia.                                                                                                                                                               

Specjalnie dla dziewcząt  

 Wierzono, że jeżeli  w Wielką Sobotę dziewczyny obmyją twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na 

święconkę, to znikną im piegi i inne mankamenty urody.                                                                                                                                 

Pisanki                                                                                                                                                                                                                  

Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy  

i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielony, brązowy i żółty wyrażają 

radość. W naturalny sposób jajka można zafarbować, gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.     

Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem, a  na stole 

nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.                                                                                                                    

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 wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można 

było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście.                                       

 

 

 

Wykorzystano informacje z Internetu.                                                                              Opracowała  Margareta Paruszewska 



  CZY WIECIE, ŻE … 

 

 W okresie wielkanocnym można je znaleźć wszędzie  –                                                     

w  reklamach, dekoracjach świątecznych, na kartkach z życzeniami, 

wystawach.  Wiecie, o kim jest mowa?  Oczywiście o zajączkach 

wielkanocnych, które na dobre wrosły już u nas w tradycję świąt 

Wielkiej Nocy.  O ile jednak wielkanocna symbolika baranka                                                  

i kurczątka raczej nie przysparza większych problemów, to wiele 

osób zadaje sobie pytanie – skąd tak naprawdę wziął się tam 

zajączek?  Dlaczego to zajączek przynosi dzieciom kolorowe 

jajeczka , a nie kura ? Niektórzy współczesnego umiejscowienia 

zajączka  w tradycji doszukują się  już w mitologii. Bowiem nie ulega  wątpliwości, że z dawnych czasów 

pochodzi symbolika zająca jako zwierzęcia niezwykle bogatego w potomstwo. W ciągu  roku może on  być 

ojcem nawet 20 młodych.  Za podobny symbol płodności uznano też jajko, ponieważ wykluwa się z niego nowe 

życie. W dawnych czasach gospodarze musieli płacić podatek 

właścicielom ziemskim  albo na kościół. Kiedy nie mieli pieniędzy, 

płacili towarem,  np. jajkami albo żywymi zającami. Termin 

uiszczania podatku przypadał zawsze na Wielkanoc. Tak zrodził się 

symboliczny związek jajka z zającem.  W wielu krajach praktykuje 

się przeróżne obyczaje związane z zajączkiem. Dla nas symbolem 

pozostanie jednak puszysty zajączek przynoszący na Wielkanoc 

dzieciom słodkie prezenty. 

 

 

  Innym zwierzątkiem, które kojarzy nam się ściśle ze 

świętami Wielkiej Nocy jest kura domowa. Mało kto 

zastanawia się na tym, że jest to ptak, którego hoduje się 

na całym świecie i w środowisku naturalnym nie 

występuje.  Udomowienie miało prawdopodobnie miejsce 

w III tysiącleciu p.n.e. w Indiach. Najnowsze badania 

naukowe wykazały, iż kury (kurczaki, koguty) mają  

dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne. Podobno 

porozumiewają się ponad 24 rodzajami odgłosów. 

Najbardziej znane nam są kury nioski i kury mięsne, dzięki 

którym na naszych stołach wielkanocnych króluje jajko i drób.  Mało  kto  jednak  wie,  że kury  hodowane są 

nie tylko ze względu na ich walory smakowe, ale też ze względu na ich  piękno upierzenia. Co roku w różnych 

miastach odbywają się nietypowe wystawy, w których głównymi modelkami na wybiegu są kury z Chin, 

Japonii, Indonezji, Anglii, Niemiec, Holandii, Indii i Polski. 

 

                                                                                                                

 

 

 

  

Informacje zaczerpnięto z Internetu.                                                    Opracowała  Maja Lach  kl.V p                                             

                                                  

http://zajac-szarak.zwierzeta.ekologia.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domestykacja_zwierz%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_tysi%C4%85clecie_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kogut


 

 

                    NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

Wywiad z Panem Grzegorzem Christem, nauczycielem wychowania fizycznego w naszej Szkole 

MILENA KRUPA, redaktor Gazetki Szkolnej ”Zwariowana Szkoła” 

R.G. Pracuje Pan w naszej Szkole od kilku miesięcy, jakie są Pana wrażenia? 

P.G. Bardzo dobre, jestem zadowolony z pracy w tej Szkole.  

R.G.  Czy to jest pierwsza Pana praca w szkole? 

P.G. Nie, jest to moja czwarta placówka.  

R.G. Dlaczego został Pan nauczycielem wf ? 

P.G. Moi rodzice oraz wujkowie byli nauczycielami i to oni zarazili mnie tym zawodem. 

R.G. Czy w dzieciństwie trenował Pan jakiś sport? 

P.G. Jasne, trenowałem piłkę ręczną. 

R.G. Jak ocenia Pan poziom sportowy uczniów naszej Szkoły? 

P.G. Bardzo dobrze. Uczniowie są bardzo zdolni i dobrze pracuje mi się z nimi. 

R.G. Jakie cechy ceni Pan u uczniów? 

P.E.  Współpracę  i zaangażowanie. 

R.G. Czy jest jakaś dyscyplina sportu, którą szczególnie się Pan interesuje? 

P.G. Szczególnie interesuję się piłką ręczną. 

R.G. Jak spędza Pan wolny czas? 

P.G. Wolny czas spędzam w zależności od pory roku. Lato - rower, bieganie. Zima - narty.                                                                   

Przez cały rok uczęszczam na siłownię. 

R.G. Jaki jest Pana ulubiony aktor i aktorka? 

P.G. Nicolas Cage i Angelina Jolie. 

R.G. Marzenie z dzieciństwa, które udało się Panu zrealizować. 

P.G. Jak każdy chłopiec chciałem być piłkarzem nożnym, ale 20 metrów od mojego domu znajdowało się boisko 

do piłki ręcznej.                                                                                                                                                                                                                          

R.G. Z którym z polskich lub zagranicznych sportowców chciałby się Pan spotkać? 

P.G. Bardzo chciałbym spotkać się z Michaelem Jordanem. 

R.G. Proszę dokończyć zdanie: W ludziach nie lubię … 

P.G. …fałszu.                                                                                                                                                                                                   

R.G. Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu, do widzenia.                                 Milena  Krupa  kl. V p 



 

CO U NAS SŁYCHAĆ? 

Alicja Tchórz, Wicemistrzyni Europy w Pływaniu, z wizytą w naszej Szkole 

Tuż po zakończeniu ferii zimowych, dnia 18.02.2016 r., odwiedziła naszą Szkołę Wicemistrzyni Europy oraz 

wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w Pływaniu, Alicja Tchórz. Wizyta wspaniałej pływaczki MKS Juvenia 

Wrocław oraz jej trenera pana Grzegorza Widanki odbyła  się w ramach II edycji projektu ,,Spotkanie z Mistrzem”.  

Mimo napiętego harmonogramu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (kilka dni wcześniej 

zawodniczka wróciła ze zgrupowania w Hiszpanii, a dzień po wizycie w SSP 72 wyjeżdżała na zawody Grand Prix 

Puchar Polski w Kozienicach), Alicja Tchórz znalazła czas aby opowiedzieć nam kilka słów o sobie i swojej karierze.                                              

Młodzież z klas sportowych oraz klas VI naszej Szkoły mogła dowiedzieć się jak rozpoczęła się przygoda 

naszego gościa z pływaniem, jak rozwijały się jej poszczególne etapy oraz obejrzeć ciekawą prezentację                                 

z komentarzami samej mistrzyni i jej trenera. Obejrzeliśmy także filmy z najważniejszych startów pani Alicji. Ponadto 

młodzież naszej szkoły mogła zobaczyć poglądowe zdjęcie dotyczące techniki, przedstawiające ułożenie ciała i stóp                

w wodzie podczas pływania stylem grzbietowy z komentarzem pana Widanki. Gratka dla pływaków nie tylko z SSP 72!                                                                                                                                                                                                     

Po prezentacji był czas na pytania od publiczności. Okazało się, że najwięcej pytań było od młodzieży… z klas innych 

niż sportowe! Czyżby nasi pływacy byli onieśmieleni naszym niezwykle sympatycznym gościem i jej sukcesami?! 

        Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Bogumiła Kopacka – Gajec wraz z Wicedyrektorem ds. sportu,  Panem 

Januszem Świteckim, podziękowała Alicji Tchórz i jej trenerowi, Grzegorzowi Widance za przybycie, wręczając 

upominek w postaci czepka z logo SSP 72.                                                                                                                   

Następnie nasz gość rozdał pamiątkowe kartki ze zdjęciem i autografem. Większość uczestników spotkania 

chciała zrobić sobie selfie z Alicją Tchórz. Młodzież ustawiła się w długiej kolejce, a pani Alicja, z anielską wręcz 

cierpliwością, pozowała z każdym uczniem do zdjęcia. W międzyczasie składała autografy na kartkach, notatnikach                     

i obudowach telefonów… Na koniec wizyty w  SSP 72 nasz gość udzielił wywiadu Natalii Jaśkiewicz.  

Jeszcze raz dziękujemy Wicemistrzyni Europy w Pływaniu i jej trenerowi za spotkanie! 

Opracowała: Dorota Serafin 

 

 

 

 

  

 



WYWIAD Z ALICJĄ TCHÓRZ 

wicemistrzynią Europy seniorów z Izraela 2015, dwukrotnie złotą i brązową medalistką 

Mistrzostw Europy juniorów, 27-krotną rekordzistką Polski seniorów oraz zawodniczką 

niepokonaną na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym od 2009 roku podczas                         

Mistrzostw Polski w Pływaniu. 

NATALIA JAŚKIEWICZ, redaktor Gazetki Szkolnej Zwariowana Szkoła 

Dzień dobry. Czy mogłabym zadać Pani kilka pytań? 

Alicja Tchórz : Oczywiście. 

N.J. Co spowodowało, że zaczęła Pani pływać? 

A.T. Byłam grubiutkim dzieckiem, więc rodzice wysłali mnie na basen,  żebym się 

poruszała. 

N.J. Od jak dawna Pani pływa? 

A.T. Od 2 klasy szkoły podstawowej, czyli od 8 roku życia, to już 16 lat. 

N.J. Ile zdobyła Pani medali? 

A.T. Ogólnie nie mam ich policzonych, analizuję tylko liczbę medali Mistrzostw Polski seniorów, których uzbierałam 99. 

N.J. Jakim stylem najbardziej lubi Pani pływać? 

A.T. Tutaj zdecydowanie przeważa mój koronny styl, czyli grzbiet. Jednak lubię pływać również stylem zmiennym, bo jest na 

tyle dynamiczny, że też mi się podoba. 

N.J. Kto był Pani pierwszym trenerem? 

A.T. Moim pierwszym trenerem był tak naprawdę  Pan Stanisław Jakubek w UKS 9 Kalisz, ale takim moim podstawowym 

trenerem, z którym zaczęłam osiągać sukcesy, był Pan Maciej Siemianowski. 

N.J. Jak długie i ciężkie są Pani treningi? 

A.T. Trenuję po 2 godziny, czasem 2,15. Myślę, że należę do osób, które dają z siebie wszystko na treningu i trenują  

naprawdę ciężko. 

N.J. Jaki jest Pani największy sukces? 

A.T. Myślę, że srebrny medal Mistrzostw Europy w Pływaniu, czyli wicemistrzostwo Europy na 100 metrów stylem 

grzbietowym, ustanawiając czasem 57,17s  rekord  Polski. 

N.J. Czy stresuje się Pani przed zawodami? 

A.T.  Niestety należę do tych osób, które stresują się przed każdym swoim startem, ale myślę, że po ostatnich mistrzostwach 

zaczęłam sobie radzić ze stresem. 

N.J. Czym by się Pani zajmowała, gdyby Pani nie pływała? 

A.T. Trudno coś takiego powiedzieć, bo pływanie to całe może życie, ale myślę, że miałabym do czynienia z matematyką lub 

ekonomią. 

N.J. Jakie są Pani zainteresowania, oczywiście oprócz pływania? 

A.T. Tak jak wspominałam na spotkaniu, lubię pograć na play station, obejrzeć dobry film lub wyjść gdzieś ze znajomymi. 

N.J. Bardzo dziękuję za wywiad. 

A.T. Dzięki.                                                                                                                                 Natalia Jaśkiewicz kl. V p 



                         SPOTKANIE Z RAJDOWYM MISTRZEM POLSKI 2010-2013 

  I   MISTRZEM EUROPY  2015  - 

   KAJETANEM KAJETANOWICZEM 

 

 

                  Dnia 23 lutego 2016 r. gościł w naszej Szkole rajdowy Mistrz Europy 2015,  Kajetan Kajetanowicz,  

który jako ambasador akcji Odblaskowe Dzieciaki wraz z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu  rozmawiał z dziećmi o zasadach panujących w ruchu drogowym oraz 

bezpieczeństwie jego uczestników. Podczas spotkania dzieci przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie  

zachowywać się na drodze,  mogły zobaczyć też rajdowy kombinezon,  zdobyć ciekawe nagrody w konkursie 

wiedzy o ruchu drogowym oraz otrzymać autograf samego Mistrza. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie 

naszej Szkoły zostali obdarowani przez policjantów odblaskowymi opaskami.  Po spotkaniu  dzieci mogły 

zobaczyć z bliska nie tylko policyjny radiowóz, ale także rajdowy samochód samego Kajet ana Kajetanowicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Opracowała:  Margareta Paruszewska 



MODA  I  URODA, ZDROWA STRONA 

W nocy z 28 na 29 lutego 2016 r. odbyła się 88 ceremonia wręczenia najważniejszych nagród 

filmowych przyznawanych przez Amerykańską Akademię Filmową – Oscary 2016. Noc oscarowa to 

również bardzo ważne wydarzenie w kontekście świata mody. Wśród najpiękniejszych kreacji 

widocznym trendem były kreacje bardzo klasyczne, niejednokrotnie nawiązujące do „złotej epoki” 

Hollywood. Na czerwonym dywanie dech zapierały, jak zwykle, stylizacje: Cate Blanchett, Charlize 

Theron, Julianne Moore, Alicia Vikander oraz Brie Larson.  

        

 

 

 

 

 

 

                 CZAS NA WIOSENNE PRZEBUDZENIE  

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a to znak, że już czas na pyszne, świeże sałatki. Co prawda na 

nowalijki musimy jeszcze chwilę poczekać, ale warzywa i owoce już teraz powinny królować w naszym 

jadłospisie. Sałatki pomogą nam odzyskać świetną formę po zimie i nabrać energii do życia po krótkich, 

pochmurnych dniach.                                                                                                                                                                  

Wiosną warto sięgnąć po takie warzywa, jak:                                                                                                                                                      

 rzodkiewka – zapobiega wypadaniu włosów i rozdwajaniu paznokci, a poza tym zawiera wiele 
minerałów i witamin;                                                                                                                                               

 szczypiorek – poprawia przemianę materii i działa bakteriobójczo;  

 sałata – dostarcza żelaza - dlatego chroni przed rozwojem anemii; 

 zielona pietruszka – zawiera minerały, kwas pantotenowy, kwas foliowy oraz witaminę C,   

      ma również działanie neutralizujące brzydki zapach, dlatego osoby mające problem ze       

świeżym oddechem powinny żuć zieloną pietruszkę, aby poprawić jakość swojego oddechu. 

      .                                                                                                                                                 

Ważne miejsce w wiosennej diecie zajmują również owoce. Zawierają one witaminy, błonnik, 

węglowodany oraz składniki mineralne. Aby owoce nie traciły swoich naturalnych składników, 

powinny być spożywane na surowo, dzięki temu nie ulega zmniejszeniu zawartość składników 

odżywczych. 

 

 

       

 

          

                   Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                                       Milena Krupa  kl. V p 



       Z MUZYKĄ JEST NAM PO DRODZE 

 

Rihanna - Anti 

                                                                                    

Opublikowany zaraz po nagranym z Drake’m singlu 

Work, który w błyskawicznym tempie odniósł ogromny 

sukces, album Anti otwiera nowy rozdział kariery 

wokalistki. Poza Drake’m, na albumie usłyszeć można 

SZA i Travi$a Scotta, a wśród współtwórców                                                           

i producentów znajdują się Weeknd, Timbaland,                       

The-Dream, DJ Mustard, No I.D., Boi-1da, Hit-Boy oraz 

Partynextdoor.  Anti to zdecydowanie najbardziej dojrzałe 

wydawnictwo Rihanny. Zróżnicowane pod względem 

artystycznym i muzycznym, sięga od jej 

charakterystycznego, melodyjnego popu do cięższych 

beatów, kończąc na niesamowitym popisie wokalnym                 

w balladzie Close To You.  Na płycie znalazł się także 

cover utworu Tame Impala  New person, same old 

mistakes  pod delikatnie zmodyfikowanym tytułem Same 

Ol’ Mistakes. Całość zdecydowanie trzeba przesłuchać, 

aby docenić  wyjątkowość albumu. Jedno wiadomo                       

na pewno – warto. 

 

           Nine Track Mind 

Pierwszy solowy album Charliego nosi tytuł  Nine Track Mind. 

Wydawnictwo zapowiada singlowa piosenka Amerykanina 

zatytułowana Marvin Gaye a będąca hołdem dla tragicznie 

zmarłej legendy soulu. Gościnnie w utworze pojawia się Meghan 

Trainor. Nagranie zdobyło  już szczyty list w Anglii i Irlandii. 

Klip do niego ma już blisko 40 mln odsłon! W sieci właśnie 

pojawił się drugi singlowy utwór Charliego z debiutanckiej 

płyty. To piękna liryczna kompozycja, która nosi tytuł  One Call 

Away. Na płycie oprócz wymienionej znajdzie się jeszcze 11 

piosenek, a Meghan Trainor nie będzie jedynym gościem.  

Pojawi się na niej także Shy Carter, amerykański muzyk                             

i producent znany choćby ze współpracy z Robem Thomasem. Warto też pamiętać, że Charlie Puth to 

ogromnie utalentowany absolwent prestiżowej szkoły Berklee College Of Music. Będąc nastolatkiem, uczył 

się muzyki klasycznej i jazzu w Manhattan School Of Music w nowojorskim Harlemie. W tym okresie 

zaczął publikować swoje piosenki oraz covery na YouTubie. Chce na bazie ukochanego popu tworzyć 

piosenki zahaczające o hip-hop, soul, jazz. Zaś talentu Charliego pożądają starsi i bardziej doświadczeni 

koledzy. Do tej pory z jego usług skorzystali chociażby Jason Derulo, Trey Songz, zaś niebawem skorzysta 

Fergie. 

Informacje zaczerpnięto z Internetu.                                                                        Natalia Jaśkiewicz kl. V p 



       WYDARZENIA KULTURALNE 

        ROBINSON CRUSOE 

     Wesoła papuga jest duszą zwierzęcego towarzystwa 

zamieszkującego bezludną wyspę. Wśród najbliższych przyjaciół ptaka -

gaduły są: kameleon, tapirzyca, wiekowa koza, dwa pangoliny, 

jeżozwierz i samica zimorodka, w której nasz bohater skrycie się 

podkochuje. Ale papuga ma już dość kąpieli w oceanie i suszenia piór                          

na złocistym piasku egzotycznej plaży. Pragnie zobaczyć świat!                                   

Pewnego dnia spotyka dziwne zwierzę, które chodzi na dwóch tylnych 

łapach i potrafi zrzucać skórę (czyli, tłumacząc na ludzki język, 

zdejmować ubranie). To Robinson Crusoe, który po katastrofie statku 

został wyrzucony przez fale na brzeg wyspy. Zwierzaki, z początku 

nieufne wobec cudacznego przybysza, z czasem  zaprzyjaźniają się z nim. 

Wkrótce Robinson i jego nowi przyjaciele połączą siły, by stawić czoła 

niebezpieczeństwu, które zagrozi mieszkańcom wyspy.  

                                     

   ZŁOTY KOŃ 

Pełna przygód opowieść o walce dobra ze złem. Potężna wiedźma rzuca 

czar wiecznego snu na córkę króla i zamyka ją w szklanej trumnie na 

szczycie lodowej góry. Król ogłasza, że odda rękę swej córki temu, kto ją 

uwolni. Wielu będzie próbowało ocalić księżniczkę, ale tylko młodzieniec  

o czystym sercu dosiadający złotego konia może liczyć na pokonanie mocy 

wiedźmy... 

 

 

.         KUNG FU PANDA 3 

Animowany film o nowych przygodach pandy Po, mistrza wschodnich sztuk walki. 

W "Kung Fu Panda 3" bohater będzie musiał się odnaleźć w trudnej sytuacji, gdy trafi 

w rodzinne strony i pozna swego biologicznego ojca. Rodzinne rozterki to jedynak 

nie wszystko, co go czeka. Na scenie pojawi się bowiem zupełnie nowy przeciwnik, 

zły duch Collector, z którym  Po będzie musiał się rozprawić. 

 

    Zapraszam do kin! 

 

Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                         Milena Krupa  kl. V p                                                                                              



  CHODŹ,  POKOLORUJ  SWÓJ  ŚWIAT … 
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POKOLORUJ, PODPISZ, WYTNIJ I PRZYNIEŚ DO REDAKCJI GAZETKI. 

NAJŁADNIEJSZE PRACE ZAWISNĄ PRZED BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ. 



KRZYŻÓWKA DLA KLASY 4-6 

Rozwiąż krzyżówkę, odgadnij hasło. Wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami kupon 

konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do 22 marca 2016r. 

Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym wydaniu Gazetki Szkolnej. 
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1 UŻYWA SIĘ GO DO PRZYGOTOWANIA ŚWIĄTECZNEJ ZUPY 

2 BIAŁA W BARSZCZU 

3 TRADYCYJNA ŚWIĄTECZNA ZUPA 

4 ŚWIĘCIMY JĄ W NIEDZIELĘ LUB DRZEWO Z TROPIKÓW 

5 DZIECI LUBIĄ … JAJKA 

6 NASZ SZKOLNY KONKURS 

7 ZNANY PONIEDZIAŁEK 

8 IDZIE SIĘ Z NIĄ DO KOŚCIOŁA 

9 ĆWIKŁA Z … 

 

ZWYCIĘZCY POPRZEDNIEJ KRZYŻÓWKI 

Michał Ziernik kl.1a, Ania Węgiel kl.2e, Ania Korzeniowska kl.2c, Magda Biała 

kl.2c, Julia Żurawska kl.2e, Oliwia Szuszkiewicz kl.2e, Wiktoria Mętrak kl.3a, 

Agata Świejkowska kl.3a, Magda Sobko kl.3a, Ola Magierek kl. 3a 

G R A T U L U J E M Y ! 

KUPON KONKURSOWY 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………… 

Klasa: ……………………  

Hasło: …………………………………………………… 



   Książki, które polecam … 

                   Moje szczęśliwe życie 

Moje szczęśliwe życie to książka, której autorkami są Evy Ericsson                       

oraz Rose Lagercrantz, które opowiadają w niej o przygodach 

siedmioletniej dziewczynki Duni, uczennicy pierwszej klasy.  Bohaterka 

jako  małe  dziecko straciła mamę, ale mimo tego stara się być 

najszczęśliwszą osobą na całym świecie,  chociaż nie zawsze jej to 

wychodzi.                                       

Wbrew pozorom  autorki w książce  Moje szczęśliwe życie                           

nie opowiadają nam tylko o radosnych chwilach, ale również opisują  

rozterki, przykrości i rozczarowania dnia codziennego. Dunia 

udowadnia nam, że takie jest właśnie życie słodko-gorzkie, a nie 

cukierkowe. Jej motto życiowe brzmi: „ mimo niepowodzeń                             

i przykrości trzeba iść do przodu  i optymistycznie patrzeć na życie”.  

Książka jest pogodną opowieścią o szkole i przyjaźni, codziennych 

problemach dzieci  takich  jak,  np. nieśmiałość czy zdarte kolano                       

i wiele innych.  

Polecam wszystkim ciekawym świata czytelnikom. 

 

                       Zezia i Giler 

Zezia i Giler to książka, której autorką jest znana wokalistka Agnieszka 

Chylińska. Jest to opowieść o niesamowitych, codziennych przygodach  

rodziny Zezików. Głównymi bohaterami są Zuzia, nazywana Zezią, 

ponieważ nosi okulary, i jej młodszy brat Czarek, nazywany Gilerem                     

z powodu uporczywego kataru. Narratorem jest Zezia, czyli  świat 

opisany w książce jest przedstawiony oczami ośmioletniej dziewczynki. 

Jak każda dziewczynka w jej wieku, Zezia ma bujną wyobraźnię                        

i  z codziennych czynności potrafi stworzyć ciekawą zabawę. Kiedy 

tata opowiada jej, że wojskowi muszą być obowiązkowo ostrzyżeni na 

łyso, to pomysłowa Zezia podczas obierania ziemniaków wyobraża 

sobie, że ziemniak to głowa żołnierza, a ona jest fryzjerką  i w ten 

sposób obieranie ziemniaków zamienia  w zabawę.   

Jeśli chcesz poznać pomysłową Zezię i jej szalonego brata, to musisz 

sięgnąć po tę książkę jak najszybciej. 

 

     Wykorzystano informacje z Internetu.                                                                    Victoria  Rybińska kl. V p 
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