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Spotkania wigilijne w naszej szkole 
          Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. W świąteczny 
nastrój wprowadziła wszystkich inscenizacja Jasełek przedstawiona przez uczniów klasy 3c  
pod opieką pani Urszuli Sienko. Uczniowie w kolorowych kostiumach oraz w scenografii 
nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Jezusa.  
           Natomiast o godzinie 18 00 rozpoczęła się Wigilia dla nauczycieli, przedstawicieli rodziców, 
uczniów i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez  
panią dyrektor i życzeń świątecznych pana Konrada Fijołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
oraz pani Bogusławy Budy, przewodniczącej NSZZ "Solidarność". Następnie  
ks. Krzysztof Wielgosz przeczytał fragment z Biblii. Kulminacyjnym punktem wieczoru były jasełka 
przygotowane wspólnie przez: panią dyrektor Dorotę Rząsę, panią Paulinę Piątek i ks. Krzysztofa 
Wielgosza. W przedstawieniu wystąpili uczniowie klas 4- 6 oraz nauczyciele. Oprawą muzyczną 
zajęła się pani Ewa Drewniak wraz z chórem. 
            Po wspaniałej części artystycznej prowadząca część oficjalną, złożyła gościom świąteczne 
życzenia i zaprosiła na wieczerzę wigilijną. 

Zimowisko 
            Po półrocznym zmaganiu się uczniów  
z nauką przyszedł czas na upragniony i długo 
oczekiwany odpoczynek. W dniach  
od 16 -20 stycznia 2017 roku odbyło się 
zimowisko dla dzieci i młodzieży „Zimowo – 
zdrowo -sportowo”. W półkolonii wzięło udział 
60 uczniów.           
           Zajęcia zostały tak zaplanowane,  
aby każdy z uczniów mógł znaleźć coś dla 
siebie i w miły oraz atrakcyjny sposób spędzić 
czas. Program zimowiska był bogaty w wiele 
różnorodnych zajęć: zabawa w rzeszowskim 
centrum rozrywki Fly Park, wyjazd na kryte 
lodowisko do Dębicy, wyjście do Szkółki 
Rolkowej Wodzu, gra w kręgle w Galerii Nowy 
Świat, obejrzenie filmu „Sing” w kinie Helios. 
          Zimowisko dotowane było przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, a ciepły 
posiłek dla uczniów zapewniło Stowarzyszenie 
Szesnastki. 
 

 
 



 

Książkowa akcja Małego Wolontariatu 
Mimo zimna znów gorąca fala dobroci 
przepłynęła przez Rzeszów. Panie: Małgorzata 
Korczykowska i Magdalena Ślęczkowska  
oraz uczniowie klasy IIc i IIes (Mały Wolontariat  
SP 16) ogłosili zbiórkę książek dla dzieci  
z Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Edukacyjnego z Rzeszowa. Zebrano bardzo 
dużo pięknych książek, które podarowały dzieci  
z naszej szkoły i ich rodzice.  
10 lutego nastąpiło uroczyste przekazanie 
darów. Do akcji przyłączyła się twórczyni Małego 
Wolontariatu, pisarka książek dla dzieci,  
pani Joanna Krzyżanek.  
Pani Joasia Krzyżanek przeprowadziła  
dla zgromadzonych dzieci warsztaty słowno- 
plastyczne. Nasi uczniowie pomagali młodszym 
kolegom z ośrodka rehabilitacyjnego  
w wykonaniu pięknej Kury Adeli, jednej  
z bohaterek książek pani Krzyżanek.  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
W 2017 r. Dzień Bezpiecznego Internetu,  
pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na 
lepsze”, obchodziliśmy 7 lutego.  
W związku z tym, we wtorek, w naszej szkole 
odbył się apel.  
Bajkowe postacie: Czerwony Kapturek, Jaś  
i Małgosia, Królewna Śnieżka, zła Królowa, 
wilk, Krasnoludki, posługując się 
nowoczesnymi technologiami bawiły 
ciekawymi opowiastkami dotyczącymi 
bezpiecznego Internetu.  

 
Karnawał 

            4 lutego 2017 r. odbyła się dyskoteka 
karnawałowo - walentynkowa dla klas 1-3 i 4-6 
zorganizowana przez Radę Rodziców. 
Wszyscy świetnie się bawili. Dodatkową atrakcją 
były konkursy i zabawy, które dostarczały 
mnóstwa radości. Dyskoteka była udana.  
          Dobrą muzykę i zabawę zapewnił 
niezastąpiony DJ Macio. 
 
 

 
 

 

 



 

Konkurs przedmiotowy z przyrody 
Do III etapu zakwalifikowała się Maja Grucela z kl. 6a 

Wojewódzki konkurs turystyczno – krajoznawczy 
III miejsce – Paweł Wróbel i Maciej Podulka kl. 4b 

Międzyszkolne Zawody z Futsalu 
II miejsce – reprezentacja naszej szkoły (piłka halowa) 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Choinkowe cuda wianki” 
Nagroda – Wiktoria Zając z klasy III b 

VII Międzyszkolna Liga Badmintona 2016 
I miejsce – Dawid Wiercioch z 3c 
III miejsce – Aleksandra Rafa z 2a 
III miejsce – Dominika Rechtoń z 6c 

Wojewódzki Konkurs Origami „Zima w papierowym ogrodzie” 
Laureatki: Wiktoria Bąk – 2c, Patrycja Bąki – 4a 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Rzeszowa” 
Nagroda – Oliwier Domszy z 2b 
Wyróżnienie – Jan Kowalski z 2b 

Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „Bohaterowie utworów Henryka 
Sienkiewicza” 

- w kategorii „Komiks” 
I miejsce - Inga Lewandowska z 6b 
- w kategorii „Wywiad z pisarzem” 
II miejsce – Dominika Kłęk z 6b 
III miejsce – Julia Goryl z 6b 
Wyróżnienie – Wiktor Grymanowski z 5c 

XXIV Międzyszkolny Przegląd Jasełek „Pójdźmy przywitać Jezusa – Króla nad Królami” 
I miejsce - reprezentacja szkoły z klas 4b, 5b, 6a, 6b 

Szkolny Konkurs „Haft matematyczny” 
I miejsce – Weronika Strug 6b 
II miejsce – Wiktoria Żak 6c 
III miejsce – Aleksandra Żak 6c 
Wyróżnienia: Gabriela Superson 6a, Dominika Kłęk 6b, Maja Grucela 6a, Weronika Wróblewska 
6a, Katarzyna Stańko 6a, Magdalena Cyrnek 6a 

Wojewódzki Konkurs Literacki „Zimowe krajobrazy – białe ferie” 
Nagroda: Julia Goryl z kl. 6b 
 

Z pamiętnika młodego przyrodnika ….., czyli NIEZWYKŁA 
NOC BIOLOGÓW. 

13 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 4a  
i 5a, wraz ze swoimi wychowawczyniami, 
uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych  
przez Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
Interesujące zajęcia laboratoryjne oraz wykład – 
film z zagadkami profesora Kukuły  
o Bieszczadzkim Parku Narodowym sprawiły,  
że wróciliśmy do szkoły później niż planowaliśmy, 
naprawdę ciemną nocą. Za to każdy z plakietką 
przedstawiającą kota. 



Warto było uczestniczyć w poszukiwaniu 
DNA w owocach, w rozpoznawaniu tropów 
zwierząt oraz w warsztatach koła 
naukowego. Cebulki, pająki, domki  
dla owadów, krówki, jabłka oraz kiwi, 
baloniki, wywiady dla TV Rzeszów oraz 
wspomniane wcześniej plakietki zostaną  
w naszej pamięci.  

Oto relacje uczestników:  
 
13 stycznia 2017 w piątek brałem udział  
w PIERWSZEJ PODKARPACKIEJ NOCY 
BIOLOGÓW. Zaobserwowałem w czasie 

warsztatów, że można pozyskać DNA z owoców np. kiwi. 
 Podobał mi się też film przyrodniczy o Bieszczadzkim Parku Narodowym. Pewnie to wydarzenie 
będę wspominał bardzo długo, bo za poprawną odpowiedź dostałem nagrodę - książkę  
z autografem profesora Krzysztofa Kukuły. Pan profesor wraz z telewizją Rzeszów nagrywał ten 
materiał filmowy i opowiadał nam jak długo trwały prace przy nim i jak obserwowano dziką 
przyrodę Bieszczad.   
Pani Madzia zapytała, ile zjadłem KRÓWEK i ile plasterków kiwi w czasie NOCY BIOLOGÓW? 
Zapewniam, cukierki były smaczne, owoce zdrowe, a ja i moi koledzy nie jedliśmy obiadu,  
bo tak spieszyliśmy się na tą nocną lekcję.  

Ignacy Brogowski 4a 
 
Ul. Zelwerowicza 4 – Wydział Biologiczno – Rolniczy – Uniwersytet Rzeszowski to tam nauczyłem 
się wielu ciekawych rzeczy z przyrody i chemii. Laboratorium było świetnie wyposażone  
a i eksperymenty, które wykonywaliśmy w małych grupach bardzo ciekawe. Tęcza ze skitlesów, 
która przepięknie rozlewała się na talerzu z ciepłą wodą była efektowna. Pipetowanie też było 
ważne, bo większość z nas (uczniów z mojej klasy 4a i z zaprzyjaźnionej 5a) pierwszy raz w ręku 
trzymało prawdziwą, taką nowiutką i dużą pipetę. 
Przyznaję, nabrałem się i trochę przestraszyłem. Wszystko za sprawą pająków. W terrariach były 
duże i żywe pająki, a na wierzchu leżały sztuczne miniaturki. Mam nadzieję, że za rok też 
pójdziemy na takie zajęcia. 

Bartosz Freygant 4a 
 

Znaczek – plakietka z kotem i napisem NOC BIOLOGÓW wisi w naszej klasie i przypomina  
o ciekawym wyjściu 16 uczniów z mojej klasy i 6 z 5a. Inni się nie zdecydowali, bo zaczynały się 
już zimowe ferie i było bardzo zimno.  
Pojechaliśmy autobusem nr 40 i później wracaliśmy 10 z Zalesia przez całe świątecznie 
oświetlone miasto. W czasie podróży było wesoło i kolorowo, większość z nas miała balony  
z napisem Uniwersytet Rzeszowski. Pokazy i warsztaty przygotowane były przez wykładowców  
i studentów z tej uczelni. Podczas pierwszych zajęć moja grupa poznała rośliny owadożerne.  
Ja między innymi obserwowałem rosiczkę, dzbaneczniki i muchołówki. Liście muchołówki 
zamykają się łapiąc owady, dzbanecznik łapie muchy w swoje dzbanki, a rosiczka ma owłosione 
liście, którymi chwyta owady, które się do nich przylepiają. Na kolejnych zobaczyłem, jak można 
wyodrębnić DNA z owoców. Było naprawdę warto uczestniczyć w tych lekcjach.  

Kacper Stanisz 4a 
 

 
 

  



WALENTYNKI U NAS I NA ŚWIECIE 
Walentynki to bardzo popularne w Polsce święto  

dla zakochanych. Obchodzimy je 14 lutego. Nazwa pochodzi  
od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne. Walentynki są obchodzone  
w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Do Polski 
obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego. 
Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX w. Jedyne  
i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku 
w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą 
„Walentynki Chełmińskie”.  

10 i 11.02.2017r. odbył się w naszej szkole kiermasz kartek 
walentynkowych przygotowany przez Samorząd Uczniowski  
wraz z opiekunem p. Moniką Szaro. Zorganizowano też pocztę 
walentynkową. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego zadbały o to, 
aby wszystkie walentynki trafiły do adresatów. 

 
Walentynki w innych krajach - ciekawostki 

1. W Ameryce, a właściwie w USA, kartki walentynkowe wysyła się do wszystkich osób.  
Do przyjaciół, rodziny, szefów, pracowników, znajomych. Niezależnie od płci i wieku. 
Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w kształcie serca,  
a do tego czerwone róże.  
 
2. W Anglii istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za dorosłych. Później odwiedzano domy  
z radosnym śpiewem. Piosenki oczywiście miały charakter miłosny. Do najbardziej popularnych 
upominków należą kartonowe serca z postaciami Romea i Julii. W Walii ciekawym zwyczajem jest 
obdarowywanie ukochanej osoby prezentem - drewniana łyżeczką, zdobioną serduszkami, 
kluczami i kłódeczkami. Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje serce". 
 
3. W Niemczech prezentem są czerwone róże, świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia 
oraz czekoladowe serca (koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady) lub piernikowe 
(w polewach lukrowych z miłosnymi wzorkami). Do tradycji należy również uroczysta kolacja par, 
najczęściej w lokalu pośród innych zakochanych. 
 
4. We Włoszech kupuje się odzież w kolorze czerwonym. 
 
5. We Francji zaprasza się w Walentynki ukochaną osobę na kolację lub do teatru oraz wysyła się 
bukiecik kwiatów z bilecikiem. 
 
6. W Hiszpanii daje się praktyczne prezenty - kobietom sprzęt AGD (lodówki, pralki)  
zaś mężczyznom sprzęt elektroniczny: mp3, dvd, gry. 
 
7. W Japonii Walentynki to święto mężczyzn! Tego dnia kobiety starają się rozpieścić  
swoje sympatie i obdarowują je czekoladkami, jednocześnie mając nadzieję, że wkrótce  
ich ukochani odwdzięczą się tym samym. 
 
8. Rzymianie 14 lutego udają się do Bazyliki Santa Maria in Cosmedin, gdzie znajduje się czaszka 
św. Walentego. Następnie modlą się przed relikwią i proszą lub dziękują za znalezioną miłość. 
 
 Redakcja 

 



 

CO WARTO WIEDZIEĆ O… KOTACH! 
 

Koty to zwierzęta domowe. Zazwyczaj są bardzo 
pieszczotliwe. Lubią bawić się różnymi zabawkami i spać   
w wygodnych ciepłych miejscach.  

Najpopularniejszą rasą kota jest kot europejski 
(dachowiec) w 1983 roku uznano go za kota pełnej krwi, 
więc nie jest już takim zwykłym dachowcem.  

Kot europejski krótkowłosy – naturalna, 
stosunkowo niedawno uznana rasa kota. Uznanie nastąpiło  
ze względu na konieczność ochrony pierwotnych genów kotów 
występujących od wieków na terenie Europy. Poprawna nazwa kota 
europejskiego to Felis. Zwierzakowi należy założyć książeczkę, w której będą 
znajdowały się jego dane np. imię, data urodzenia i stan zdrowia kota lub choroby,   
na które cierpiał lub cierpi nasz pupil. Gdy zaniepokoi nas coś w jego zachowaniu, wyglądzie, 
straci apetyt, pojawią się zmiany na skórze - może to oznaczać chorobę. Owszem, warto 
poszukać informacji, choćby na portalach o kociej tematyce, ale pamiętajmy, że żaden lekarz 
weterynarii nie postawi diagnozy bez oględzin kota i bardziej szczegółowych badań.  
Karma - powinna być dopasowana do wieku i stanu zdrowia kota. Zdrowym kotom wystarczą 
zwykłe bytowe, czyli ogólnodostępne w sklepach zoologicznych.  

Jeśli chodzi o czyszczenie oczu i uszu to zabiegi te należy wykonywać delikatnie,  
z częstotliwością zależną od potrzeb. Oczy przemywa się mokrym wacikiem lub płatkiem 
kosmetycznym (nie watą, bo kłaczki mogą podrażniać spojówki), ewentualnie specjalistycznym 
płynem do oczu, który można kupić w lecznicy lub sklepie zoologicznym. Jeśli wydzielina z oczu 
ma brązowy lub czerwonawy kolor i jest intensywna, a oko opuchnięte i/lub czerwone, należy 
odwiedzić lekarza weterynarii - to najprawdopodobniej infekcja wirusowa lub bakteryjna. 
Niewielkie zażółcenia okolic oczu można usunąć specjalnym preparatem (szczególnie  
w przypadku kotów białych i rasowych). 
 

OPRACOWAŁY: Wiktoria i Aleksandra Żak 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



JAK TO ZAPAMIĘTAĆ 
 
Czy za pomocą wyobraźni można zapamiętać jakąś 
wiedzę w łatwy sposób i tak, żeby przypominała się 
kiedy tylko będziesz jej potrzebował? Jeśli uczenie się 
kojarzysz z czymś okropnie nudnym to znaczy, że wcale 
nie wymyślasz rymowanek ani śmiesznych wierszyków 
ani nie robisz rysunków. To błąd!  
 
To co się rymuje, łatwo wchodzi do głowy. Wymyślaj 
wierszyki!  Wszystko jedno jakiego przedmiotu masz się 
nauczyć, zawsze rób tak:  
1. Przeczytaj to, co masz umieć. 
2. Podkreśl wyrazy, które musisz zapamiętać.  
3. Przepisz je wszystkie na kartkę i… ułóż wierszyk.  
Czy ten wierszyk musi mieć sens? Nie! Niech będzie absurdalny, śmieszny, dziwny, ale niech  
się rymuje. Pamięć lubi rymowane rzeczy. 
 Spójrz na przykłady: 
 Jeziora 
Śniardwy i Mamry jak byk szerokie, 
Hańcza i Drawsko jak wół głębokie. 
 
Bez sensu? Owszem, ale największe i najgłębsze jeziora w Polsce zapamiętasz na zawsze. 
 
Kręgowce 
Kręgowce-to proste jak słup 
Wszystkie mają kręgosłup! 
Krtań 
Na końcu gardła jest mały drań, 
Który się nazywa krtań. 
Wielka rafa koralowa 
Wielka rafa koralowa  
Przy Australii ryby chowa. 
 
Czasem ktoś powie coś zabawnego, a tobie nagle chce się śmiać i potem długo pamiętasz jakiś 
wyraz albo fakt, bo z czymś ci się skojarzył. Wykorzystaj to w uczeniu się. 
Fotosynteza nie jest dla zwierza! 
 
Zapamiętaj to człowieku: 
Dużo wapnia znajdziesz w mleku. 
 
Bo to nie jest trudne wcale: 
Co parzyste, to ma parę. 
 
Koty, myszy i słowiki 
To są wszystko rzeczowniki. 
Wyświetlaj sobie scenki… 
Jak zapamiętać okropne nazwy skał i ich właściwości? Skojarz je z czymś śmiesznym, zobacz  
w wyobraźni krótkie scenki: 
- granit- granat wybucha, a skała ani drgnie, bo jest twarda [jak granit], 
- wapń- biały jak śnieg kościotrup o imieniu wapniak sypie się na pył, 
-piaskowiec- to dla ziarenek piasku, niestety, grobowiec, 
-marmur- taki twardy, ze tylko mamrotać ze złości możesz. 
 



Powtórz kilka razy, a zapamiętasz. 
 
Masz kłopot, żeby zapamiętać na przykład kolejność przypadków? 
Zrób tak: wypisz je jeden pod drugim i zobacz, że pierwsze litery to MDCBNMW. 
Podziel je na pary. W ten sposób otrzymałeś inicjały. Teraz wymyśl śmieszne imiona  
i nazwiska i już umiesz. 
MD-Marysia Dyzikiewicz 
CB-Czesia Brodakiewicz 
NMW-Natasza Mulica Warga 
Najlepiej wymyśl takie imiona i nazwiska, żeby były 
zgodne z twoim poczuciem humoru. Możesz też 
stworzyć śmieszne zdanie; niech każdy wyraz zaczyna 
się tak jak kolejne przypadki: Magda Dała Choremu 
Bratu Nowy Markowy Wichajster. 
 
 
I co? Nadal uważasz, że nauka to nuda, smęcenie i beznadzieja? Wszystko zależy od ciebie, 
twojej pomysłowości i poczucia humoru.  
 
                                                                                                Opracowała: Marta Trzeciak kl. 6c 
 

 

Wielkanoc – ciekawostki 
Wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Wielkanocne. Stara ludowa prawda głosi, że co kraj  
o obyczaj. Przenieśmy się, więc na chwilę w podróż dookoła świata, aby poznać zwyczaje  
i tradycje wielkanocne w innych państwach, nie tylko tych europejskich. 

Szwecja 
Święta Wielkanoce są jednym z najważniejszych świąt 
roku, opierającym się na kościele ewangelicko-
luterańskim. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą 
Palmową, a kolejne dni związane są z wieloma 
przesądami. Na przykład w Wielki Czwartek Wiedźmy 
Wielkanocne ruszają na miotłach w kierunku 
tajemniczego uroczyska. Aktualnie dziewczęta i chłopcy 
przebierają się za wiedźmy i składają wizyty sąsiadom, 
obdarowując ich dekorowanymi na tę okazję kartkami, 
laurkami i Listami Wielkanocnymi. W zamian oczekują 
drobnych podarków. Na stole pojawiają się gotowane 
jajka. Szwedzi znają zwyczaj malowania jajek. 

 
Hiszpania 
Wielki Piątek to główny dzień tradycyjnych obchodów Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Słynne są 
procesje w Sewilli. Tuż po północy na ulice miasta wychodzą pochody. Procesje te już o świcie 
wracają do swoich kościołów i kaplic, aby zrobić miejsce kolejnym innym procesjom. W Aragonii 
śmierć Chrystusa zapowiada tradycyjnie bicie setek bębnów. W niektórych hiszpańskich 
regionach pali się też tzw. „judasze”. 
 
Filipiny 
W wiosce Cutud 80 km na północ od stolicy Filipin żywy jest zwyczaj dobrowolnego ukrzyżowania 
w Wielki Piątek. Zazwyczaj poddaje się mu kilkanaście osób. Na kilka godzin przed przybiciem  
do krzyży półnadzy ochotnicy ubrani w kaptury biczują się bambusowymi prętami i kijami 



wysadzanymi kawałkami szkła. Mimo dużego stopnia grozy atmosfera jest świąteczna – 
sprzedawane są napoje, lody, a nawet pamiątkowe bicze. Prominentni goście mogą oglądać 
ukrzyżowanie ze specjalnych platform widokowych. Od lat 60. misterium w Cutud z miejscowej 
tradycji zmieniło się w atrakcję turystyczną szeroko opisywaną przez media. Ukrzyżowania 
zaczęto też urządzać w innych częściach Filipin. Kościół katolicki, którego wyznawcami jest ok. 80 
procent z prawie 90 mln Filipińczyków, krytykuje krwawą tradycję jako wypaczenie wiary. 
 
Czechy 
W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi  maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia także 
baranki z biszkoptowego ciasta, masowo wypiekane przez cukierników. Kolejne dni to czas 
zadumy nad magią świąt wielkiej nocy. Najbardziej lubiany jest wielkanocny poniedziałek. W tym 
dniu kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają domy rówieśniczek i kiedy te obleją ich wodą - 
smagają je wierzbowymi gałązkami. 
 
Włochy 
Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą  
w wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina 
nieco wyjazd na majówkę. Najważniejszym momentem świąt jest obiad. Jako przystawkę podaje 
się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie serwuje barani rosół z pierożkami 
cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów  
a symbolem jest dla nich baranek. 
 
Australia 
Święta na tym kontynencie to mieszanka angielsko-irlandzkich obyczajów. Bardzo popularne jest 
spożywanie wspólnego wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. Spotkania organizowane są  
w kościołach, wspólnie z duchownymi. W poniedziałkowy poranek dzieci podobnie jak  
w Niemczech, zbierają jajka w ogrodzie a następnie wymieniają się z rówieśnikami. 
 
Niemcy 
U naszych zachodnich sąsiadów podobnie jak u Polsce najważniejszymi dniami wielkiej nocy jest 
piątek, niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, 
zajączki z czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie. 
 
Stany Zjednoczone 
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są 
konkursy na najciekawszy Easter Bonnet, czyli wielkanocny kapelusz. Na świątecznym stole 
oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast, nie ma specjalnych potraw. 
 
Rosja 
Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem 
juliańskim, święto to obchodzi się nieco później niż u katolików. Przed świętami, w okresie 
Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać mięsa, ryb, nabiału i białego 
pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym okresie oferuje specjalne postne menu. Jada się 
np. grzyby, kapustę i inne warzywa, a także wiele gatunków ciemnego chleba. W sobotę, 
podobnie jak w Kościele katolickim, następuje poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą jajka - 
symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego  
z masłem, żółtkami i bakaliami. 
 
                                        Inga Lewandowska 
 
 
 
 



 

W tym numerze gazetki prezentujemy wiersze, których autorką jest uczennica z kl. 6b 
Julia Goryl zdobyła nagrodę w II Wojewódzkim Konkursie Literackim 

„Zimowe krajobrazy – białe ferie”. 
 
 

Zimowe rozmowy 
 
Odwiedziła dom mój z rana, 
cała śniegiem zasypana, 
Biała Dama. 
Zapukała w okieneczko: 
- Wyjdź na zewnątrz, ma Juleczko! 
Więc drzwi szybko otworzyłam, 
buty ciepłe założyłam, 
do ogródka wnet pognałam, 
Panią Zimę przywitałam. 
Mrożoną herbatkę jej zrobiłam, 
bardzo szybko ją wypiła. 
- Słuchaj, mam dla ciebie wieści - 
tak zaczęła swe powieści. 
Powiedziała, co chce zrobić, 
żeby wszystkich zadowolić:  
„Jutro w Bieszczadach śnieżek poprószy, 
będziemy mieli zmarznięte uszy. 
W Rzeszowie, w piątek będziemy lepili 
bałwanki, 
w Rabce natomiast pójdziemy na sanki. 
W środę i w czwartek lód Mikośkę skuje, 
mróz wszystkich w nosy mocno pokłuje''. 
Tak paplała, nawijała, 
dwie godziny przegadała. 
Zaprosiłam ją do domu,  
zimno było mi na polu. 
Jednak ona odmówiła, 
mówiąc, żeby się 
spociła. 
No bo przecież Zima 
musi 
w zimnych miejscach 
być. 
Powiedziała, że już leci, 
by odwiedzić inne 
dzieci.  
 

Ferie, sanki i bałwanki!  

Przyszła do nas zima z rana, cała śniegiem 
zasypana.  

Biała Pani, w białym stroju, nic nie mówiąc po 
kryjomu  

zamieniła się z Jesienią i na tronie siadła swym, 

zatem naszą Panią Ziemię przykrył biały, zimny pył. 

 

Więc się cieszą wszystkie dzieci: 

„Patrzcie! Śnieżka jakaś leci!” 

„Ulepimy dwa bałwanki!” 

„Szybko! Wyciągnijmy sanki!” 

„Spójrzcie, jaki śnieżek leci!” -  

wykrzykują wszystkie dzieci. 

 

Małe zaspy już powstają, 

rzekę lody pokrywają,  

a w kominku strzela ogień, 

by nikt w domu nie zmarzł sobie... 

 
 

 

 



Kalendarium  
Marzec: 

1    Popielec 
 Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy       
Wyklętych’’ 

      Dzień Służby Zagranicznej. 
      Światowy Dzień Obrony Cywilnej 
3    Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu 
      Światowy Dzień Pisarza 
4    Światowy Dzień Tenisa 
5    Dzień Dentysty 
6    Europejski Dzień Logopedy 
8    Dzień Kobiet 
10  Dzień Mężczyzny 
15  Światowy Dzień Konsumenta 
19  Dzień Wędkarza 
20  Międzynarodowy Dzień Szczęścia 
      Międzynarodowy Dzień Astrologii    
21  Światowy Dzień Poezji 
      Międzynarodowy Dzień Lasów 
      Pierwszy dzień wiosny 
      Dzień Wagarowicza 
22. Dzień Morza  Bałtyckiego. 
      Światowy Dzień Wody   
23  Światowy Dzień Meteorologii 
24  Narodowy  Dzień Życia 
      Międzynarodowy Prawa do  Prawdy 
Dotyczącej Poważnych Naruszeń  Praw                                        
      Człowieka i Godności Ofiar 
27  Międzynarodowy  Dzień Teatru 
 

Kwiecień: 
1   Prima Aprilis 
     Międzynarodowy Dzień Ptaków 
2    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
      Światowy dzień Świadomości Autyzmu  
4    Święto Wojskowej Służby Zdrowia 
7    Światowy Dzień Zdrowia 
      Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
11  Światowy Dzień Choroby Parkinsona 
       Dzień Radia 
       Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem 
12   Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 
13   Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
14   Dzień Ludzi Bezdomnych 
15   Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
16   Wielkanoc 
       Święto Sapera 
17   Poniedziałek Wielkanocy 
18   Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
       Dzień Pacjenta w Śpiączce 
20   Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
22   Dzień Ziemi 
23   Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
26   Światowy Dzień Własności Intelektualnej 
27   Światowy Dzień Grafika  
29   Międzynarodowy Dzień Tańca 
30   Międzynarodowy Dzień Jazzu 
 
Opracowały: Aleksandra Żak i Marta Trzeciak 6c 

 

      1.          
      2.          
     3.           
4.                
   5.             
   6.             
      7.          
    8.            
    9.            
 

1. Nazwisko polskiego skoczka narciarskiego, który wygrał turniej czterech skoczni w 2017 r. 
2. Imię słoweńskiego skoczka narciarskiego, który zdobył Puchar Świata w sezonie 2015/2016 
3. Polska łyżwiarka szybka, srebrna i brązowa medalistka olimpijska Katarzyna …………… 
4. Zbigniew Bródka – polski ……………… szybki, mistrz olimpijski. 
5. Imię polskiej biegaczki narciarskiej. 
6. Trzykrotny olimpijczyk, złoty medalista Uniwersjady w 2007 roku w snowboardzie Michał ……. 
7. Andreas ……………– niemiecki skoczek narciarski. 
8. ……………….. Kot – polski skoczek narciarski. 
9. ………….. Pałka polska biathlonistka, wicemistrzyni świata w biegu pościgowym z 2013 roku. 

 Wiktoria Fimiarz 5c 


