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W czwartek 8 lutego 2018r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbyła
się dyskoteka karnawałowa dla klas 7 i gimnazjum. Było głośno i tanecznie, jak na 
karnawał przystało. Oprawę muzyczną zapewnił sponsorowany przez Radę Rodziców - 
- DJ MICHAŁ, dzięki któremu uczniowie mogli tańczyć w rytmie największych przebojów. 
Wszyscy bawili się świetnie i w  karnawałowych nastrojach wrócili do domu.
Opiekę nad uczniami sprawowały Panie:

 Mariola Patulska
 Lucyna Kowalczyk
 Danuta Krawczyk
 Marzena Dębska
 Renata Żabicka
 Wioletta Barć

Uczniowie klas 7 i gimnazjum bardzo serdecznie dziękują Opiekunom za poświęcony czas 
i „czujne oko”.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego



Dni europejskie – mega relacja

W dniu 8 marca w naszej szkole odbyła się ósma edycja Dnia Europejskiego. Wydarzenie 
to angażuje całą społeczność szkolną i w zasadzie stało się jej nieodłączną tradycją. W tym

roku wystąpiło dziewięć klas prezentujących dziewięć krajów europejskich. Na scenie
mogliśmy obejrzeć tradycyjne tańce ludowe i usłyszeć kilka ciekawostek.

Na  początku,  jak  co  roku  przed  występami,  odśpiewano  „Odę  do  Radości”  w  trzech
językach:  polskim,  angielskim  i  niemieckim.  
W  tym  roku  śpiewanie  ody  wyszło  znakomicie.
Potem  zaczęły  się  prezentacje  różnych  państw  
w  wykonaniu  klas  naszej  szkoły.  Pierwszy  kraj
przedstawiła  IIIc,  a  była  to  Francja.  Na  scenie
mogliśmy  zobaczyć  pokaz  kankana.  Oglądaliśmy
znane  francuskie  postacie,  takie  jak  Ludwik  XIV,
Napoleon Bonaparte czy też Coco Channel. Kolejne
państwo, które prezentowano, to Austria. Na pokazie mogliśmy zobaczyć majestatycznego
walca wiedeńskiego w wykonaniu klasy IIb, usłyszeliśmy parę ciekawostek o tym kraju.

Następna  klasa  –  IIIa  –  opowiedziała  nieco  
o  Niemczech.  Podczas  interesującej  prezentacji
dowiedzieliśmy  się  sporo  o  miejscach  
w  Berlinie,  o  świętach,  jedzeniu  i  o  znanych
osobach,  również  w  języku  niemieckim.  
Po  prezentacji  chłopcy  zatańczyli  tradycyjny,
męski taniec bawarski. Następnie zaprezentowała
się  przed  nami  klasa  7b  –  Irlandia,  pokazując
bardzo  ciekawą  grę.  Po  grze  obejrzeliśmy  film

autorstwa  uczniów  klasy  IIIb  –  wywiad  z  właścicielką  biblioteki  hiszpańskiej  we
Wrocławiu. Po filmie mieliśmy okazję zobaczyć
teatr  cieni.  Następnie  uczniowie  klasy  7d
opowiedzieli nam nieco o Portugalii, przybliżyli
nam  sylwetki  znanych  postaci  i  zaśpiewali
portugalskie  piosenki.  Między  występami
dziewczyny  z  gimnazjum  zaprezentowały
świetny,  energiczny  i  oryginalny  układ
taneczny. Włochy przedstawili uczniowie klasy
7a.  Opowiedzieli  nam  o  zabytkach,  kulturze  
i o kuchni włoskiej oraz wykonali swój autorski
układ taneczny z... pizzą. Następny występ należał do klasy IIa gimnazjum, która pokazała
bardzo ciekawy, pouczający film na temat Wielkiej Brytanii. Uczniowie zatańczyli ludowy



taniec  szkocki.  Ostatnia  wystąpiła  klasa  7c,
prezentująca  Polskę.  Mieli  bardzo  oryginalny  
pomysł  –  przekształcili  tekst  znanej  piosenki  disco
polo autorstwa Zenona Martyniuka „Przez twe oczy
zielone”  i  w  tej  formie  opowiedzieli  o  Polsce.  
Po  każdym występie  prowadzący  zadawali  po  trzy
pytania  do  publiczności   na  temat   danego  kraju.
Pytania nie były trudne, a publiczność znała na nie
odpowiedzi.

Po wszystkich prezentacjach ogłoszono wyniki; a oto one:
• 1 miejsce – IIa – Wielka Brytania

• 2 miejsce – IIIa – Niemcy

• 3 miejsce – IIIc - Francja

Jakub Merta, kl. IIIa

„Szkolny konkurs o tytuł mistrza pierwszej pomocy”

Dnia 22.02.2018 odbył się szkolny etap konkursu z zakresu
pierwszej pomocy. Udział wzięło 12 uczniów z klas IIIa, IIIb
 i IIIc gimnazjum. Do drugiego etapu zakwalifikowali się:

 Kasper Goździk

 Karolina Tendelska

 Alicja Dudas

 Anna Grenda

 Piotr Przystałowski

Najlepsi będą reprezentować szkołę w konkursie 
międzygimnazjalnym.

P. Agnieszka Ptaszyńska
Nauczyciel EdB



Tradycja Świąt Wielkanocnych

Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a od
siedmiu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę  po
pierwszej  wiosennej  pełni  księżyca.  Określane  jest  jako
święto  ruchome.  Jak  w  większości  świąt,  taki  w  tym
przeplatają się wątki i symbole różnych epok i kultur Idea
zmartwychwstania  i  życia  wiecznego  to  stały  motyw
występujący w wierzeniach wszystkich kultur, niezależnie
od epok i miejsca na Ziemi.

Dawno temu pokarmy święcono w domach.  Należało  poświęcić  to  wszystko,  co
miało zostać spożyte podczas śniadania wielkanocnego, dlatego przygotowywano ogromne
kosze z jedzeniem.
W późniejszym czasie pokarmy święcono na powietrzu, pod krzyżami lub na placach. W
XVIII  wieku święcenie  przeniesiono do świątyń.  Początkowo święcono tylko  chlebową
figurkę baranka. Później dodawano kolejno: ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto 
i  wino.  Zestaw  pokarmów  zmieniał  się,  ograniczano  ich  ilość,  aż  pozostało  ich  tylko
siedem:

• Chleb – symbol ciała Chrystusa

• Jajko – odradzające się życie

• Sól – oczyszczenie

• Ser – symbol przyjaźni między człowiekiem, a siłami przyrody

• Chrzan – siła i tężyzna fizyczna

• Wędliny – zdrowie, dostatek oraz płodność

• Ciasto – symbol umiejętności i doskonałości.

Koszyczek, przykryty białą serwetką i ozdobiony bukszpanem, symbolizuje radość, którą 
trzeba się dzielić.

Historia lanego poniedziałku
Obyczaj oblewania wodą w Poniedziałek Wielkanocny ma długą
tradycję w Polsce. Już w XVI wieku kultywowali go mieszkańcy
wsi. Gospodarze o brzasku wychodzili na pola i skrapiali je wodą
święconą. W ziemię wbijali krzyż zrobiony z palm poświęconych
w  Niedzielę  Palmową.  Miało  to  uchronić  plony  od  klęsk
żywiołowych.  Zwyczaj  ten  szczególnie  upodobały  sobie
dziewczęta i młode kobiety. Oblana wodą podlotka mogła czuć
się  wyróżniona,  ponieważ  tylko  najładniejsze  dziewczyny
adoratorzy  wybierali  za  cel.  Lany  poniedziałek  zwany  jest
również  śmigusem  –  dyngusem.  Śmigus  oznacza  smaganie
gałązkami,  a  dyngus  –  polewanie,  słowo  pochodzi  też  od
wykupywania, okupu, którym zwykle były pisanki.

Maja Lesisz, kl. 4e



PRIMA APRILIS – (nie)poważne święto

Czy wiecie, co to za zwyczaj, prima aprilis, skąd się wywodzi i co oznacza jego 
nazwa? Jeśli nie, to przeczytajcie:

,,Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,

A na topoli świergotał karp…”.

Tak dzień 1 kwietnia opisał w wierszu ,,Prima aprilis” Jan Brzechwa. Prima aprilis -
-  z łacińskiego  prima (dies) Aprilis oznacza dosłownie  pierwszy (dzień) kwietnia. Jest to
dzień żartów –  obyczaj  obchodzony  pierwszego  dnia  kwietnia  w wielu  krajach  świata.

Polega na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu
w błąd, nabieraniu kogoś. Tego dnia nawet w wielu
mediach  pojawiają  się  różne  żartobliwe,
nieprawdziwe  informacje.  Pochodzenie  tego
zwyczaju  nie  jest  dokładnie  wyjaśnione.  Prima
aprilis  zaczął  być  popularny  w  późnym
średniowieczu.  Niektórzy  uważają,  że  zwyczaj  ten
wywodzi  się  jeszcze  z  czasów  starożytnych,  od
uroczystości  Rzymian  na  cześć  bożka  śmiechu  

i wesołości. Kiedy w XVI w. wprowadzono nowy kalendarz, a Nowy Rok rozpoczynał się 
1 stycznia, nadal w wielu krajach świętowano trochę noworocznie i żartobliwie 1 kwietnia. 
I tak na przestrzeni dziejów… dzień 1 kwietnia pozostał dniem żartów. Przypuszcza się, że
początkowo zwyczaj prima aprilis zaczął być obchodzony 1 kwietnia we Francji. Obyczaj
ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej. 1 kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych
historii,  robieniu  dowcipów  i  naigrywaniu  się  z  naiwnych  bądź
nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za niepoważny i starano się
nie robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Od XVII w. dzień ten jest
obchodzony  w  podobnej  formie,  w  jakiej  występuje  
do  dzisiaj.  W krajach  anglojęzycznych  1  kwietnia  jest  nazywany
Dniem Głupców,  w germańskich po prostu  1 kwietnia.  We Francji
prima  aprilis jest  określany  jako  Dzień  Kwietniowej  Ryby,  
a oszukanemu przypina się do pleców kartkę z rybą. W Szkocji znany
jest jako polowanie na głupca, na Litwie Dzień Kłamcy,w Portugalii
Dzień Kłamstwa, a w Rosji Dzień Śmiechu. Pamiętajcie zatem, że… prima aprilis to przede
wszystkim  dzień radości,  ale jak mówi przysłowie ludowe, bądźcie ostrożni  ,,Na prima
aprilis nie wierz, bo się omylisz!” 

Piotr Kowalski, kl. 4e



PRZEPIS NA BABKĘ WIELKANOCNĄ

 SKŁADNIKI:

• 220 g cukru

• 20 ml wody

• 125 g masła

• 20 g kakao

• sok z 1/2 cytryny 

• 125 g margaryny

• 1 opakowanie cukru wanilinowego

• cukier puder

• 170 g mąki 

• 80 g mąki ziemniaczanej

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• otarta skórka z 2 pomarańczy, umytych i sparzonych

• 5 jaj

PRZYGOTOWANIE:

 Masło, margarynę, cukier i cukier wanilinowy zmiksować razem na kremową masę. 
Następnie, ciągle ubijając, powoli dodawać jajka.

 Do otrzymanej masy wsypać przesianą mąkę i mąkę ziemniaczaną oraz proszek do 
pieczenia i delikatnie wymieszać.

 Ciasto rozdzielić na 2 części. Do pierwszej dodajemy kakao, natomiast do drugiej 
otartą skórkę pomarańczową.

 Foremkę do babki wysmarować masłem i oprószyć mąką. Powstałe ciasta wylewamy
do foremki naprzemiennie warstwami.

 Piec w piekarniku w temperaturze 180°C około 60 minut. Dekorujemy cukrem 
pudrem lub polewą.

Smacznego!!!

Alicja Hreniak kl. 4a



KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA

POZIOMO:
1. makowe ciasto
2. piaskowa lub marmurkowa
3. kukła, którą topi się 21 marca
4. pierwszy wiosenny kwiat
5. przylatuje na wiosnę z ciepłych krajów
6. tarty w słoiczku
7. potoczna nazwa pieprzycy siewnej
8. w nim święconka

PIONOWO:
1. malowane jajko
2. wiosenny miesiąc
3. pieczona na grillu lub w ognisku
4. śmigus - ...
5. kotki wierzbowe
6. z lukru wkładany do koszyczka
7. kupujemy w piekarni
8. …….. Dąbrowskiego lub ciasto
9. zupa na zakwasie

Magdalena Bartnik , kl. 4e
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