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Niech króliczek przyniesie wam w prezencie to,
czego najbardziej pragniecie.
To coś nie musi być ani widoczne, ani dotykalne,
może nawet nie pachnieć,
ale niech będzie czymś, bez czego nie można i nie
warto żyć...
Pogody, słońca, radości,
w niedzielę dużo gości,
w poniedziałek dużo wody to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
świąt wesołych oraz zdrowych!
Uśmiechu, radości i słońca, wiosennego ciepła bez
końca,
zajączka wielkanocnego w prezenty bogatego
i abyś znalazł w świątecznym koszyku tyle
szczęścia,
ile w tym wierszyku!
Smacznej szynki i jajeczka
W ten świąteczny ranek,
A w koszyczku wielkanocnym
Samych niespodzianek.
Na czas radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
najlepsze życzenia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły składa REDAKCJA

DZIEŃ KOBIET- coroczne

święto
obchodzone
8 marca, Jego wyrazem
jest szacunek dla ofiar
walki o równienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 r. Dzień
kobiet jako święto państwowe w Polsce od
1993 r. WTunezji święto
kobiet obchodzone jest
13 sierpnia.
Andżelika Szpiech

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
08.03.2011 r. odbyło się pasowanie klasy I na Czytelnika
Biblioteki Szkolnej. Część artystyczną przygotowała pani Sabina Nowosielecka, a muzykę pani Barbara Chomka.
Potem odbyło się pasowanie.
Dzieci dostały książki i słodycze. Po czym wszyscy rozeszli
się do klas.
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POST

Wielki Post – czas pokuty, przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Obejmuje on okres liczony od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Tradycyjnie Wielki Post określany bywa jako czterdziestodniowy .
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV
wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. Niedziele jako dni świąteczne nie były nigdy do niego wliczane.
W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ
niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę.
Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty
posypywano głowę popiołem.
Papieżowi św. Grzegorzowi I Wielkiemu przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego
do Wielkiego Postu - Przedpościa, rozpoczynającego się na dziewięć tygodni przed Wielkanocą
i obejmującego trzy kolejne niedziele przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy (zwana
także Niedzielą Starozapustną), Niedziela Sześćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Mięsopustną)
i Niedziela Pięćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Zapustną). Aktualnie Przedpościa nie obchodzi
się.
Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami
są: post, jałmużna i modlitwa. W trakcie okresu Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni wielkopostnych takich jak: Wisi na krzyżu, Ludu mój,
ludu, Jezu Chryste Panie miły.
Sylwia Szpiech

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
28 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły-Juliusza Słowackiego. Na uroczystej akademii wiersze patrona szkoły recytowała kl. IV, którą przygotowała p.
Anna Majda. Następnie kl. V przedstawiła sztukę wieszcza ,,O Janku, co psom szył buty”, przygotowaną przez
p. Barbarę Haszczyn. Tradycyjnie klasy IV-VI przystąpiły
do konkursu wiedzy o Juliuszu Słowackim. Ku naszemu
zdziwieniu miejsce pierwsze zdobyła klasa IV. Puchar został wręczony klasie IV przez panią dyrektor Urszulę
Broszko. Pozostałe klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Gratulacje!
Sylwia Szpiech
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WIELKANOCNE ZWYCZAJE
WIELKANOC - najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa. Obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania
Chrystusa- początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od
soboru w Nicei w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca ( tj. między 21 marca, a 25 kwietnia ).

ŚWIĘCONKA- Wielka Sobota jest dniem radosnego
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić
koszyczek ( lub 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 została
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania .” Masłooznaka dobrobytu i jajka- symbol narodzenia. Święconkę
jadło się następnego dnia po rezurekcji.
WIESZANIE JUDASZA- to ludowy zwyczaj związany
z chrześcijańskim świętem. Nawiązuje do historii Zmartwychwstania Chrystusa przypominając o zdradzie.

ŚWIĘCENIE PALM- Palma wielkanocna lub zastępująca
ją gałązka wierzbowa jest tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w
Kościele
obchodzona jest Niedziela Palm o w a ,
z którą wiąże się zwyczaj święcenia palm.
ROBIENIE
PISANEKPięknie
zdobione
jajka ( będące symbolem odradzającego się życia) od
wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowania zmieniły się, ale tradycja pozostała.

ŚMIGUS DYNGUS-czyli oblewanie się wodą w Wielkanocny Poniedziałek. Lanie wody było różne- na dworach polewano się delikatnie paroma kropelkami perfum,
natomiast na wsiach królowały wiadra i konewki.

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI- przed Wielkanocą robimy
wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie
lśniło czystością. Porządki maja także symboliczne znaczenie
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło
i choroby.
Andżelika Szpiech
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Wyniki konkursu
W OGŁOSZONYM W POPRZEDNIM NUMERZE KONKURSIE NA LOGO PROGRAM NA
DOBRY POCZĄTEK UZYSKANO NASTĘPUJĄCE REZULTATY:
Propozycja

liczna głosów

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

16
12
8
9
17
3

W ogłoszonym konkursie wygrała propozycja
nr 5. Autorem pracy jest Samuel Rabczak.
Gratulujemy .
Nagrody w ogłoszonym konkursie wylosowali:
Maksymilian Szpiech, Sebastian Król, Mateusz Rosiwal, Aleksandra Burchała, Andżelika Buś, Gracjan Kasprowicz, Angelika Kurasz, Emanuel Sikorski. Nagrody ufundowali
opiekunowie gazetki P. i B. Haszczynowie.

ZWYCIĘSKIE LOGO

S t r .

4

G a z e tk a

na

6

SPORT
PŚ w biegach: rywalki
uciekły
Kowalczyk,
piorunująca końcówka Bjoergen.
Justyna Kowalczyk nie
awansowała do finału zawodów Pucharu Świata w
sprincie, które odbywają się
w Sztokholmie. W biegu
półfinałowym po emocjonującej końcówce wygrała
Marit Bjoergen. Awans do
finału wywalczyły także
P e t r a
M a j d i ć
i Ida Ingemarsdotter.
W pierwszym biegu półfinałowym niemal w cuglach
zwyciężyła Petra Majdić.
Słowenka narzuciła ostre
tempo od początku i przybiegła na metę z dobrym
czasem 2.30,9. Druga finiszowała Alena Prochazkova
ze stratą 0,9 sekundy. Jako
trzecia bieg ukończyła Maiken Caspersen Falla (+1,0
sekundy), a za nią Aino Kaisa Saarinen (+1,3 sekundy).
W drugim biegu wygrała
Marit Bjoergen, która zaatakowała z trzeciej pozycji i
miała świetny czas 2.31,8.
Druga na mecie pojawiła
się Katja Visnar (+0,2 sekundy), a trzecia była Ida
Ingemarsdotter (+0,2 sekundy). Zawiodła Justyna

Kowalczyk, która zajęła dopiero
odległe czwarte miejsce (strata
1,3 sekundy). Tym samym Polki
nie zobaczymy w finale.
Opracowała: Natalia Buchowska
WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
•

Zakończył się Puchar
Świata w Biegach Narciarskich. Kryształową kulę za
pierwsze miejsce zdobyła
Justyna Kowalczyk.
• Zakończył się również
Puchar Świata w skokach
narciarskich.
W
ostatnim konkursie
sezonu w Planicy
Adam Małysz zajął
III miejsce, a wygrał
Kamil Stoch. Adam
Małysz
zakończył
sportową
karierę
i pożegnał się z kibicami w Zakopanem.
• Polscy
piłkarze
grali mecz z Litwą
i przegrali 2:0. Następny mecz grali
z Grecją i zremisowali 0:0.

OGŁOSZENIE
Redakcja Gazetki na 6 organizuje szkolny konkurs Na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Prace będą oceniane w
dwóch kategoriach wiekowych
kl. I – III i klasy IV – VI. Prace
należy
składać
u
Sylwii
Szpiech lub Andżeliki Szpiech
z klasy V do dnia 15 kwietnia.
Do pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą informację
o autorze. Rozdanie dyplomów
i nagród na apelu przedświątecznym.

Samuel Rabczak

REDAKCJA: Redaktor naczelny: Sylwia Szpiech. WYDARZENIA - Redaktor: Angelika Kurasz, Współpraca: Karolina Huk. Fotoreporter: Gabriela Kurasz. AKTUALNOŚCI- Redaktor: Andżelika Szpiech,
Współpraca: Monika Szymańska. SPORT - Redaktor: Tomasz Zaleski. Współpraca Natalia Buchowska,
Samuel Rabczak. KOLOPRTAŻ - Odpowiedzialna: Aneta Maślak. Współpraca:I.Wilczek, M.Pasternak,
A.Pusz, J.Lach, K.Burchała, P.Kołacz, K.Kołodziej. Opiekunowie Barbara i Piotr Haszczyn.
Adres redakcji: gazetkana6@onet.pl

