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W KONKURSIE NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ
zwyciężyły palmy Zosi
Chrzanowskiej, Amelki
Berbeć i Anieli
Kluczewskiej.  
Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za piękne
prace a laureatkom
gratulujemy.
Konkurs utrwala polskie
tradycje ludowe.

PODSUMOWANIE TYGODNIA JĘZYKA
POLSKIEGO

W dniach 20 – 27 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się Tydzień
Języka Polskiego, który został zorganizowany przez nasze
polonistki, panie: Beatę Arend, Iwonę Ćwik oraz Dagmarę Palkę.
 Uczniowie klas IV – VI brali udział w licznych konkursach.
W tym roku obchodom dnia języka polskiego przyświecało hasło:
„W stronę wartości”.
W poniedziałek uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Ortografii,
pisząc „wartościowe” dyktando. Uczestników zdeklasował uczeń
klasy IV a Adam Wytrwał, pozostałe miejsca zajęli: Wiktoria
Chodacka uczennica klasy V a i Maksymilian Cwakliński, uczeń
klasy VI a.
We wtorek odbył się szkolny konkurs literacki „W stronę wartości”.
Uczniowie mieli za zadania napisać baśń lub bajkę swojego
autorstwa. Mistrzem Pióra została uczennica klasy VI b, Sara
Urbaniak, miejsce drugie zajął Wiktor Pycia z klasy V b a miejsce
trzecie  powędrowało do Kingi Wojtyś, uczennicy klasy IVa.          
                                   ciąg dalszy na stronie 3
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DZIEŃ KOBIET 
Dzień kobiet wypada 8 marca. Chłopcy  przygotowują
niespodzianki dla dziewczynek z klasy. Jest to święto
o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione
zostało w 1910 r., a więc ponad 100 lat temu. W
większości krajów obchodzone jest 8 marca, choć są
wyjątki – w Tunezji obchodzi się je 13 sierpnia.
Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet został
ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po
zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. 
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W
latach 70. do najczęstszych podarunków dołączyły
kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później
tulipany.  Podpisana w 1945 roku Karta Narodów
Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym
dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet
i mężczyzn. Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ
Międzynarodowym Rokiem Kobiet. ONZ Wezwało
również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia
większego wsparcia kobietom.

Natalia Stanek

WIELKANOC

Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem
chrześcijańskim, obchodzonym na pamiątkę
Zmartwychwstania Chrystusa. Obchodzimy je
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). 

Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca
się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele
katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym –
jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie
w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie
życzeń. Przed śniadaniem dzielimy się „święconym”
jajkiem. Obchody Wielkiej Nocy kończą okres
Wielkiego Postu i Wielki Tydzień. Święto jest czasem
radości.

Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe
obrzędy: święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-
dyngus. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na
odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach
pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są
bardziej radosne.

Kinga Wojtyś
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TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
W środę odbył się konkurs krasomówczy, w którym recenzowane były „wartościowe” książki godne
przeczytania. Mistrzem Żywego Słowa została Wiktoria Lasko, uczennica klasy V a, pozostałe miejsca przypadły
Karolinie Szopie z klasy IV b, Aleksandrze Werner, uczennicy klasy IV a, wyróżnienie zaś otrzymała Dominiaka
Pers z klasy VI c.
W czwartek odbył się konkurs na wartościowy plakat, pt. „Świat w którym chciałbym żyć”. Mistrzem -
Ilustratorem Języka został uczeń klasy V b, Jakub Małek, miejsce drugie i trzecie zajęły uczennice z klasy VI c
Oliwia Plucińska i Emilia Jakubiec, wyróżnienie zaś powędrowało do Aleksandry Werner z IV a.
W piątek uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Języka Polskiego, tworząc prezentacje multimedialne dotyczące
osoby wartej naśladowania. Miejsce pierwsze powędrowało do Wiktorii Chrzanowskiej z klasy V a, miejsce
drugie zajął Oskar Federak, uczeń klasy VI b, trzecie miejsce przypadło w udziale Natalii Stanek z klasy IV a, a
wyróżnienie otrzymała Natalia Stadnik z VI b.
Zwieńczeniem tygodnia językowego była poniedziałkowa walka o tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Uczniowie przez
cały tydzień uczyli się na pamięć aforyzmów, które znajdowały się w różnych miejscach szkoły po to, aby
dowiedzieć się, kto zapamiętał ich najwięcej. Bezkonkurencyjna okazała się tutaj Wiktoria Lasko, uczennica klasy
V a, miejsce drugie otrzymała Natalia Stanek z klasy IV a, miejsce trzecie przypadło Oliwii Plucińskiej z klasy VI
c.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE                      Przygotowała  Kinga Wojtyś
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
 wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki
bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami.
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.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie 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). Święcono też chrzan, –
bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”,
masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały
się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela – dzień radości 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach
rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji
zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło
zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 5 04/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW kręgu 92

Wyniki Konkursu
Zakończył się Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej
"Zdrowe nietrudne".  Prace konkursowe związane były
tematycznie z kształtowaniem zdrowych nawyków
żywieniowych i zdrowego stylu życia. Wzięli w nim
udział uczniowie z wszystkich klas. Prace oceniane
były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-II, III-IV i
najstarsza grupa to klasy V i VI.
 W najmłodszej grupie nagrodzone zostały prace: Nadii
Woźniak, Gabrysi Kowalczyk i Zuzi Litwińczuk.
Wyróżnienia przyznano: Nadii Chaładej i Bartkowi
Lewinowskiemu.
 W średniej grupie wiekowej zwyciężyła Ala Gad,
drugie miejsce przypadło Julii Oliwie, a trzecie Zuzi
Koniecznej i Emilce Skałce. Wyróżnienia w tej grupie
otrzymali Ania Ludwicka i Dominik Kłyż. 
Laureatki najstarszej grupy to Ola Karaś i Natalka
Urbaniak. Wyróżnienia otrzymały Sara Karaś i Wiktoria
Chodacka.
Nagrodzone prace zostały wydrukowane i
zamieszczone na tablicy w pracowni komputerowej.

Gratulujemy laureatom i
dziękujemy wszystkim

uczestnikom za ciekawe prace!
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