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WIELKANOC
WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu
żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) 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.
Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i
poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości
(symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z
Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy
(święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus).
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle
barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim
poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzegany – ludzie z
niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj.
Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.
ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
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, kolorowymi
piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko
domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok.
Połkniecie jednej poświeconej 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
mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z
mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
 ( c.d. na s. 3)

Internet

życzenia

Nikodem na wagarach- Weronika Serafin 
Rano Nikodemowi nie chciało się wstać, marudził mamie, że nie ma ochoty iść do
szkoły. W końcu mama powiedziała:
 - Nikuś, dalej do szkoły, nie mam zamiaru słuchać twojego narzekania.
Nasz bohater poszedł do pokoju i zaczął myśleć, jak to zrobić, by móc opuścić lekcje.
Wkrótce wymyślił: „Jak mama pójdzie do pracy, to ja pójdę do parku. Przecież każdy,
choć raz w roku powinien powagarować”. Mama wyszła a Nikodem powędrował do
parku. Spotkał Mateusza.
- Cześć – zawołał radośnie chłopiec. Nikuś podbiegł i zapytał:
- Idziesz do szkoły?
- No, przecież, że tak –opowiedział kolega.
- Bo wiesz, ja idę na waksy i mógłbyś ze mną – zaproponował Nikodem
- Nie, nie, nie i  nie – stwierdził pewnie Mateusz. Był pilnym chłopcem i powiedział:
- Biegnę już do szkoły, bo się spóźnię.
W szkole chłopiec powiedział, że spotkał Nikodema w parku i, że Nikuś poszedł na
wagary. Pani się przeraziła, zadzwoniła do mamy chłopca, zapytała:
- Czy Nikodem ma być dzisiaj na lekcjach?
- Tak – odpowiedziała mama.
Nauczycielka szybko się rozłączyła i poprosiła szkolnego psychologa o poszukanie
wagarowicza . Bardzo szybko Nikodem został odnaleziony, bawił się w berka z
pięcioletnim Jackiem. Pani psycholog podeszła i zapytała:
- Dlaczego nie ma cię w szkole? Nikodem nie wiedział co odpowiedzieć. W końcu rzekł:
- Przepraszam.Następnego dnia chłopiec przyniósł nauczycielce laurki z przeprosinami.  
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Gminne „Ortograficzne potyczki”

Błędy ortograficzne to takie literackie odciski palców człowieka. (S. King)

10 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana
Działyńskich w Plewiskach odbył się gminny konkurs dla klas szóstych
„Ortograficzne potyczki”. Każda szkoła typowała trzech uczestników,
którzy pisali test ortograficzny. Uczniowie musieli zmierzyć się, miedzy
innymi z: rozwiązywaniem krzyżówki, korektą tekstu. Zadania nie były
łatwe. Mistrzem ortografii został Wojciech Muras ze szkoły w
Chomęcicach. W  ostatecznym wyniku, najwięcej punktów zdobyła,
również, szkoła podstawowa z Chomęcic. Placówka ta będzie
reprezentować gminę w powiatowym konkursie ortograficznym, który
odbędzie się 21 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Koziegłowach. Gratulujemy!

(Redakcja)

Ortograficzne potyczki

„Łamańce językowe, czyli wierszyki
łamiące języki”- konkurs recytatorski

23 marca 2017 roku już po raz piąty odbył się Szkolny Konkurs
„Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”. Celem uroczystości
było przede wszystkim rozwijanie uzdolnień recytatorskich oraz
inspirowanie uczniów do rozwijania sprawności językowej i artykulacyjnej
w pracy nad tekstem. Głównym organizatorem była pani Beata Basińska-
Troć, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu. W tym roku
uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach:
1.  Oddziały 0- 1
2.  Oddziały 2-3.
Uczestnicy najczęściej prezentowali utwory Agnieszki Frączek i
Małgorzaty Strzałkowskiej. Przy ocenie jury brało pod uwagę, między
innymi interpretację utworu oraz artykulację.
Tegorocznymi zwycięzcami zostali:
w kategorii 0-1:
I miejsce: Maja Bubacz ( 1 B)
II miejsce: Basia Szajda (1 B)
III miejsce: Natalia Kapela (0 A)
w kategorii 2-3
I miejsce: Aleksandra Wójcik (2C)
II miejsce: Maja Brylczak (2A)
III miejsce: Marianna Dratwińska (3E)

(Redakcja)

konkurs

M. Ograbek

B. Troć- Basińska
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Rekolekcje

c. d. ze str. 1 Tradycje Wielkanocne

Wielkie grzechotanie

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten
był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z
grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało
tego dnia poświęcić koszyczek (a 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 i śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol
narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego
dnia święcono też wodę.

Specjalnie dla dziewcząt
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.

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. A
jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można
było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.

Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu
śniadania, wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej
niespodzianki dla każdego.

Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek 
i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już
starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione
jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy 
i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my,
chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas
nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i
odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą
najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. 

(E. Narożna)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 1-3 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne.
Naukę rekolekcyjną głosił ksiądz diakon Wojciech Brzozowski w
towarzystwie współbraci z Seminarium Duchownego z Poznania.
Rekolekcje przeprowadzono pod hasłem JEZUS - PRZYJACIEL.
Rozpoczęły się one środą popielcową, a zakończyły piątkową
spowiedzią i uroczystą mszą świętą. W czwartek uczniowie uczestniczyli
w drodze krzyżowej. Podczas rekolekcji odbyły się różnorodne konkursy:
Quiz Biblijny, Konkurs Piosenki Religijnej, Konkurs na Obraz Jezusa
Miłosiernego. Uczniowie zapoznali się z życiorysem świętej siostry
Faustyny Kowalskiej, własnoręcznie wykonali palmy, napisali list do Pana
Jezusa, a w grupach pracowali nad wizerunkiem człowieka na wzór
Jezusa Miłosiernego. Podczas nauki rekolekcyjnej uczniowie z klas 6c i
6d  przedstawili scenkę pt. "Jezus - lekarz złamanych serc" w reżyserii
Krystyny Dziubały. Rekolekcje zakończyły się w nastroju radości i chęci
wzajemnej pomocy każdego dnia. 

M. Ograbek
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Turniej

Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu

Dnia 27 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im Tytusa i Jana
Działyńskich w Plewiskach odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu
dla klas drugich. W konkursie udział wzięło osiem trzyoosobowych
drużyn. Każda z nich reprezentowała swoją klasę.  Celem konkursu
było przede wszystkim rozpowszechnianie wśród najmłodszych
uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia, a
przy okazji sprawdzenie  wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.
Każda z klas bardzo sumiennie przygotowała się do turnieju.
Zaangażowanie każdej  z drużyn było imponujące. Wszystkie wykazały
się dobrą współpracą i pomysłowością, aby osiągnąć  jak najlepszy
wynik. I trzeba przyznać, że różnice w uzyskanych punktach były
niewielkie. Ostatecznie jednak wyniki Szkolnego Turnieju o Zdrowiu
wyglądają następująco:
I miejsce - klasa 2a
II miejsce - klasa 2d
III miejsce- klasa 2h
Wyróżnienie otrzymały  klasy: 2c i 2b
Organizatorkami  konkursu były: Dorota Bączyńska- Borowiak,  Aneta
Wójtowicz, Monika Kondracka

( A. Wójtowicz)

Tomasz Dolski w naszej szkole
W naszej szkole gościliśmy Tomasza Dolskiego- młody, utalentowany
skrzypek 
i kompozytor, który popularność oraz uznanie fanów zdobył dzięki
udziałowi w I edycji talent show „Must be the Music -Tylko Muzyka”
telewizji Polsat, w którym zdobył 3 miejsce spośród ponad 10 tysięcy
uczestników. Mogliśmy wysłuchać wspaniałego koncertu 
i jednocześnie dowiedzieć się wielu interesujących informacji na temat
historii muzyki.

T. Dolski

TurniejA. Wójtowicz

M. Ograbek

A. Wójtowicz
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