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      Kącik językowy

 Zwyczaje i tradycje   
      wielkanocne

   
Pierwszy dzień
wiosny jest
obchodzony w dniu
równonocy
wiosennej, który
zazwyczaj
przypada w dniu 21
marca, lub 20 albo
19 marca, w
zależności, gdzie
jest obserwowana.
W XX wieku wiosna
w strefie czasowej
Polski
rozpoczynała się 21

marca, zaś w miarę
przybliżania się
końca stulecia
coraz częściej 20
marca. W 2011
roku pierwszy dzień
wiosny przypadał
na 21 marca , zaś
wszystkie kolejne
do roku 2043 będą
obchodzone
wyłącznie 20
marca, a od 2044
roku – 19 lub 20
marca. Kolejny
początek wiosny

w dniu 21 marca
nastąpi dopiero w
roku 2102r.
Przyczyną tego jest
ruch punktu Barana
związany z
precesją ziemskiej
osi rotacji.
                  P.K       
 

Wielkanoc-Easter
zając wielkanocny-
the Easter bunny
bazie kotki-cat base
koszyczek-basket
śniadanie
wielkanocne-Easter
breakfast
Święconka-Easter
basket

Piskorska

- palemki na
szczęście
- świąteczne
porządki
- wielkie
grzechotanie
- pisanki
- Święconka
- Wielka Niedziela-
dzień radości
- Lany
poniedziałek
- szukanie
zajączka
- wielkanocne
jajko 

P.K.

Wielkanocne dekoracje

        WIELKANOC
                           
                              WIOSNA

Warto przeczytać!
,,Władca Lewawu"

Autorką powieści
jest Dorota
Terakowska. Treść
książki tyczy się
historii chłopca
Bartka z
krakowskiego domu
dziecka. W
poszukiwaniu
mamy odbywa
wędrówkę na
Wawel.
                   Oli

.

Martyna

fot.E.Majewicz

grafika google
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Pytanie 1: Jak Pani przygotowuje się do wystąpienia
uczniów w Mam talent ?
p.A.L :Wraz z panią Natalią chcemy w najbliższym
czasie przeprowadzić wywiady z uczestnikami
konkursu. Będzie to kolejny etap przygotowań.
Cały czas działamy w tym temacie jak najlepiej
potrafimy, oby było wszystkie dopięte na ostatni
guzik.
Pytanie 2: Jakie nagrody przewiduje Pani za zajęcie
danego miejsca?
p.A.L: Myślę, że nagroda nie jest tutaj kwestią
najważniejszą. Wzięcie udziału powinno być już w
tym momencie największą satysfakcją. Jeśli chodzi
o nagrody materialne to jest to ściśle tajna sprawa,
jednak warto mimo wszystko wziąć udział w wyżej
wymienionym wydarzeniu. 

Pytanie 3: Jakie rady udzieliłaby Pani
uczestnikom Mam talent?
p.A.L: Gdy byłam w gimnazjum również wzięłam
udział w takim konkursie. Było to niesamowite
przeżycie, dlatego też postanowiłam zorganizować
coś takiego, już od drugiej strony-w roli
nauczyciela.
Podstawowa rada to uśmiech i próba pokonania
własnych lęków przed wystąpieniem publicznym.
Ważne jest aby udział w konkursie był również 
wspólną zabawą.
Pytanie 4: Kto będzie w jury?
p.A.L: W komisji Mam Talent z pewnością zasiądzie
Pani Dyrektor. Nie zabraknie tam również Pani
Natalii Świętek- Adamczak. Również ja sama będę
miała w tym także udział. Czy ktoś zagości na
czwartym miejscu? Tego się dowiecie.

Pytanie 5: Czy jest Pani zadowolona z efektów
przygotowań?
p.A.L: Póki co, jestem bardzo zadowolona,
chociażby ze względu na to, że swój udział zgłosiło
bardzo wielu ochotników z naszej szkoły.

                                WYWIAD
             Z panią Agnieszką Lemańską

Wywiad przeprowadzili: Cezary Krzyżanek oraz
Bartosz Jankowski.

Retusz zdjęcia: Cezary Krzyżanek

Historia Wielkanocy
Według nauczania prawosławnego patriarchy
Konstantynopola Bartłomieja tajemnica Wielkanocy 
nierozdzielnie związała jest z tajemnicą Wielkanocnego
piątku.Początkowo uczniowie Chrystusa świętowali
Wielkanoc - Paschę w duchu i prawdzie w ramach
obrzędów żydowskich. Być może gdy św. Łukasz
stwierdził w Dziejach Apostolskich o Pawle i
towarzyszących mu uczniach ,,odpłynęliśmy z Filippi
po Święcie Przaśników’’ .

                                                                   Oli

Fot.A.Lemańska
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Tradycyjna babka wielkanocna

Składniki:
4 dag drożdży
1 szklanka cukru
3 jajka
1 szklanka mleka
½ kostki masła
½ kg mąki
1 cukier waniliowy
bakalie  (lecz niekoniecznie)
tłuszcz do formy
bułka tarta do formy
Wykonanie :
Drożdże rozetrzeć z połową cukru, wbić jajka,
dosypać resztę cukru i utrzeć na gładko. Następnie
wlać ciepłe mleko, roztopione przestudzone masło i
dokładnie wyrobić. Przykryć ściereczką i odstawić na
8 godzin. Po tym czasie wsypać mąkę, cukier
waniliowy  możemy dodać bakalie według uznania).
Dokładnie wymieszać, przełożyć do przygotowanej
formy z kominkiem. Włożyć do ciepłego piekarnika i
przy otwartych drzwiczkach trzymać ciasto przez 20
minut. Następnie zamknąć piekarnik i piec w
temperaturze 180 stopni około 40 minut, dla pewności
sprawdzić patyczkiem. Po upieczeniu i lekkim
przestudzeniu posypać cukrem pudrem lub zalać
lukrem.
                                                                                         
                                                                                         

                                                    O.B 

             HUMOR                 
 
Pyta się kura koguta: Kogut, a ty
ze mną tak na serio kręcisz, czy
tylko dla jaj?” 

Dwa kurczaczki się spotkały i
pisankę dać nam chciały. Z jajka
woda wyleciała, Śmigus -
dyngus obwieszczałaKonkurs ortograficzny o
tematyce patriotycznej

Finał konkursu

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy
polegał na napisaniu tekstu o tematyce patriotycznej
dbając o poprawny zapis ortograficzny i
interpunkcyjny. Dyktando podzielone było na trzy
stopnie trudności: klasy I-II; klasy III-IV oraz klasy V-
VII.
Etap klasowy został rozstrzygnięty 19 marca. Jury w
składzie: p.Hanna Glabus, p.Karolina Knop, p.Natalia
Świętek-Adamczak wyłoniła z każdej klasy troje
uczniów, którzy popełnili najmniej błędów.
Ogłoszenie wyników etapu klasowego nastąpiło 21
marca. Finał konkursu odbył się dnia 26 marca. 
Konkurs miał na celu podniesienie poziomu
kompetencji ortograficznych; bogaceniu języka
ojczystego; poszerzeniu wiedzy na temat Powstania
Wielkopolskiego.
Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy!

.Fot.E.Majewicz Fot.E.Majewicz
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                     Co wiemy o pisankach?

.

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii.
Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa
rzymskiego. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z
końca X wieku. Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a
następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli.
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce
różne nazwy:
- Drapanki
- Kraszanki
- Pisanki
- Oklejanki
- Nalepianki
- Ażurki

Adam Poszwald
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