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SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI

26. 02. 2018 r. w naszej szkole
odbyły się eliminacje do XXVII
Gminnego Konkursu
Recytatorskiego w GOKiR w
Wilkasach.W konkursie wzięło
udział około 30 uczestników Wśród
młodszych recytatorów I miejsce
zajęła Amelia Sacharczuk z klasy
0, II miejsce- Natalia Urbanowicz z
klasy 2, a miejsce III powędrowało
do Szymona Kędzierskiego z klasy
1. W klasach 4-7 najlepszą okazała
się Antonina Potejko- uczennica
klasy 4, Wiktoria Sawicka, oraz III
miejsce zdobyła Oliwia Owczarek z
klasy 7. Wszyscy laureaci zostali
zakwalifikowani do przeglądu
organizowanego przez GOKiR w
Wilkasach. O.O

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
W WILKASACH

02.03.2018r. po eliminacjach szkolnych odbył się 27
Gminny Konkurs Recytatorski w Wilkasach. Dostali
się do niego w.w. uczestnicy. Było ich 6, a w
Wilkasach na podium stanęło aż 5. W kategorii klas 0-3
Amelia Sacharczuk zdobyła wyróżnienie, w kategorii
klas 4-6 nasze recytatorki Antonina Potejko oraz
Wiktoria Sawicka zajęły kolejno II i III miejsce. W
najstarszej kategorii wiekowej Oliwia Owczarek
zdobyła miejsce III. Wszyscy recytatorzy wrócili do
domów z uśmiechami od ucha do ucha. O.O

. .

GOKiR

GOKiR
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W Dzień Kobiet jak co roku chłopcy z naszej szkoły podarowali dziewczynom
prezenty. Nasze najmłodsze kobietki z przedszkola dostały przepiękne różyczki oraz
serduszka z niespodzianką w środku. Chłopcy z klasy 0 podarowali dziewczynkom
śliczne rysunki oraz upominki. Dziewczęta z 1 oraz 2 klasy otrzymały torebeczki z
przepysznymi słodkościami. Natomiast nasze trzecioklasistki zostały obdarowane
różami, kwiatkami w doniczkach oraz tajemniczymi pakunkami. W czwartej klasie
Święto Kobiet trwało aż dwa dni. Pierwszego dnia dziewuszki dostały tulipany oraz
czekolady. Następnego dnia zamówili pizzę, którą zjedli z ogromnym apetytem.
Kolejnego dnia niektórzy uczniowie czwartej klasy nie przyszli do szkoły, ponieważ
zachorowali po zjedzeniu tak ogromnych kawałków pizzy. Chłopcy z piątej klasy
okazali się być najbardziej oryginalnymi i zabrali swoje kobiety na kręgle oraz
zamówili pizzę. Szósta klasa wraz z Panią Agnieszką  zrobili wyśmienite tosty. Nasi
najstarsi uczniowie ten dzień postanowili uczcić także pizzą, lecz ku zdziwieniu
siódmoklasistek każdy chłopak nauczył się nawet wiersza oraz podarował przepiękną
różę. Oczywiście mężczyźni nie mogli zapomnieć o najstarszych kobietach, każda
pracownica naszej szkoły otrzymała prześliczną różę od Pana Stanisława
Bernatowicza, Krzysztofa Płoszyńskiego i Grzegorza Sacharczuka.     Z.K.

.

 Dzień Kobiet w naszej szkole  �
�����                                                                                                                        ��
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Kolejny rajd za nami, za Bystrzakami.Tym razem udaliśmy się na rajd Marcowanie. Odbył
się on w dniach 16-18.03.18r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku. Rozpoczynając naszą
marszrutę,  musieliśmy wyjść z dworca Giżycko i  wypić Miksturę Nieustraszonych. Dlaczego
nieustraszonych? Dlatego, że rajd oparty był na filmie ,,Niezgodna", który bardzo polecam
obejrzeć lub przeczytać książkę pod takim samym tytułem. Po wypiciu mikstury udaliśmy się
na bardzo długą grę terenową. Chodziliśmy po całym Giżycku, mieliśmy przeróżne zadania i
do tego straszne warunki; było zimno, wiał straszny wiatr,  szliśmy z plecakami, a do tego
dodam, że w mundurach. Ale czego się nie robi, przecież   jesteśmy nieustraszeni, a poza
tym harcerz ma się hartować. Po długiej trasie przyszliśmy do giżyckiej szkoły nr 4, żeby się
zakwaterować i zjeść kolację.Po odpoczynku nadszedł czas na konkurs czekoladowych
ciast, były naprawdę pyszne. Drugiego dnia mieliśmy kolejną grę, było super, bo również
rozwiązywaliśmy  mega zadania. Po skończeniu zabawy było  już naprawdę późno, lecz
organizatorzy zrobili nam niespodziankę -  FAIR SHOW (super tańczyli z ogniem). Później
odbyło się ognisko, gdzie zostały zamknięte próby harcerskie druhowi Maciejowi
Kiszło,  Igorowi Gryszko oraz druhnie Laurze Nowak(ochotniczka/młodzik). Druhna Lena
Hryniewicka zakończyła próbę na tropicielkę. Na koniec rajdu każdy uczestnik dostał
plakietkę i został obdarzony mianem Nieustraszonych. Najlepiej sprawujące się drużyny
otrzymywały nagrody. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. I tak zakończyliśmy rajd,
polecam wszystkim. L.H.

..
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          CO KRAJ, TO OBYCZAJ !

*******************************************************************
Stara ludowa prawda głosi, że co kraj, to obyczaj. Przenieśmy się więc na chwilę w
podróż dookoła świata, aby poznać zwyczaje i tradycje wielkanocne w innych
państwach, nie tylko tych europejskich.

Wielkanoc w Polsce poprzedza okres zwany Wielkim Tygodniem. W Wielką Sobotę
święcimy pokarmy. Niedziela Wielkanocna to pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Po
przyjściu z Kościoła zasiadamy do uroczystego śniadania wielkanocnego, które
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. W
Poniedziałek Wielkanocny jest zwyczaj polewania się dla żartów wodą, co nawiązuje
do dawnych praktyk pogańskich. Wielki Post - 40-dniowy okres wyciszenia i pokuty
poprzedzający Wielkanoc - dla wielu Polaków nadal wiąże się z przestrzeganiem
nakazu ograniczania hucznych zabaw. Wielu Polaków przestrzega postu w Wielki
Piątek. W.S.

W

W

                        CIEKAWOSTKI :
STANY ZJEDNOCZONE
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W
Niedzielę Wielkanocną organizowane są konkursy na
najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz, bo tak nazywa
się takie wielkanocne nakrycie głowy, zapoczątkowały
kobiety, ale coraz częściej można spotkać w nich
również małych chłopców.

FILIPINY
Na Filipinach tradycja jest równie widowiskowa, co
kontrowersyjna. W Wielki Piątek odbywa się procesja,
podczas której ochotnicy przybijani są do krzyża. Do
przybijania służą gwoździe długości 10 cm, a
ochotnicy traktują ten rytuał jako formę modlitwy.

Półwysep Bałkański
Na Półwyspie Bałkańskim Wielkanoc jest świętem, do
którego wszyscy podchodzą z wielką powagą i ściśle
przestrzegają zasad. Nadchodzi jednak również czas
radości - po ogłoszeniu wspaniałej nowiny o
zmartwychwstaniu Chrystusa następuje widowiskowy
pokaz sztucznych ogni, a mieszkańcy prosto z miejsc
kultu udają się do domów, gdzie wyprawiają wielką
ucztę, podczas której wino leje się strumieniami.
                                                                           W.S
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WIELKANOCNE WSPOMNIENIA NASZEGO KSIĘDZA

MIROSŁAWA SORBAJA

,

,

WYWIAD Z KSIĘDZEM MIROSŁAWM SORBAJEM

-Dziękujemy, że zgodził się Ksiądz na wywiad w tak pracowitym dla
siebie okresie. Dzieci z naszej szkoły interesuje bardzo, jak Ksiądz
spędza Wielkanoc, czy przygotowuje Święconkę, śniadanie...
- Od 26-u lat nie ma u księdza Święconki i nie jadłem śniadania
wielkanocnego.Pewnie dziwicie się dlaczego? Wielkanoc świętuję w
kościele. Coś tam zjem między jedną a drugą Mszą Św. I zjem u
kogoś obiad jak jestem zaproszony. Święconkę symboliczną jem z
parafianami w nocy po skończonej liturgii.
-Czy nie jest Księdzu trochę smutno?
-W centrum świąt jest Pan Jezus, ksiądz cieszy się z odprawiania
mszy i Zmartwychwstania Pańskiego. Czas na spotkanie z rodziną
jest po świętach.
-Czy zechce  nam Księdz opowiedzieć o świętach z dzieciństwa?
-Mama dbała, żebyśmy w Wielki Czwartek i Piątek byli  w kościele. W
Wielką Sobotę chodziłem z siostrą na modlitwę własną. Po śniadaniu
wielkanocnym szliśmy do ogrodu, bawiliśmy się jajkami, żeby tylko
nie siedzieć przy stole.
-Czy zajączek wielkanocny to dobry zwyczaj, czy odwiedzał też
Księdza?
-Tak, drobne upominki zawsze cieszą. Kiedyś obdarowywano nas
malowanymi jajkami, skromny prezent, ale dawał dużo radości.
- A Śmigus Dyngus? Obchodził Ksiądz to święto?
-Tak, jest to stary zwyczaj i trudno powiedzieć, skąd  się wziął. Jak
byłem dzieckiem, wychodzilismy z koleżankami i kolegami, każdy brał
ze soba jakieś naczynie z wodą. Biegalismy, oblewalismy się wodą i
oczywiście przypadkowych przechodniów. 
-Dziekujemy bardzo za wywiad, na pewno zainteresuje naszych
kolegów. Życzymy zdrowych, spokojnych świąt.
Wywiad przeprowadziły-O. G., Z. K., O.O.
Opracowanie - W.S

,

,
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***ROZRYWKA NA ŚWIĘTA***

Przychodzi zając do jeża fryzjera i
mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.
***************************************
Zając przychodzi do restauracji i
zamawia herbatkę i ciasteczko.
Poszedł do toalety. 
Po powrocie widzi, że ktoś mu zjadł
ciasteczko. 
-Kto mi zjadł moje ciasteczko?! 
Wstaje niedźwiedź i mówi: 
-Ja, a bo co? 
-A to czemu jeszcze nie wypiłeś
herbatki?

***************************************

KONKURS 1-3
1. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na

święta białą serwetą przykryty.

KONKURS 4-5
Ułóż krzyżówkę tak, aby jej hasłem

była WIELKANOC. 

KONKURS 6-7
Przygotuj rymowankę lub życzenia

wielkanocne.

***************************************

.

ŚMIESZNE WIERSZYKI
Wesołego królika, co po stole

bryka,
spokoju świętego i czasu wolnego,
życia zabawnego w jaja bogatego

i w ogóle wszystkiego, kurczę,
najlepszego!

Wesołego zająca,
co śmieje się bez końca.

Szczerbatego barana,
co beczy od rana.
Radości bez liku,

pisanek w koszyku.
I wielkiego lania w dniu mokrego

ubrania!

TROCHĘ POWAŻNIEJ      
Krzyż

Kto powiedział, że krzyże wymyślono po to,
Aby pod ich ciężarem ugięła się ziemia?

Skoro Bóg pod nim upadł,
Widocznie tak trzeba.

Gdzie jest krzyż, jest i miłość.
Innej prawdy nie ma.

Kto powiedział, że krzyże wymyślono po to,
Aby stały się znakiem bólu i cierpienia?

Skoro Chrystus zmartwychwstał,
Spłynęła nadzieja.

Krzyż tylko chwilę boli.
                                  Innej prawdy nie ma.      M. W.Soroczyńska

RED. NACZELNY-
ZUZANNA KUJAWA
SEKRETARZ - OLGA

GRYSZKO 
REDAKTORZY:

OLIWIA OWCZAREK,
LENA HRYNIEWICKA,
WIKTORIA SAWICKA

.

Wędlina - zapewnia zdrowie,
płodność i dostatek. 
Sól - oznacza prostotę życia.  
Jajko - jest znakiem zwycięstwa
nad śmiercią
Baranek - oznacza pokorę i
łagodność.
Chleb -  symbolizuje Ciało
Chrystusa
Pieprz- symbol gorzkich ziół. 
Ciasto - jest znakiem umiejętności i
doskonałości. 

.

.
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DOGONISZ WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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