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Malowanie jajek było znane bardzo dawno temu, bo już w czasach starożytnych. Wzmianki o obyczajach malowania jajek znaleźć można chociażby w
dziełach Owidiusza. Pisanki są charakterystyczne dla naszej wschodniej części Europy, na Zachodzie nie ma takiego zwyczaju.
Jajka Wielkanocne w zależności od tego, jak są zdobione mają bardzo różne nazwy:
•PISANKI inaczej PISKI tworzone są przy użyciu wosku, który jest nakładany za pomocą szpilki, także małego lejka, po czym należy gotować jajko w
zabarwionym wywarze. Podobno pisanki dobrej gospodyni to dzieło sztuki.
•WYKLEJANKI - na  ugotowanych  jajkach nakleja się różne wzory przykładowo z bibuły, kolorowego papieru, włóczki czy słomki.
•RYSOWANKI - to malowanie wzorków na jajach różnymi farbkami  lub flamastrami.
•DRAPANKI to KRASZANKI z wydrapanym wzorem, w zależności od regionu mają one inną nazwę, np. malowanki, ałunki, hałunki lub byczki. Powstają one
poprzez zafarbowanie jajka na jednolity kolor, kiedyś używano do tego tylko naturalnych  barwników roślinnych, np. cebuli. Każdy kolor ma inne znaczenie,
bo nie bez powodu przecież nasi dziadkowie czy pradziadkowie używali konkretnych kolorów, malując jajka na Wielkanoc. A to kilka znaczeń   kolorów
używanych za czasów naszych dziadków.
Jajka pomalowane na kolor CZERWONY – symbolizowały  krew przelaną przez Chrystusa za ludzkie grzechy. Kolor czerwony szczególne po wojnie, miał
upamiętniać pomordowanych bliskich, których zabraknie przy stole. Czerwień oznacza też szczęście w życiu, nadzieję, słońce oraz namiętność. CZERŃ
oznaczała wieczność pamięć. Kolor FIOLETOWY symbolizował żałobę wielkopostną, umieszczenie go na wielkanocnych pisankach oznaczało jej koniec i
czas radości ze zmartwychwstania Jezusa . Kolor NIEBIESKI symbolizował  niebo, powietrze, był symbolem zdrowia.  ZIELONY to również symbol
nadziei, wiosny i rodzącego się życia. BIAŁY oznacza niewinność czystość oraz narodziny. ŻÓŁTY to światło, czystość, młodość, szczęście i gościnność.
Kolor POMARAŃCZOWY lub LEKKO BRĄZOWY to wytrzymałość, siła oraz symbol cierpliwości.
                                                                                                                                                                                Opracowała Iwona Rogalska
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OCZAMI POETY

Jan Twardowski  Od końca

Zacznij od Zmartwychwstania 
od pustego grobu 
od Matki Boskiej Radosnej 
wtedy nawet krzyż ucieszy 
jak perkoz dwuczuby na wiosnę 
anioł sam wytłumaczy jak trzeba 
choć doktoratu z teologii nie ma 
grzech ciężki staje się lekki 
gdy się jak świntuch rozpłacze 
- nie róbcie beksy ze mnie 
mówi Matka Boska 
to kiedyś 
teraz inaczej 
zacznij od pustego grobu 
od słońca 
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery 
od końca

WIELKANOC to czas zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to najważniejszy dzień w roku. Przed świętami powinno się wyspowiadać oraz odprawić
pokutę.
W koszyku wielkanocnym powinny się znaleźć: jajka, sól, chleb oraz najważniejsza rzecz, której nie może zabraknąć to baranek wielkanocny. Ciasta, które
powinniśmy upiec lub kupić to: wielkanocna baba, mazurek i babeczki. Na stole nie może zabraknąć żurku, białego barszczu, pieczonej białej kiełbasy.
Jednak przede wszystkim powinniśmy się w te święta lubić, pomagać sobie i weselić.
                                                                                                                                                           Opracowały
                                                                                                                                                            Maja Przybysz kl.5d i Marcelina Jankowska kl. 6c

Z OKAZJI WIELKANOCY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM GAZETKI SEDNO SKŁADAMY ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT, SMACZNEGO JAJKA I
MOKREGO ŚMIGUSA-DYNGUSA.
                                                                                                                                                                                                                  Redakcja

Wielkanoc Internet
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PRZYSŁOWIA O WIELKANOCY
*W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. 
*W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. 
*Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie obfity plon prosa. 
*W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje. 
*Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. 
*Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury. 
*Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci. 
*Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy. 
*Pogoda w Kwietnia Niedzielę wróży urodzajów wiele. 
*W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny. 
*Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele. 
*Kwietnia Niedziela zimna - i listopad zimny. 
*Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie. 
*W Wielki Piątek mróz, na suchym brzeżku siana wóz. 
*W Wielki Piątek mróz, gdzie bądź na wzgórku siana wóz, w Wielki Piątek rosa, na łące nie chyci kosa. 
*Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała. 
*Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. 
*Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na Zielone Świątki, to naprawi. 
*Od Wielkiejnocy do Zielonych Świątek może lać i w piątek.
*Gdy na świętego Marka (25 IV) Wielkanoc przypada, cały świat zawoła biada.
* Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.
* Nie w każdą niedzielę Wielkanoc.
* W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
* Ktokolwiek jarząbka na Wielkanoc jada, więźniem nie będzie.
   
WIELKANOC W INNYCH JĘZYKACH
po angielsku: Easter
po chorwacku: Uskrs
po czesku: Velikonoce
po estońsku: Lihavõtted
po filipińsku: Mahal na Araw
po francusku: Pâques
po hiszpańsku: Pascua
po islandzku: Páskar
po litewsku: Velykos
po niemiecku: Ostern
po portugalsku: Páscoa
po rumuńsku: Paşti
po węgiersku: Húsvét
po włosku: Pasqua
                                              Opracowała Iwona Rogalska
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 "ŁOWCY TALENTÓW"

Zgodnie z obietnicą w tej części gazety będziemy promować osoby, które posiadają niezwykłe zainteresowania. Tym razem zaprezentujemy sylwetkę
ucznia klasy 6b Bartosza Tomaszewskiego.
Redakcja: Wiem, że zajmujesz się pisaniem piosenek. Skąd wzięło się takie nietypowe dla młodzieży zainteresowanie?
Bartosz Tomaszewski: Słucham rapu od czterech lat. Najpierw słuchałem South Blunt System. Ich muzykę podsunął mi kolega, z którym nie mam już
niestety kontaktu. Od tego czasu bardzo polubiłem rap. Szkoda, że ten artysta już nie nagrywa. To zainteresowanie wzięło się od tego, że musiałem
wyładować w jakiś sposób swoje emocje, więc zacząłem pisać piosenki.
Red.: Czyli można stwierdzić, że pisanie piosenek, jest doskonałą alternatywą na wyeliminowanie złego nastroju czy agresywnych zachowań. Od
jak dawna piszesz piosenki?
B.T.: Piszę teksty od dwóch lat. Rozpoczęło się to od śmierci mojej babci, która najczęściej się mną zajmowała.
Red.: Po co piszesz piosenki? Co chcesz w nich przekazać?
B.T.: Tworzę teksty, ponieważ wolę wylać moje emocje na papier, niż wyżywać się na innych ludziach. Opisując swoje przeżycia, chcę ostrzec innych,
żeby nie popełniali błędów podobnych do moich.
Red.: Jaka jest tematyka pisanych przez ciebie tekstów?
B.T.: Tematyka moich piosenek jest bardzo różna, zależy ona od mojego nastroju.
Red.: Czy czerpiesz inspirację z twórczości jakiegoś artysty? Kto jest dla ciebie wzorem dobrego tekściarza?
B.T.:Czerpię inspirację z twórczości wielu artystów, jednak najbardziej cenię artysów takich jak: Bedoes, Solar, Białas, Quebonafide czy chociażby Magik.
Wzorem dla mnie jest Solar, ponieważ nigdy nie ćpał i nie wywołał skandalu. Mimo to nie chcę być taki sam jak on.
Red.: Czy masz w planach jakiś projekt/płytę?
B.T.: Planuję wydać mixtape, ale dopiero po przejściu mutacji. Będzie nosił on tytuł "Życie". Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to ja i Bad Dog wydamy
płytę pod tytułem "Nie nasza liga".
Red.: Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia i samych wspaniałych chwil, z których będziesz mógł czerpać inspirację dla swej twórczości.

                                                                                                                                                           Rozmowę przeprowadziła
                                                                                                                                                            Iwona Rogalska
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TEMAT NUMERU
Szafki w szkole alternatywą na ciężkie plecaki. 
  Gdy zapytaliśmy, jakie zagadnienia chcielibyście poruszyć na łamach gazety SEDNO, napisaliście, że dobrze byłoby, gdyby w szkole znalazły się szafki.
Problemem są ciężkie plecaki wypełnione po brzegi książkami.
Redaktorki z klasy 6b Ania Bojkowska i Natalia Olszewska postanowiły zbadać problem i przeprowadzić na ten temat rozmowę z panią pielęgniarką.
Redakcja: Jakie są skutki noszenia zbyt ciężkiego plecaka?
Pielęgniarka: Najczęściej są to zmiany w kośćcu, głównie skrzywienie kręgosłupa. Noszenie zbyt ciężkich plecaków jest przyczyną pogłębienia wad
wrodzonych, na przykład skoliozy.
Red.: Ile powinien ważyć plecak przeciętnego ucznia?
Pielęgniarka: Plecak z zawartością powinien ważyć od 10 do 15% masy ciała ucznia, czyli przy wadze 60 kilogramów plecak powinien ważyć około 6 do 9
kilogramów, a przy wadze 20 kilogramów waga plecaka powinna wynosić od 2 do 5 kg.
Red.: Jak nosić plecak?
Pielęgniarka: Plecak powinien być noszony na obu ramionach. Paski powinny być usztywnione, szerokie i spięte z przodu klatki piersiowej. Plecak musi
mieć usztywniony tył, aby przylegał do pleców.
Red: Co powinno nosić się w plecaku?
Pielęgniarka: W szkole powinny być szafki dla uczniów, w których będą oni zostawiać podręczniki, zeszyty. W plecaku powinno się nosić najważniejsze
przybory, to, co niezbędne.
Red.: Jaka jest odpowiednia długość szelek tornistra?
Pielęgniarka: Szerokość i długość szelek zależy od wzrostu ucznia. Gdy szelki są odpowiednio dopasowane, plecak powinien przylegać do piersiowej
okolicy kręgosłupa.
Red.: Co myśli pani o pomyśle umieszczenia szafek w naszej szkole? Czy są w ogóle potrzebne?
Pielęgniarka: Myślę, że są konieczne. W większości szkół takie szafki już są.

Dziewczęta i pani pielęgniarka postanowiły zbadać, jakie ciężary dźwigają
uczniowie naszej szkoły na swych plecach. Oto wyniki ważenia plecaków:
klasa siódma – uczennica, waga: 47,8kg - waga plecaka: 5,8kg,
klasa szósta – uczeń, waga: 67kg - waga plecaka: 7,5kg,
klasa piąta – uczeń, waga: 40kg - waga plecaka: 4kg,
klasa czwarta – uczeń, waga: 35,5 kg - waga plecaka: 5,5 kg.
Dodatkowo zważono plecaki uczniom z klas I - III
klasa trzecia – uczennica, waga: 21,7kg - waga plecaka: 5,2 kg,
klasa druga – uczeń, waga: 50kg - waga plecaka: 4,8 kg,
klasa pierwsza – uczennica, waga: 21kg - waga plecaka: 2,5kg.
Po przeprowadzeniu eksperymentu można stwierdzić, że ciężar plecaków
noszonych na barkach uczniów naszej szkoły mieści się w zalecanych
normach. Problem natomiast może stanowić  niewłaściwy sposób noszenia
tornistrów, co może być przyczyną wad postawy.
                                              Anna Bojkowska, Natalia Olszewska kl. 6b
                                              Redakcja Iwona Rogalska 
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Dzień wiosny

Dnia 24 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie odbył się Dzień Samorządności pod hasłem Wiosna w kosmosie zorganizowany przez
członków i opiekunów Samorządu Uczniowskiego  panią Beatę Sontowską, Alinę Karbowską i Joannę Zakrzewska.
Zgodnie z tradycją przed rozpoczęciem zabawy pani dyrektor Joanna Karaszewska oddała władzę nad szkołą, przekazując ogromny klucz przewodniczącej
SU. Od tej pory pani dyrektor objęła funkcję Głównego Kapitana Statku Kosmicznego, nadzorującego prawidłowy przebieg konkurencji. 
Członkowie SU przygotowali wiele sportowych atrakcji dla uczniów klas I – III, którzy od 8.00 do 10.00 mogli przebywać w kosmicznej przestrzeni
fantastycznie udekorowanej przez młodzież szkolną sali gimnastycznej.  Uczniowie z klas IV – VII mogli wejść na pokład szkolnego statku kosmicznego o
godzinie 10.30. Wtedy to razem z nimi pojawiły się sylwetki osobliwych postaci UFOLUDKÓW i ASTRONAUTÓW. Warunkiem bowiem udziału w zabawie
było przebranie jednej osoby z klas szóstych za mieszkańca przestrzeni kosmicznej, natomiast strój jednego z siódmoklasistów miał wyobrażać naukowca
badającego wszechświat. Kolejną atrakcją dnia był udział w rozgrywkach sportowych, w których należało się wykazać wiedzą przyrodniczą dotyczącą m.in.
znajomości planet układu słonecznego, gwiazdozbiorów czy międzynarodowych nazw kierunków geograficznych.
Zabawie towarzyszył wielki entuzjazm. Młodzież bardzo żywo angażowała się w wykonywanie poszczególnych zadań. Podsumowując, ten dzień był
naprawdę bardzo udany.
                                                                                                                                                     Opracowała Iwona Rogalska     
Wiosna 
Niedługo nadejdzie wiosna, a dokładniej 20 marca. Zwierzęta budzą się z zimowej drzemki. Życie rozkwita na nowo. Wiosenne kwiaty to: krokusy, tulipany,
maki, narcyzy, przebiśniegi i wiele innych pięknych, wiosennych roślin. 

HUMOR O WIOŚNIE:

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

                                                                              Opracowały Maja Przybysz kl.5d i Marcelina Jankowska kl. 6c

Joanna Niedzielska
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MAD & BAD ROBERT MUCHAMORE- RECENZJA
Pierwszy raz spotykam się z twórczością tego autora, jednak wiem już, że
sięgnę po jego wcześniejsze książki.
Trzy zespoły młodzieżowe, trzy historie. Młodzi ludzie, którzy mają pasje, są
dla mnie bardzo wartościowi.
Tu poznajemy kilkoro młodych ludzi, dla których muzyka jest bardzo
ważnym elementem w ich życiu. Czasami jest ona tym, co łagodzi ich nie
zawsze lekki temperament, czasami jest odskocznią od ciężkiego życia, z
którym przyszło im się zmierzyć.
Konkurs talentów w Londynie to świetna szansa, żeby się wybić, pokazać,
że to, co robimy, ma sens. Jest to impreza, która przyciąga setki  ludzi,
którzy chcą się sprawdzić, pokazać się światu, odnieść sukces. Wiadomo
jednak, że sukces nie przychodzi sam z siebie i ot tak sobie. Zanim
osiągniemy swój cel, najpierw musimy się sporo natrudzić. Czy ten wysiłek
się opłaci? Czy nasi bohaterowie będą zadowoleni z występu?
Mamy tu trzy zespoły, każdy jest różny, a jednak podobny do siebie. W
każdym zespole gra młodzież. Możemy obserwować, jak ważne dla nich
jest to, że mają pasję, przyjaciół, ludzi, na których mogą liczyć. Czasami nie
zdajemy sobie sprawy, jakie emocje targają młodymi ludźmi, my dorośli
może uznalibyśmy, że to błahostka, a okazuje się, że dla nich to coś
ważnego. Warte uwagi jest również stare jak świat stwierdzenie, żeby nie
oceniać nikogo po wyglądzie. Czasami jest to związane z głupim pomysłem,
ale czasami jest to związane z biedą i ciężkim życiem, które  zgotował im
los.
Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj również rodzina. Widać, jak bardzo ważna
jest dla każdego z  bohaterów. Mamy tu w zasadzie przedstawione kilka
różnych, czasami bardzo skrajnych relacji rodzinnych, nie mniej jednak
wszystkie podkreślają, jak ważne dla nas jest bezpieczeństwo, którego
gwarancją jest  rodzina. Nasza podpora, której możemy zawsze zaufać i
zawsze na nią liczyć. Bardzo podoba mi się to, że podkreślono tu te wartości
rodzinne, bo mam wrażenie, że ostatnio zdarza się, nam zapominać o tym,
co powinno być dla nas najważniejsze.
Świetnie napisana książka dla młodzieży i dorosłych.
Myślę, że każdy z nas odkryje w niej coś ciekawego..
                                                                         Joanna Niedzielska

Mad & Bad

Mad&Bad Logo recenzja

Joanna Niedzielska

Joanna Niedzielska Joanna Niedzielska
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Z pamiętnika szóstoklasisty”
Dzisiaj w szkole było strasznie! Najpierw wywróciłem się na  lekcji wf i
oczywiście wszyscy rżeli jak dzikie konie. Jak by tego było mało, po
południu przyszedł Wojtek i chciał pożyczyć pompkę do roweru. Mama
weszła do pokoju i powiedziała: ,,Syneczku, Wojtek przyszedł do ciebie".
Ten gad usłyszał to i mało co nie posikał się ze śmiechu,  jakby jego mama
mówiła do niego inaczej. Pewnie następnego dnia powie wszystkim w szkole
o tym, jak mama się do mnie zwraca. Przyznam szczerze, że nie lubię
Wojtka. Jest strasznym lizusem i skarżypytą. Cały czas się przechwala,
mówiąc, co starzy mu kupują albo zgrywa aniołka przed nauczycielami i
mówiąc, że zawsze się pilnie uczy. Na domiar złego moja mama wręcz
przepada za Wojtkiem. Czasami mam wrażenie, że zamiast mnie wolałaby
mieć za syna właśnie jego, a nie mnie. Kiedy spotyka się z jego mamą, to
rozmawiają całymi godzinami. Wojtek oczywiście podlizuje się mojej mamie i
mówi takim strasznie dziecięcym głosem, którego nie znoszę. Dość już tego
narzekania! Mam nadzieję, że
oszczędzi mnie i nie powie chłopakom, co się stało. A najlepiej by było,
gdyby już nigdy do mnie nie przyszedł. Marzenie ściętej głowy…

„Z pamiętnika szóstoklasistki”
Drogi pamiętniku!
 Jest dziś trzynasty marca, czyli od rozpoczęcia hiatusu Twenty One Pilots
minęło dokładnie dwieście pięćdziesiąt dni, super. W każdym razie,
chciałabym opisać tutaj wyjątkowo żenującą sytuację, która przytrafiła mi się
na przestrzeni kilku dni. Mianowicie moja mama obchodziła urodziny, więc
wspólnie udałyśmy się do włoskiej restauracji w centrum. Wybrałyśmy dania
i zamówiłyśmy je. Podczas oczekiwania na jedzenie do budynku wszedł
długowłosy mężczyzna w musztardowym płaszczu. Opisuję płaszcz, bo
wtedy zwróciłam na to największą uwagę. Był naprawdę ładny. Kilka minut
później otrzymałyśmy nasze dania.
 Po jakimś czasie, kiedy próbowałam ukroić kalmara, ten poszybował wprost
pod nogi tego samego mężczyzny w płaszczu. Gdy obrócił się
zdezorientowany, dotarło do mnie, że jest to Michał Szpak. Pozostało mi
tylko zacząć przepraszać. 
W ten sposób zdobyłam nowe "osiągnięcie" życiowe - wrzucenie kalmara
pod nogi idola mojej kuzynki. 

OGŁOSZENIA
●  Koleżanko! Kolego! Jeżeli chcesz powiedzieć komuś coś miłego, zasygnalizować, że wyjątkowo wyróżnia się on z tłumu, stale absorbując Twoją uwagę
lub zwyczajnie chcesz kogoś pozdrowić na łamach  gazety SEDNO zwróć się do nas! Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres:
gazetasedno@gmail.com lub wrzucając ją do jednego z kartonów umieszczonych w pokoju SU.
● Jeżeli tworzysz coś w zaciszu swego pokoju (komiks, grafika, twórczość literacka) i chciałbyś opublikować efekty swojej pracy na łamach gazety,
prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres: gazetasedno@gmail.com.     

Autorkami  tekstów pamiętnika są Marcelina Jankowska 5c i Natalia Olszewska 6b
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