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PRZYJAŹŃ-  czym jest?

PRZYJAŹŃ –to akceptacja, tolerancja, zrozumienie,
życzliwość,pomaganie, wspólna zabawa, radość,
lojalność, zgoda, , empatia,szczerość, więź, dzielenie
się.

Te cechy przyjaźni wymienili uczniowie kl. 3a podczas
zajęć ,,Przyjaciele Zippiego” i wspólnie stworzyli
,,KWIAT PRZYJAŹNI KLASY 3A”.

Pomyślcie, czym dla Was jest ,,przyjaźń”?

Wielkanocne zwyczaje
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze chrześcijańskie święto, upamiętniające mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa. Wiąże się to z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Polskie
zwyczaje związane ze Świętami Wielkiej Nocy to:
- świąteczne porządki.
Wielkanoc jest czasem, kiedy nadchodzą generalne porządki we wszystkich domach. Wiąże się to też z
przygotowywaniem do tego święta.
- Palemki
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową, gdzie święci się palemki przygotowane z różnych materiałów
m.in. gałązek bukszpanu, kwiatów, kolorowych piórek, rózg wierzbowych, mchu, bibuły. Palemki mają za
zadanie chronić domowników przed nieszczęściem. Zapewnić zdrowie i szczęście.
-  święconka
W Wielką Sobotę obowiązkiem jest poświęcenie koszyczka z jedzeniem. Musi się w nim znaleźć m.in.:
baranek, mięso i wędliny, jajka, chleb. Święconkę spożywa się następnego dnia po rezurekcji.
- szukanie zajączka
To najbardziej znana atrakcja wielkanocna, gdy po zakończeniu śniadania idzie się szukać zajączka, który
zazwyczaj ma małą niespodziankę dla nas.
- Wielkanocne jajo
Tradycja robienia pisanek sięga daleko w przeszłość. Jest uznawana jako symbol zmartwychwstania
Chrystusa, ale też serca i miłości.
- Śmigus-dyngus
Lany Poniedziałek to dzień, w którym oblewamy się wodą. Panny zmoczone tego dnia miały większe szanse
na zamążpójście. 

  Aleksandra Krakowiak kl. VII

SPL



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 8 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bella Koza

Z życia przyrody – czyli co w trawie piszczy

„Jajecznica ciekawostek”

Jednym z symboli Świąt Wielkanocnych jest jajko - symbol życia. Zastanawialiście się pewnie nie raz dlaczego
powinniśmy je jeść. Otóż jajka oprócz białka – składnika, który buduje min. nasze kości zawierają także mnóstwo
witamin oraz składników mineralnych. Wśród tych pierwszych warto wspomnieć o witaminach z grupy B oraz
witaminach A, D, E i K . Jeśli chodzi o składniki mineralne, to jajka zawierają min. wapń, selen, jod. Warto też
wspomnieć również o lecytynie, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a w
szczególności za dobrą pamięć. Dlatego jedząc jajka pamiętajmy o ich dobroczynnym działaniu.
Ale zanim je zjemy najpierw musimy zakupić bądź przynieść z kurnika. Kupując jajka w sklepie powinniśmy
zwracać uwagę przede wszystkim na termin ich ważności, który znajduje się na opakowaniu, a także z jakiego
chowu pochodzi kura, która zniosła jajko. Informuje nas o tym pierwsza liczba kodu znajdująca się na
sprzedawanych jajkach. I tak: 0- chów ekologiczny, 1- chów z wolnego wybiegu (kury swobodnie chodzą na
świeżym powietrzu), 2- chów ściółkowy (kury trzymane są w dużych halach na ściółce), 3 – chów klatkowy
(zwierzęta trzymane są w ciasnych klatkach, do których dostarcza się paszę i wodę). Pamiętajmy również, że
przed spożyciem,  jajka należy umyć aby pozbyć się bytujących na nich drobnoustrojów.
Jakie mamy jajka w sprzedaży?  Przede wszystkim są to jajka kurze różnej wielkości (najmniejsze mają literkę
S,  a największe XL), ale są również jajka przepiórcze czy też strusie.

Poniżej przedstawiamy fotografię porównującą wybrane rodzaje jajek oraz kilka ciekawostek na ich temat:

Ciekawostki dotyczące jajek:
- jedna kura w ciągu roku może znieść  około 320 jajek
- ugotowanie jaja strusiego na twardo trwa 2,5 godziny
- największe jajo zniesione przez strusia ważyło 2,589 kg
- kolor skorupki jajka kurzego zależy od  koloru piór  nioski. Kury biało upierzone znoszą białe jajka, a z ciemnymi
piórami brązowe.
- największa  jajecznica została usmażona w Kartuzach w Polsce w 2014 r. Do jej przygotowania zużyto min.
30 000 jaj.
                                                                                                                                            Zespół redakcyjny

1. jajo przepiórcze
2. jajo kurze
3. jajo kacze
4. jajo indycze
5. jajo gęsie
6. jajo strusia afrykańskiego
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Ferie w górach
W tym roku pojechałem razem z rodzicami i bratem na zimowiska do Szklarskiej Poręby. Na miejscu
mieszkaliśmy w Hotelu Jan, w którym jest basen z Aquaparkiem. W tym czasie u nas była wiosenna pogoda i nie
było prawie śniegu.
Pierwszy dzień po śniadaniu pojechaliśmy do Ski Areny Szrenicy, gdzie znajdują się nartostrady, ale nie dało się
tam dobrze zjeżdżać, bo śniegu było mało. Postanowiliśmy pojechać na stronę czeską do Harrachova. Po
przekroczeniu granicy zastaliśmy tam piękną zimę. Było prawie pół metra śniegu. Byliśmy bardzo zadowoleni.
Cały dzień jeździliśmy na nartach, choć trasy były bardzo trudne. Jak wjechałem pierwszy raz na górę i
zobaczyłem trasę czerwoną to się przeraziłem, bo to była ściana pionowa w dół. Odważyłem się  i zjechałem. Co
chwila, ktoś się przewracał, ale ja jechałem ostrożnie aby się „nie połamać”. W tym samym czasie, mama
zapisała mojego brata do szkółki narciarskiej, gdzie uczył się podstaw jazdy na nartach. Całkiem nieźle sobie
radził, ale najlepiej wychodziły mu zjazdy na sankach, które on uwielbia.
W kolejnych dniach pojechaliśmy jeszcze na inny wyciąg do Rokytnice nad Jizerau  i tu było niesamowicie.
Nartostrady bardzo dobrze przygotowane, trochę łatwiejsze niż w Harrachovie. Aby trochę odpocząć od zjazdów
na nartach zrobiliśmy sobie jednego dnia wycieczkę do Muzeum Szkła w Harrachovie, zwiedziliśmy okolice,
robiliśmy zdjęcia i kupowaliśmy pamiątki .
Innego dnia pojechaliśmy zwiedzać  średniowieczny zamek Czocha. Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków
Dolnego Śląska. Bardzo mi się podobało zwiedzanie, poznałem wiele nowych historycznych faktów. Ubolewam
tylko nad faktem, że zamek został rozkradziony ze swoich dóbr.
Codziennie po kolacji jeździliśmy także do Cieplic, gdzie znajdują się park wodny i baseny termalne.
Relaksowaliśmy się tam. Najlepsze wrażenie wywarło na mnie pływanie w basenie termalnym, gdzie
temperatura sięga 34 stopni Celsjusza, a wokół pada śnieg.
Po całym dniu, kiedy zjeżdżaliśmy na nartach, a potem kąpaliśmy się w basenie byłem bardzo zmęczony, ale
również zadowolony. Uważam, że tydzień spędzony na wyjeździe był bardzo udany. Nie zabrakło sportu,
zwiedzenia, a także wspólnego czasu w gronie  rodzinnym.
  

Kacper Stasiak kl. VII

Warsztaty o starożytnym Egipcie
W dniu 09.03.2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas IV – VII. Przyjechały do nas dwie panie,
które opowiadały o starożytnym Egipcie. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne. Na początku pytały nas o różne
informacje związane z Egiptem. 
Uczniowie pracowali w grupach. Pierwszym zadaniem do wykonania było wybranie jednej osoby z każdej grupy i
przebranie ją za faraona. Następnie rozmawialiśmy o piśmie Egipcjan – hieroglifach. Kolejnym zadaniem, było
napisanie na specjalnym papierze swojego imienia tym pismem. Po skończeniu pracy jedna grupa pisała
dowolny wyraz hieroglifem  , a następnie druga grupa odgadywała to słowo. Było bardzo wesoło. Ostatnim, ale
bardzo ciekawym zadaniem było narysowanie ołówkiem na płótnie faraona. Następnie po narysowaniu, trzeba
było obrysować mazakiem rysunek i pomalować pastelami. Efekty naszej pracy były niesamowite! Po
zakończeniu naszych prac panie zapakowały je w folie, aby się nie zniszczyły. 
Warsztaty bardzo się wszystkim podobały dlatego, że były interesujące i można było się z nich dużo dowiedzieć,
a także wykazać się umiejętnościami plastycznymi.

                                                                                                                                    Patrycja Przybylak kl. V
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Z WIZYTĄ W MUZEUM ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ

Warsztaty z policjantem
20 marca odwiedził nas pan Mariusz Cieślak, policjant z wieloletnim doświadczeniem. Dowiedzieliśmy się od
niego wielu ciekawych rzeczy. Pan policjant opowiedział nam o tym, że nie pozostajemy bezkarni za różnego
rodzaju rzeczy, które robimy w Internecie, ale też przedstawił pokrótce jakie czyhają tam nas niebezpieczeństwa.
Dowiedzieliśmy się o różnych zajęciach w policji, czym jest szkoła mundurowa. Warsztaty były bardzo
interesujące  i wszystkim się podobały.

  Weronika Janowska kl. VII

Klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawczyniami dnia
23.03.2018r. odwiedziły Muzeum Regionalne w
Brzezinach. W tym budynku urodził się i spędził
dzieciństwo znany aktor, który był gościem w naszej
szkole, Pan Zbigniew Zamachowski.
Podczas wizyty w Muzeum braliśmy udział w
warsztatach plastycznych. Wykonaliśmy ,,palmy
wielkanocne” z gałązek wierzby, bukszpanu, kolorowej
trawy oraz kwiatków z bibuły. Niektórzy z nas ozdabiali
,,styropianowe jajka” techniką ,,decoupage”.
Zwiedziliśmy również wystawy muzealne. Poznaliśmy
historię miasta Brzeziny, zobaczyliśmy kolekcję
maszyn krawieckich i  żelazek, a także dawnych i
współczesnych ,,makatek”.
Wycieczka do muzeum była dla nas bardzo
pouczająca, zdobyliśmy nowe umiejętności  i
wiadomości.

  Klasy III

SPL

SPL

SPL SPL



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 8 03/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBella Koza

                   KOMIKS

Zespół redakcyjny: Katarzyna Godala, Aleksandra Krakowiak, Weronika Janowska, Patrycja Przybylak,
Kacper Stasiak, klasa 3a, 3b
Opiekunowie: A. Lipska, A. Chędzelewska, J. Skrzypczak, M G
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