
Lider
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.A.Fredry w
Odrzykoniu
Ks.Ernesta Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Numer 57 02/19

Karnawałowo w naszej szkole...
W karnawale...bale...

 Karnawał to czas od
Trzech Króli, czyli od 6
stycznia, do Środy
Popielcowej. Według
"Słownika języka
polskiego" to okres zabaw
i balów poprzedzających
Wielki Post. Słowo
karnawał prawdopodobnie
pochodzi od łacińskiego
słowa "carnis", czyli
mięso, bo był to czas
jedzenia mięsnych,
bardzo tłustych potraw
przed okresem Wielkiego
Postu.
A.Jakubik
 Pierwsze informacje o
karnawale w Polsce

pochodzą z XVI wieku.
Polegał on na
biesiadowaniu i tańcach
oraz jedzeniu. W
wyższych sferach
karnawał był czasem
polowań, turniejów, balów i
bogatych uczt. W
Warszawie organizowano
wśród elit bale maskowe i
kostiumowe. Jeśli ktoś
miał maskę, to mógł
nawet zatańczyć z osobą
pochodzącą z wyższych
sfer, ponieważ nikt nie
rozpoznawał z jakiego
stanu społecznego
pochodził. Jeśli zdjąłby
maskę i został

rozpoznany, natychmiast
był wypraszany z
zabawy. Bale maskowe
nazywano redutami.
  W ciągu wieków bale
organizowane po święcie
Trzech Króli stawały się 
powszechne i dotyczyły
ludzi niższych stanów.
Popularne były też barwne
korowody ludzi
przebranych za zwierzęta
(konie, kozy) lub
przedstawicieli różnych
zawodów, a najczęściej
za śmierć lub anioła.
Wesołym marszom
towarzyszyła muzyka i
tańce.

 W XVIII wieku czas
karnawału świętowano
bardzo hucznie w
dworach szlacheckich i
magnackich. Do zabaw
szlachty należały kuligi z
pochodniami. Kilka  sani
ciągniętych przez konie
tworzyło wesoły korowód,
któremu towarzyszyły
śpiewy. Uczestnicy
zajeżdżali do sąsiedniego
dworu, tam ucztowali, a
następnie ruszali dalej. W
XIX wieku modne stały się
bale dobroczynne
połączone ze zbieraniem
datków na
potrzebujących.

Karnawał kończył się tzw.
"tłustym tygodniem",
którego pozostałością jest
"tłusty czwartek". W tym
czasie przygotowywano
się do Wielkiego Postu, co
skutkowało brakiem
umiaru w jedzeniu, 
tłustych potraw, takich jak
ciasto nadziewane słoniną
i cebulą , tzw. krepel,
który był  poprzednikiem
pączka. 
Kontynuacją tej tradycji
jest jedzenie pączków w
"tłusty czwartek". Zwyczaj
tej pojawił się w Polsce w
XIX w., a zakończenie
karnawału bez jedzenia

pączków oznaczało
nadejście gorszych,
niepomyślnych czasów.
B. Ogrodowska, Polskie
obrzędy i zwyczaje
doroczne

D.H.
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Miejsca, w które można pojechać na feriach

1. Bukowina Tatrzańska

W Bukowinie są łatwe tereny spacerowe z zapierającymi dech w piersiach
widokami na Pieniny, Tatry, Gorce i Babią Górę oraz są termy, cieszące się
ogromną  popularnością.

2. Krynica Zdrój

Zimą Krynica Zdrój przyciąga narciarzy, ale nie tylko. W tym pięknym
miejscu jest dużo szlaków i łatwo zaplanować zarówno wędrówki
całodzienne, jak i kilkugodzinne, o różnym stopniu trudności. Oprócz
budynków zdrojowych warto zobaczyć stare cerkwie oraz muzeum znanego
prymitywisty, Nikifora.

3. Szklarska Poręba
Amatorzy śnieżnych atrakcji mogą w Szklarskiej Porębie spróbować jazdy
psimi zaprzęgami. Przejażdżka odbywa się na specjalnych drewnianych
saniach, przystosowanych do wożenia pasażerów. Można też spróbować
swoich sił na nartach biegowych.

4. Zakopane

Jak ferie zimowe to tylko w Zakopanem.
Zakopane uchodzi za zimową stolicę Polski.
Miłośnicy mocniejszych wrażeń chętnie przejadą
się skuterem śnieżnym albo psim zaprzęgiem.
Jazda na łyżwach czy kuligi z pochodniami to
kolejne atrakcje dla osób lubiących spędzać czas
na świeżym powietrzu.

5. Karpacz

Karpacz to miasto w województwie
dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim.
Położone w Sudetach Zachodnich, w dolinie
rzeki Łomnicy.
Jest wymarzonym miejscem na zimowy urlop i
powie to każdy narciarz. Do dyspozycji jest
sporo urozmaiconych szlaków turystycznych
po Karkonoszach, po których można chodzić
pieszo albo jeździć na nartach skiturowych. 

Opracował
Eryk Wołczański

KarpaczZakopane

Krynica Szklarska Poręba

Bukowina-termy
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Święto jakim
jest Dzień
Bezpiecznego
Internetu
przypada 5-tego
lutego. Z owej
racji,
chcielibyśmy
uświadomić
młodzież  o
niebezpieczeństwach,
jakie mogą nas
spotkać w
Internecie.
Internet jest
zapewne
każdemu
dobrze znany.
Dzięki łatwemu
dostępowi i
przy jego
pomocy
możemy z
łatwością
wyszukać
potrzebne
informacje. Od
lat jest on
używany na
przykład do
komunikacji z
innymi ludźmi
czy też w celach

rozrywkowych.
Ludzie, niestety
coraz mniej
boją się używać
niewłaściwych
słów wobec
innych, myśląc,
że w Internecie
są anonimowi.
Dochodzi wtedy
do tzw.
cyberprzemocy.
Co to jest
cyberprzemoc?
  Cyberprzemoc
jest to
wyszydzanie,
grożenie czy też
nękanie drugiej
osoby za
pomocą
Internetu.
Treśc,i jakie są
wtedy
kierowane do
innych, często
są o wiele
agresywniejsze,
niż gdyby
osoba kierująca
te słowa miała
wypowiedzieć je
prosto w twarz,

większość osób
nawet nie
odważyłaby się
na to. Ludzie
pisząc coś w
Internecie, nie
wiedzą jednak,
jak bardzo
krzywdzą tym
drugą osobę.
Łatwo jest taką
wiadomość
napisać, jednak
konsekwencje,
jakie z tego
mogą wyniknąć,
są bardzo duże.
Osoba, która
została
poddana
cyberprzemocy,
z powodzeniem
może pójść z
taką sprawą na
policję. Tam
odpowiednie
służby będą się
starały pomóc.
  Problem
cyberprzemocy
to nie jedyna
niebezpieczna
sytuacja, z jaką

możemy
spotkać się w
Internecie.
Mogą być nią
również
crackerzy.
Kim jest
cracker?
  Cracker to
osoba, która
posiada bardzo
dobre
umiejętności
informatyczne,
jednak
wykorzystuje je
ona do łamania
wszelkiego typu
zabezpieczeń
komputerowych
np. serwerów
czy
oprogramowania.
Cracker potrafi
wykraść
wszelkie dane
osobowe z
naszych
komputerów. 
Niekiedy ludzie
mylą pojęcia
cracker z
hakerem.

Haker podobnie
jak cracker
posiada wielkie
umiejętności
informatyczne,
jednak nie
wykorzystuje
ich do
popełniania
przestępstw.
  Coraz częściej
dzieci są
dopuszczane do
korzystania z
Internetu 
niekoniecznie
pod opieką
rodziców. Wiąże
się to z
kolejnym
niebezpieczeństwem,
jakim jest
pedofilia i
pornografia.
  Małe dzieci
zazwyczaj nie
zdają sobie
sprawy z tego,
że osoba z którą
piszą, może być
groźna. Pedofile
z łatwością
budują zaufanie

dzieci, mogą
dzięki temu
wymusić od
nich informacje
o sobie. Kontakt
z taką osobą
jest szczególnie
niebezpieczny.
Może dojść do
porwań oraz
molestowań.
Czasem
informacje,
jakie uzyskają,
mogą
wykorzystać
również do prób
kradzieży i
włamania do
domów. 
Pornografia jest
 nieunikniona w
Internecie. Nie
da się jej
całkowicie
zlikwidować,
możemy ją
jedynie
ograniczyć.
Ważne jest
więc, by rodzice
towarzyszyli i
sprawdzali

to, co ich dzieci
przeglądają w
Internecie.
Zagrożeń w
Internecie jest
coraz więcej.

I.
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VI Konkurs Wiedzy
Technicznej i
Motoryzacyjnej
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w konkursie, którego organizatorem jest
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im.
Stanisława Staszica w Krośnie. Turniej ten jest
konkursem interdyscyplinarnym skierowanym do
uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych
z terenu województwa podkarpackiego. Tematyka
konkursu obejmowała wiedzę i umiejętności z
zakresu motoryzacji, techniki, nowoczesnych
technologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wysoki poziom konkursu oraz duża liczba
uczestników nie pozwoliła zająć przez
naszą drużynę miejsca, dała jednak możliwość
sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.
D.Hedesz

. Rajd

W ostatnim dniu nauki przed feriami, czyli 8 lutego, dzieci wraz z opiekunami wybrały się na
rajd zimowy w okolice Lipowicy-Cergowej. Upiekły kiełbaski na ognisku oraz uczestniczyły w
konkursie turystyczno-krajoznawczym. 

W dniu 6 lutego uczniowie klasy IV a, na lekcji
języka polskiego prezentowali samodzielnie
przygotowana scenkę współczesnej wersji
„Kopciuszka”. Prawie wszyscy podeszli do
zadania bardzo rzetelnie i sumienie odgrywali
swoje role.
Gratulujemy!
K.Nowak

Konkurs Ładnego Pisania

W piątek 8 lutego w  bibliotece szkolnej został
rozstrzygnięty "Konkurs starannego pisania".
Uczniowie chętnie próbowali swoich sił w kaligrafii
i pisali fragmenty dowolnych utworów literackich.
Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach:
 uczniowie klas IV – VI.1. Patrycja Pyteraf 2.
Paweł Lenart
3. Krzysztof Cieśla oraz  uczniowie klas VII, VIII i
III gm.
1. Eliza Lenik 2. Aleksandra Feruś 3. Gabriela
Penczar. Wszyscy uczniowie biorący udział w
zmaganiach otrzymali nagrody pocieszenia.
Bibliotekarze

Czwartaki

Czwartaki

STOPKA REDAKCYJNA
gazetkalider@onet.pl
Numer przygotowali:

N.Szarek, A.Jakubik, E.Wołczański, D.Hedesz,
Bibliotekarze
Zdjęcia:D.Hedesz, K. Nowak, E.Rodzinka
Skład i korekta: K.Nowak
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