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W dniu 13 kwietnia
2019 roku w
Młodzieżowym
Domu Kultury
„ISKRA” odbył się
Powiatowy Konkurs
Recytatorski 
pt. „Mój ulubiony
wiersz” pod
honorowym
patronatem
Starosty Pilskiego
Eligiusza
Komarowskiego.

87 uczniów ze
szkół Powiatu
Pilskiego 
interpretowało
głosowo swoje
ulubione wiersze w
trzech kategoriach
wiekowych. 
Prezentowane
wiersze oceniało
jury w składzie:
Zuzanna
Przeworska,
Bogumiła Cybulska 

oraz Henryk
Liszkiewicz.
Według komisji
oceniającej
recytatorów
wszyscy
uczniowie,  biorący
udział w konkursie
wykazali się
znakomitą
znajomością
tekstów, które
wcale nie były
krótkie i łatwe do 

zapamiętania. 
Oryginalność
pomysłów,
niepowtarzalność
wierszy oraz
ciekawy sposób
interpretacji
sprawiły jurorom
wiele trudności
w jednoznacznym
wytypowaniu
zwycięzców.
W kategorii klas IV-
VI zaszczytne 
II miejsce zajęła 

Zuzanna Kassner,
która wyrecytowała
wiersz Juliana
Tuwima "Ptasie
radio", natomiast w
kategorii klas VII-
VIII, gimnazjów i
szkół
ponadgimnazja-
lnych wyróżnienie
otrzymała Wiktoria
Gembara.

Gratulujemy!
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Tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych

Bardzo ważne
w tym okresie
są Pieśni
Wielkanocne,
które dodają
tym
uroczystościom 

4 kwietnia 
 uczniowie z
klas 5 SP i 3
GM pod opieką
pani Ewy
Smędy i p.
Marleny
Neldner
przedstawili
inscenizację
pt.” Poznaj
tradycje  i
obyczaje Świąt
Wielkanocnych”,
w której
przypomnieli
tradycje
związane z
Wielkim
Tygodniem, te
zapomniane,
nieznane i te,
które jeszcze
dziś są
obchodzone.
Wielkanoc
wiąże się z
wieloma
tradycjami,
sięgającymi
nawet XIV
wieku. Jest nie
tylko ważna ze
względu na
duchowy
wymiar. Jest to
bowiem czas,
kiedy przyroda
na nowo budzi
się do życia.
Wielkanoc to
najradośniejsze
święto –
zarówno w
kościelnym roku
liturgicznym, 

jak i w
obrzędowym
kalendarzu
Polski. W 325 r.
sobór w Nicei
postanowił, że
Wielkanoc
należy
obchodzić po
pierwszej
wiosennej pełni
księżyca. Są to
święta ruchome
i przypadają
pomiędzy 21
marca, a 25
kwietnia. Święta
Wielkanocne
poprzedza
Wielki Post,
który
obowiązuje od
środy
Popielcowej do
Wielkiej
Niedzieli,
dawniej bardzo
rygorystycznie
przestrzegany.Za
dawnych
czasów w
Wielką Sobotę
spryskiwano
dom wodą na
znak
pomyślności.
Palono
leszczynę, a jej
popiół
rozrzucano przy
pierwszej orce,
na znak
dobrobytu.Obecnie
w Wielką
Sobotę 

święcone są nie
tylko
świąteczne
pokarmy, ale i
woda, ogień
oraz cierń.
Ozdobione
bukszpanem
koszyki
powinny
zawierać:
- baranka -
symbol
zmartwychwstałego
Jezusa,
- jajka - symbol
rodzącego się
życia,
- chleb - symbol
ciała Chrystusa,
dobrobytu i
pomyślności,
- chrzan -
symbol męki
Pańskiej,
- sól - istota
prawdy,
- ser - symbol
pojednania
człowieka z
naturą,
- babkę -
symbol
umiejętności.W
polskiej kulturze
Wielkanoc
wiąże się z
licznymi
tradycjami –
takimi jak
„Zajączek” czy
„Śmigus-
dyngus”. 

odpowiedniej
atmosfery. 
Dzięki nim
nastrój
panujący w
kościele jest
bardziej
podniosły – a 

wyśpiewane
„ALLELUJA!” 
jasno
obwieszcza 
 nam o
radosnym
okresie!

.

.

.
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Podwójne szczęście

Moimi
ulubionymi
zwierzętami są
psy. Odkąd
pamiętam w
naszym domu
zawsze był
pies. Dwa lata
temu wskutek
ciężkiej choroby
zmarł Raptor -
nasz sznaucer
miniatura.
Obecnie mamy
w domu dwa
szczeniaki:
suczkę Dianę i
pieska Skanera.
  Diana to
suczka rasy
Border Collie.
Ma 13 tygodni,
gęste, czarne
futro. Jak każda
dama posiada
wytworne
dodatki: białe
stópki i biały
naszyjnik. Oczy
ma czarne jak
węgiel.
Wykazuje
olbrzymią
potrzebę
ciągłego ruchu.
Skaner to wyżeł
weimarski. Jest
psem
myśliwskim i
należy do ras
olbrzymich. Ma
15 tygodni. Jest
szarego
umaszczenia i
ma niebieskie
oczy. 

Jego znakiem
szczególnym
jest białe serce
na piersi
między
przednimi
łapami. Ma silny
popęd łowiecki,
ciągle biega z
nosem przy
ziemi i węszy.
Źle znosi
bezczynność.
Szybko się
uczy, jest
bardzo
inteligentny. 
Oba szczeniaki
jedzą karmę
suchą
Carnilove, a
także mokrą –
przysmak z
renifera marki
Roco. Jedzą
dużo,
zwłaszcza
Skaner, który
bardzo szybko
rośnie. Gdy
tylko usłyszy,
że ktoś otwiera
drzwi od
lodówki zjawia
się w kuchni
niczym duch –
nie wiadomo
skąd. Robi
wtedy taką
zabawną minę,
o której u nas w
domu mówi
się, 

że Skaner
„patrzy tak od
miski”. 
Kilka razy
dziennie trzeba
nalewać im
świeżej wody,
bo dużo piją,
zwłaszcza
Diana, która ma
grube furto.
Oba szczeniaki
lubią się ze
sobą bawić.
Ganiają się po
całym domu i
podwórku.
Bawią się też w
chowanego.
Mała Diana
potrafi ukryć się
w najmniejszym
zakątku.
Skaner potrafi
ją wywąchać w
każdym
miejscu, jednak
z uwagi na to,
że jest dużym
szczeniakiem
nie jest w stanie
wejść w
miejsca, w które
wciska się
jeszcze niska
Diana. 
Wówczas
rozpoczyna się
„koncert”
szczekania na
dwa głosy.
Wtedy
wyobrażam
sobie, że 

Skaner
szczeka: „Diana
wychodź,
znalazłem
cię”. A ona
odszczekuje:
„Nie widzisz
mnie, więc się
nie liczy”. Mają
niespożyty
temperament,
są szybkie,
bystre i zwinne.
Lubią długie
spacery.
Trzeba je co
najmniej trzy
razy dziennie
wyprowadzać
na przechadzki.
Wymagają też
nauki, lubią się
uczyć
wszelkiego
rodzaju komend
i robią to na
wyścigi. 

Jak każde
dziecko
wymagają dużo
uwagi, 
przytulania,
głaskania i
pochwał.
  Diana lubi
spać sama,
najchętniej na
zimnych
kafelkach w
najchłodniejszym
miejscu w
domu. Skaner z
kolei to
prawdziwy
królewicz. Jest
najszczęśliwszy,
kiedy może
spać w łóżku
pod kołdrą.
Poza tym oba
pieski lubią
nasze buty. 

Gdy tylko przez
zapomnienie
nie schowa się
ich do szafki, od
razu wiadomo,
że padną ofiarą
namiętnego
gryzienia przez
Dianę lub
Skanera.
  W moich
pieskach
kocham
wszystko.
Cieszę się, że
są. W
przyszłości
będę z nimi i
moją siostrą
Martą uprawiał
sporty. 

Dominik

. .
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Lwy na Ziemi
czyli kameleony

Psia metryka

Kameleony
słyną  ze
zmiany koloru,
która służy im
do kamuflażu.
Większość z
nich
zamieszkuje 
Afrykę i
Madagaskar. 
Kameleony żyją
w tropikalnych,
wilgotnych
lasach oraz na
terenach
piaszczystych i
skalistych.        
Zwierzęta te
żywią się
muchami 

oraz innymi
owadami po
które wyciągają
swój (jakże
długi i kleisty)
język, który po
chwili szybko
wsuwa do buzi.
Kameleony
zmieniają
barwę skóry w
zależności od
otoczenia i
nastroju.
Mają oczy po
bokach głowy,
co pomaga 
im w
wyłapywaniu  
wzrokiem

swojego
pokarmu.
Kameleony
zainteresowały
mnie, ponieważ
bardzo
ciekawie
potrafią
przystosować
się do
otoczenia.
Tylko nieliczne
zwierzęta mają
takie
niesamowite
zdolności.

Tymek

Mój pies wabi
się Bonzo i ma
6 lat. Jest rasy
Cane Corso i
Italiano.
Kupiliśmy go,
ponieważ był
dla mnie
najsłodszy ze
wszystkich jego
braci i sióstr.
Bonzo jest
czarny, a na
szyi „nosi biały
krawat”. 
Waży 50
kilogramów i 

ma przycięte
uszy z powodu
choroby.
Mojemu psu
codziennie
trzeba dawać
dwa posiłki.
Żywi się
głównie karmą 
 i mięsem, ale
bardzo lubi psie
smakołyki.
Wychodzimy z
nim na spacer
przynajmniej
trzy razy 

dziennie. Kiedy
pada deszcz, 
Bonzo cały
czas śpi, a w
czasie
słonecznej
pogody chce
się  bawić. 
Jest  zabawny,
gdy z radości i
na przywitanie
tańczy czaczę.

Bartek

..

REDAKCJA WYDANIA: Dominik, Tymek, Bartek, Agata, Oliwia

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
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