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TYDZIEŃ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY W NASZEJ
SZKOLE

                                 
Od 11-15 marca w naszej szkole trwał tydzień matematyczno - przyrodniczy.
Uczniowie klas I-III rozwiązywali zadania i zagadki przyrodnicze, grali w gry
planszowe, kodowali cyfry, obserwowali hodowlę fasoli, oglądali bajkę
matematyczną, rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle itp. Brali też udział w
ogólnoszkolnym konkursie na najładniej ozdobioną cyfrę. Dla uczniów klas 4-8
każdego dnia nauczyciele przygotowywali nowy zestaw zadań i zagadek z
matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody. Za poprawne rozwiązania
uczniowie byli nagradzani dodatkowymi ocenami. 14 marca z okazji Dnia Liczby Pi
uczniowie klasy IV sprzedawali „Piffinki”, czyli mafinki ozdobione liczbą Pi. W cenie
3,14 zł można było kupić aż dwa przepyszne smakołyki. W tym dniu rozstrzygnięto
też ogólnoszkolny konkurs na najładniej ozdobioną cyfrę. Kolorowe prace( 271 cyfr,
bo każdy uczeń był autorem swojej pracy) rozwieszono na korytarzach zgodnie z
kolejnością, z jaką występują po przecinku liczby Pi. Zwycięzcami zostali:
•klasy I-III: 1 miejsce Antoni Stermula, Natan Biedak, 2 miejsce  Maria Kozikowska,
Emilia Hanulak, 3 miejsce Lena Kłos, Anastazja Pflanz.
•klasy IV-VIII, 1 miejsce Antonina Krauze, 2 miejsce Nadia Najdzinowicz, 3 miejsce
Radosław Niedbała
13 marca odbyły się popołudniowe warsztaty przyrodniczo- chemiczne dla chętnych
uczniów z kl.IV - VIII. Pasjonaci rozwijali swoje zainteresowania pod okiem pani
Marzeny Cichowlas i pani Marii Pawełkiewicz.
15 marca na 3 godzinie lekcyjnej w hali sportowej odbył się finał „Tygodnia
Matematyczno- Przyrodniczego” i prezentacja projektu „ Oni Zmienili Świat”. Projekt
ten miał na celu przybliżyć wszystkim uczniom 9 wielkich postaci zapisanych na
kartach historii. Poszczególne klasy przedstawiały przygotowane przez siebie
plakaty, inscenizacje, scenki, wywiady, prezentacje itp. W ten sposób wszyscy
uczniowie mieli możliwość zapoznać się z życiem, pracą i osiągnięciami naukowymi
takich postaci jak: Mikołaj Kopernik, Krzysztof Kolumb, Maria Skłodowska - Curie,
Pitagoras, Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, Gregor Mendel, Nikola
Tesla, Karol Darwin.  
cd. na stronie 2
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Dodatkową atrakcją tego tygodnia była NOC
MATEMATYCZNA – warsztaty prowadzone pod
okiem nauczycielek: O. Mikołajczyk i M. Cichowlas,
przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 15
chętnych uczniów klasy VIII w dniach 29-30 marca, od
godziny 19.00 do 9.30 w wyjątkowej scenerii 
i radosnej atmosferze, rozwiązywali quizy, zagadki,
testy matematyczne.
To był pracowity, kreatywny, radosny i bardzo
ciekawy tydzień!!! Ciekawe, co wymyślimy w
przyszłym roku?
Autor:Klaudia Rzepka

        MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

6 marca w naszej szkole  odbył się Miejski Konkurs
„Mistrz Pięknego Czytania”. Rywalizowali ze sobą
mistrzowie czytania klas III i VI z leszczyńskich szkół.
Naszą szkołę reprezentował Stanisław Stróżycki  z kl.
VI. Uczestnicy z klas III czytali książkę „Afryka
Kazika”, a z  kl VI „ Machiną przez Chiny”. Członkowie
komisji mieli„twardy orzech do zgryzienia ", bo
wszyscy czytali bardzo ładnie. Ostatecznie po długiej
naradzie „Mistrzem pięknego czytania” klas III został
Mateusz Janowicz ze Szkoły Podstawowej nr 10, a z
klas VI Marcelina Furmaniak ze Szkoły Podstawowej
nr 2. W czasie obrad jurorów odbyło się spotkanie
autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim, który
pełen pasji opowiadał o swoich podróżach 
i książkach. 
 Członkami komisji byli:
- Łukasz Wierzbicki - autor czytanych książek
- Danuta Borowiec - bibliotekarka
- Krzysztof Taciak- V-ce dyr. Biblioteki Miejskiej
- Ryszard Biberstajn - leszczyński poeta
- Iwona Gubańska – nauczycielka języka polskiego.

Autor: Stanisław Stróżycki
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 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

21 marca w naszej szkole to potrójne święto: Święto
Patrona Szkoły, Dzień Wiosny, Światowy Dzień
Zespołu Downa.  W tym dniu nie było zajęć
lekcyjnych, ale pod kierunkiem swoich wychowawców
mieliśmy okazję przeżyć wiele atrakcji. Uczniowie klas
młodszych pierwszą godzinę lekcyjną spędzili na
wspólnych zabawach, przygotowanych przez panią
Małgorzatę Skrzypczak. Zaprezentowali swoje
klasowe przebieranki, odgadywali zagadki, śpiewali
piosenki. Wszystko odbywało się na ozdobionym
kwiatami i balonami korytarzu. Później w swoich
izbach lekcyjnych obejrzeli prezentację o patronie
naszej szkoły  - Adamie Mickiewiczu i zapoznali się z
niektórymi jego utworami. Wiosenne imprezowanie
zakończone zostało kolorowym pochodem z
Marzanną, aby utopić symbol zimy. Powrót był bardzo
radosny: wiosnę symbolizował kolorowy „gaik”, a
śpiewane piosenki zachęcały nową porę roku do
zadomowienia się u nas na stałe. 

Uczniowie klas 4-8 bawili się na swoim piętrze.
Najpierw wspólnie zatańczyli „Poloneza”. Później
odbył się konkurs wiedzy o Adamie Mickiewiczu.
Uczniowie przedstawiali swoje ilustracje do utworów
naszego Wieszcza, recytowali Jego wiersze,
prezentując swoje zdolności aktorskie, w klasach
zaaranżowali gazetki zawierające informacje o
patronie naszej szkoły. Wiosenną atmosferę
podkreślili swoimi nietypowymi, kolorowymi strojami.

21 marca to także Światowy Dzień Zespołu Downa-
święto ustanowione w 2005r. Jego celem jest
podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb
osób z niepełnosprawnością. Symbolem święta stały
się kolorowe skarpetki. Tak, więc i w naszej szkole
wielu uczniów przyszło w dwóch różnych, kolorowych,
niepasujących do siebie skarpetkach. Pierwszy dzień
wiosny  spędziliśmy wesoło, wiosennie i kreatywnie.
Myślimy, że w przyszłym roku z podobnym
zaangażowaniem uczcimy to potrójne święto.
Autor: Laura Wylenzek
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Wywiad z dyrektorem naszej szkoły Markiem Pawełkiewiczem          WYWIAD Z DYREKTOREM NASZEJ SZKOŁY MARKIEM PAWEŁKIEWICZEM

Uczniowie klasy VII- Klaudia i Olek oraz Maja z klasy VIII (redaktorzy gazetki Nowinki Czwórki) 
w imieniu całej społeczności szkolnej przeprowadzili wywiad z Dyrektorem szkoły Markiem
Pawełkiewiczem.

KLAUDIA: We wrześniu został pan dyrektorem naszej szkoły. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać
nauczycielem, a później dyrektorem.
DYREKTOR: Hmm… myślę, że trzeba po prostu – chcieć. To jest podstawa! Ha ..ha. I trzeba stawiać kolejne
kroki: matura, studia magisterskie o potem życiowa decyzja. Wprawdzie do zawodu nauczyciela trafiłem trochę
z przypadku, nie planowałem nim zostać. Pierwszą moją pracę zawodową podjąłem w szkole w Poznaniu. Tam
też poznałem swoją żonę. No i ….. nawet się nie zorientowałem jak znaleźliśmy się w Lesznie. Tak, więc aby
zostać nauczycielem potrzeba: trochę nauki.., trochę miłości,.. trochę przypadku. Odnosząc się do drugiej
części waszego pytania; aby zostać dyrektorem trzeba wykazać się stażem w zawodzie nauczyciela, mieć
aktualną i pozytywną ocenę pracy zawodowej, ukończyć studia podyplomowe z zarządzania oświatą, trzeba
mieć poparcie środowiska, no i wygrać konkurs przed komisją konkursową.
OLEK: Jak wyglądała szkoła Pana młodości. Czy miał Pan swoje ulubione przedmioty i zajęcia?
DYREKTOR: Chodziłem do ośmioklasowej szkoły podstawowej w latach 70. Potem było 4 letnie liceum 
i 5 - letnie studia na UAM w Poznaniu. Z każdego etapu edukacji mam zarówno miłe jak i złe wspomnienia. 
Te niemiłe zapamiętałem tylko po to, aby nie popełniać tych samych błędów i nie pozwalać sobie na ich 
popełnianie względem uczniów. Moje ulubione przedmioty to: historia, wos, geografia. Stały się one później 
moimi kierunkowymi przedmiotami w pracy zawodowej. Niestety, za moich szkolnych czasów  nie było
informatyki, a pewnie lubiłbym ten przedmiot! Za to obowiązkowo musieliśmy uczyć się j. rosyjskiego. Nasz
negatywny stosunek do „wielkiego brata” miał zapewne wpływ na ostudzenie zapałów i pilności co do nauki
tego języka. Dzisiaj żałuję, jakbym się wtedy lepiej przyłożył, to kto wie?
KLAUDIA: Dobrze szło Panu w szkole?
DYREKTOR:Raczej tak, były świadectwa z paskiem i… bez paska. Chcę jednak podkreślić, że nigdy nie
uczyłem się dla samych stopni, czy pasków, lecz dla siebie - po to, aby coś w życiu osiągnąć.
MAJA: Jakie ma Pan plany i wizje dotyczące naszej placówki?
DYREKTOR: Wizje?
MAJA: Co chciałby Pan zrealizować?
DYREKTOR: Wszystko!! Ha..ha..
Po pierwsze: Nowa szkoła, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy budowali nowy dom. Ważne są fundamenty! 
A fundamentem każdej szkoły są zasady i ustalenia; w jaki sposób się zachowujemy na jej terenie, jak się ze
sobą komunikujemy, jak wyglądają nasze wzajemne relacje, co jest dla nas ważne, określenie celów i kierunku,
w którym zmierzamy. Nad tym pracujemy, to się powoli kształtuje. To nie jest tylko moje „widzi mi się”. To jest
wypadkowa potencjału i pracy całej społeczności szkoły, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły. Jeżeli uda nam się wytyczyć dobry, wspólny kierunek i cel to myślę, że
jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.
Po drugie: Szkoła jest po to, żeby uczyć, dlatego należy prowadzić działania zmierzające do podniesienia
zarówno poziomu jak i efektów nauczania.
Po trzecie: Szkoła powinna inspirować, przede wszystkim was – uczniów do zarażania się pasjami  
i podejmowania ambitnych wyzwań.
Po czwarte: Mamy piękny budynek, ale trzeba zadbać o to, aby wypełnić go dobrą treścią. Spowodować, aby
ta infrastruktura zaczęła pracować na wasz przyszły sukces. Tu jest sporo jeszcze do zrobienia. Między innymi
chciałbym nawiązać dobrą współpracę z innymi partnerami, szczególnie ze szkołami średnimi, po to żebyście
poznali nauczycieli, uczestniczyli w ciekawych programach i projektach oraz mogli bardziej świadomie podjąć
decyzję, co do wyboru dalszego kształcenia i planowania kariery.
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Podsumowując, moje plany to:
1. Nadać szkole dobry kierunek i cel.
2. Podnosić standardy nauczania i kształcenia.
3. Inspirować uczniów do rozwijania pasji i kreatywności.
4. Wypełnić budynek i infrastrukturę dobrymi pomysłami.
5. Nawiązać dobrą współpracę z innymi placówkami.
Mam nadzieję, że to będą nasze wspólne plany.
MAJA: Była mowa o nas, jaki według Pana powinien być idealny uczeń?
DYREKTOR: Nie ma idealnego ucznia! Każdy na swój sposób jest inny. W mojej ocenie „wymarzony” uczeń to
taki, któremu się „chce” i który jest na „tak”, bo jak komuś się nie chce, to ciężko jest go zmusić do
czegokolwiek. Bycie na „tak” wyraża się pozytywnym stosunkiem do siebie samego, do drugiego człowieka, 
i wszystkiego, co nas otacza. Kiedy te dwa warunki są spełnione można z uczniem efektywnie działać,
pracować i liczyć na sukces.  Uczniowie muszą być „Jacyś”, muszą mieć osobowość. Pięknie jest, jak się różnią
między sobą. Ale różnią się PIĘKNEM. Nie muszą na co dzień pokazywać „ciemnej strony mocy”. Wcale nie są
wtedy oryginalni. Lubię uczniów pozytywnie zakręconych, aktywnych, chętnych, twórczych, otwartych,
kreatywnych, prawdziwych.
OLEK: Ile czasu poświęca pan pracy i czy jest problem w łączeniu pracy z życiem zawodowym i swoimi
pasjami?
DYREKTOR: Ile czasu na pracę... ? Za dużo!! Wolałbym mniej! Jest to druga szkoła w moim życiu
zawodowym, nad której współtworzeniem pracuję. Wiem, że na początku potrzebny jest spory wysiłek. Nie
tylko z mojej strony, ale każdego zainteresowanego : uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników
związanych z placówką. Każdy na wstępie musi dać z siebie znacznie więcej. Jestem pewny, że jak dużo
zainwestujemy na starcie, to później zbierzemy obfity plon. Kiedy zacznie „trybić”- dobrze chodzić, tyle wysiłku
nie będzie potrzebne. Trochę takie perpetuum mobile.
MAJA: A wolny czas?
DYREKTOR: Wolny czas …? Czasami uda się na NETFLIXIE obejrzeć jakąś premierę filmu, pojechać na
swoją ukochaną działkę pod Poznaniem, wybrać się jesienią na grzyby, skoczyć na basen popływać albo
najlepiej w ciepłym morzu lub po prostu spotkać się z przyjaciółmi. Wtedy odpoczywam i jestem szczęśliwy. 
A czasami to chcę mieć po prostu święty spokój, o niczym nie myśleć, zresetować umysł. Nie są to zbyt
wyszukane, ani oryginalne formy wypoczywania. Prawda?!
OLEK: A czy jest problem z łączeniem pracy zawodowej z życiem prywatnym?
DYREKTOR: Dla mnie osobiście nie, ponieważ potrafię te dwie rzeczy oddzielić. Jeżeli jest praca to jest praca i
staram się sprawy zawodowe załatwiać w strefie zawodowej.  Kiedy jestem w domu, czy spotykam się 
z przyjaciółmi, staram się być z nimi na 100%. Wyznaję zasadę, że warto być „ TU I TERAZ”, nie udawać, po
prostu BYĆ!
MAJA, KLAUDIA,OLEK; Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy sukcesów w pracy zawodowej i więcej
czasu na odpoczynek.
DYREKTOR: Dziękuję bardzo.
Wywiad przeprowadzili: Maja Zendran, Klaudia Rzepka, Olek Kowalczyk



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 04/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLNOWINKI CZWÓRKI

Czas na dobrą lekturę…
Chciałbym zachęcić rówieśników do przeczytania
książki pt. „Harry Potter i Więzień z Azkabanu”.
Opisane są w niej dalsze przygody Harry’ego Pottera.
Główny bohater ma 13 lat, jest uczniem trzeciej klasy
Hogwart-Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Przez cały rok
szkolny mieszka w jednym z domów w Gryfindorze, a
na wakacje jeździ do swej jedynej, ale znienawidzonej
rodziny, ciotki Petunii, wuja Vernona i kuzyna
Dudleya. Z początkowych rozdziałów dowiadujemy
się, że z Azkabanu, najlepiej strzeżonego miejsca w
magicznym świecie, ucieka groźny przestępca –
Syriusz Black. Chce on dopaść małego czarodzieja.
Ministerstwo Magii wprowadza wszystkie możliwe
środki bezpieczeństwa.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak one działają, oraz co
łączy Harry’ego z Blackem, jaką tajemnicę kryje prof.
Lupin, co się stało z mapą Huncwotów i chcesz
poznać wiele fantastycznych przygód, w których sam
chciałbyś uczestniczyć, to sięgnij po wyżej
wymienioną lekturę. 
Nie będziesz żałować! Czas spędzony z książką
uznasz, że nie był czasem straconym.
Życzę miłej lektury! 

Autor: Aleksander Kowalczyk

 UNIA LESZNO - kibicujemy         
                 naszym!

Rozpoczyna się kolejny sezon żużlowy. Wśród
leszczyńskich kibiców Unii Leszno czuć napięcie i
emocje. Wszystkim zależy na kolejnym sukcesie
naszej drużyny, która 17 krotnie zdobyła tytuł Mistrza
Polski( na koncie mamy 16, gdyż sukces w meczu z
Rzeszowem oficjalnie nie został uznany).
Życzylibyśmy sobie i sportowcom, aby ligowy triumf z
dwóch poprzednich sezonów został powtórzony.
Nasze apetyty na zaszczytny tytuł Mistrza Polski po
raz trzeci są ogromne.  Byłby to wielki wyczyn
żużlowców, a dla kibiców dużo emocji i wielka duma
dla miasta Leszna. Mamy osiem drużyn w PGE
Ekstralidze i każda z nich chce sięgnąć po
mistrzostwo.  Zdajemy sobie sprawę, że to nie łatwe
wyzwanie, dlatego całym sercem jesteśmy z „Naszymi
Bykami ”. Trzymajmy kciuki!! Tym bardziej, że wśród
najlepszych żużlowców są mieszkańcy Zaborowa.
Kilka informacji o klubie:
Pełna nazwa: Fogo Unia Leszno Sportowa Spółka
Akcyjna
Przydomek: Byki
Barwy: biało-niebieskie
Data założenia: 8 maja 1938r
Debiut w najwyższej lidze: 6 czerwca 1948r
Legendy sportu; Alfred Smoczyk, Roman Jankowski,
Damian Baliński, Leight Adams

Wierny kibic: Dominik Kubiak kl. VI

Ciekawostki ze świata

Najwyższym budynkiem świata jest Burdż Chalifa. Ma
wysokość 829 metrów. Znajduje się w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich w mieście Dubaj. Ma 163 pietra.
Jego budowę zaczęto 21 września 2004 r, a
ukończono16 sierpnia 2009r. Szczytowe partie wieży
(od 154 piętra) są zbudowane z lekkiej, stalowej
konstrukcji, co pozwala „oszukać” silny wiatr, hulający
na tych wysokościach- czubek wieży swobodnie
odchyla się na około 1,5 m. Inną ciekawą budowlą jest
Wielki Mur Chiński. Został wybudowany w III w p.n.e.
Ma około 2400 km. W 1987 r został wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Wbrew
przekonaniom nie jest zauważalny z powierzchni
księżyca.
Autor: Stanisław Stróżycki
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Jesteśmy uczennicami klasy VI. Piszemy artykuły do
szkolnej gazetki. Postanowiłyśmy przeprowadzić
wywiad z przypadkowo spotkanymi kobietami na
temat ich święta - Dnia Kobiet. Zadawałyśmy po kilka
pytań. Za każdym razem przedstawiałyśmy się swoim
rozmówcom, prosiłyśmy o poświęcenie nam czasu i
zadawałyśmy 3 pytania. Odpowiedzi naszych
rozmówców były ciekawe i bardzo różne. Nasze
pytania były następujące:
1.Czy przygotowuje się pani do swojego święta?
2. Jakie prezenty lubi pani otrzymywać?
3. Jak pani spędza ten dzień?
Pani 1.
-Tak, przygotowuję się, ale traktuję przygotowania
bardziej na luzie.
- Najprzyjemniejszym prezentem są dla mnie kwiaty.
- Zawsze ten dzień spędzam razem z synem i
mężem. Upiekę ciasto, zrobię kawusię, jest miło i
uroczyście.
Pani 2
- Ależ oczywiście, że się przygotowuję. Idę do
fryzjera, kosmetyczki, robię paznokcie.
-Najbardziej lubię czekoladki, ale kwiaty też sprawiają
dużo radości.
-Ja, co roku spotykam się z koleżankami ze szkolnych
lat i wesoło spędzamy czas na wspomnieniach i
rozmowach o bieżących sprawach. W tym roku będzie
tak samo. Lubię ten dzień, bo dobrego nigdy za dużo.
Pani 3
- Traktuję ten dzień jak każdy inny. Nie przywiązuje do
tego święta większej uwagi.
-Lubię kwiaty, ale jest mi bardzo miło jak dostaję
cokolwiek.
- Co roku ten dzień spędzam razem z mężem.
Niestety w tym roku będę sama, ponieważ mąż
wyjeżdża do pracy. Nieraz tak się w życiu układa.
Pani 4.
- Jestem już starszą osobą. Kiedyś ten dzień
obchodzono bardzo uroczyście. Na ulicach mężczyźni
i kobiety chodzili z kwiatami ( tak jak dzisiaj w
Walentynki ), w zakładach pracy były akademie i
prezenty w postaci rajstop, czekoladek, bukietów 
goździków. Dzisiaj podchodzę do tego święta z
dystansem. Przygotowuję się w zależności od planów
gdzie i z kim będę spędzała czas.

                              DZIEŃ KOBIET

!-Oczywiście, że lubię dostawać prezenty. Każdy
drobiazg sprawia mi wielką radość. Ale dla oka    
i serca najpiękniejsze są kwiaty. Lubię białe storczyki
w doniczce, bo są trwałe i długo przypominają o
miłych chwilach.
 -  Spędzam to święto bardzo różnie.  W kobiecym
gronie wzajemnie składamy sobie życzenia                 
 ( z przymrużeniem oka), oczywiście ze strony męża 
 i dzieci są miłe niespodzianki okraszone wspólnie
zjedzoną kolacyjką i wypitą kawą. Ale dzieci pracują   i
w praktyce różnie to organizacyjnie wychodzi. 
W tym roku 8 marca przypada w piątek, ale nasze
rodzinne świętowanie przenieśliśmy na sobotę.
Przyjadą dzieci, wnuczka i już wiem, że będzie
wesoło. Trzeba tylko uważać, aby nam kilogramów
nie przybyło!!!
Przeprowadzanie wywiadu było dla nas nowym
doświadczeniem. Zaskoczone byłyśmy faktem, że
przypadkowo spotkane osoby były dla nas miłe,
życzliwe i chętnie odpowiadały na pytania.
Dowiedziałyśmy się, że panie mają różne podejście
do swego święta i w różny sposób je spędzają  
a najlepszym prezentem są kwiaty.

 Wywiad przeprowadziły: Alicja Lis, Alicja Waligóra,
Michalina Adamska

Z bukietem róż nie mogę przyjść, by złożyć Ci
życzenia, więc wzywam los i proszę go, by spełnił
Twe marzenia!
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TRADYCJE I ZWYCZAJE ZWIĄZANE 
Z WIELKANOCĄ

Wielkanoc jest świętem ruchomym, jej data związana
jest z fazami księżyca. Najwcześniej niedziela
wielkanocna może wystąpić 22 marca a najpóźniej 25
kwietnia. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje
religijne i zwyczaje ludowe, które są wciąż żywo
kultywowane. Warto je sobie przypomnieć.
Wielki Post – Trwa 40 dni, rozpoczyna się od Środy
Popielcowej. Ma nas przygotować do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego poprzez umartwianie
się, oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę.
Przed Wielkanocą robimy świąteczne porządki, po to,
by mieszkanie lśniło czystością, ale mają one także
symboliczne znaczenie- wymiatamy z mieszkania
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Tego
dnia, na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy,
święcone są w kościołach palmy. W różnych rejonach
Polski wyglądają one inaczej.
Triduum Paschalne - to najważniejsze wydarzenie w
roku liturgicznym katolików. W czasie jego trwania
upamiętnia się misterium paschalne, zarówno mękę,
śmierć, jak i zmartwychwstanie Jezusa.
Wielki Czwartek - tego dnia milkną wszystkie dzwonki
i dzwony, a zastępuje się je kołatkami. W kościołach
odbywa się obrzęd obmycia nóg. Nawiązuje do gestu
Jezusa wobec Apostołów, symbolizuje pokorę, jaką
powinni się odznaczać, wskazuje też na uniżenie
Jezusa wobec człowieka. Z ołtarza zostają zdjęte
świece, obrus, mszał i krzyż. Symbolizuje to
zakończenie wieczerzy oraz odarcie Jezusa z szat.
Ołtarz pozostaje pusty do Mszy Wigilii Paschalnej.
Wielki Piątek - jest to dzień powagi, skupienia i postu,
w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana
trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Odprawia
się drogę krzyżową, nie sprawuje się Eucharystii.
Wieczorem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej.
Wielka Sobota - jest ostatnim dniem postu, dniem
ciszy i spoczywania Jezusa w grobie, zapowiadając
Wigilię Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego,
która ma miejsce z soboty na niedzielę i jest
nazywana Wielką Nocą( stąd nazwa świąt).  W tym
dniu święci się pokarmy, a wieczorem ogień i wodę. 
Wielka Niedziela - Rano dźwięki dzwonów ogłaszają
zmartwychwstanie Jezusa i rezurekcję. 

Najważniejszym posiłkiem w tym dniu jest śniadanie.
Dzielimy się jajkiem, spożywa się poświęcone
potrawy. Na stole nakrytym białym obrusem znajdują
się: kolorowe jajka, biała kiełbasa, żurek, szynka,
chrzan, babka, mazurek itp. Wyrazem wielkanocnej
radości jest zabawa- zwana szukaniem zajączka, czyli
małej niespodzianki dla każdego. ( w wielu miejscach
w Polsce tradycja ta ma miejsce w Wielki Czwartek)
II Święto Wielkanocy- lany poniedziałek- śmigus –
dyngus.  W tym dniu kultywowany jest zwyczaj
oblewania się wodą. Jego ideą było obmycie się 
z grzechu i odrodzenie do nowego życia.
Malowanie jaj – Każdy region naszego kraju ma swój
charakterystyczny sposób ozdabiania jajek. Są one
symbolem pomyślności oraz rodzącego się życia.

Słowa, które kojarzą się z Wielkanocą, a każde
zawiera dużo treści:
MODLITWA, ODPOCZYNEK, RODZINA, MIŁOŚĆ.

Autorzy: Kasia Nowak, Kacper Niedzielski

. .
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30 kwietnia uczniowie  klasa VI pod kierunkiem pani
Grażyny Dominiczak przygotowali specjalną audycję z
okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Przypomnieli nam o
ważnych dla kraju wydarzeniach sprzed 228 lat.
3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę
rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3
Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie
ustawą regulującą organizację władz państwowych,
prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy miało być
ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało
uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego
przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja
obowiązywała krótko, ale była bardzo ważna. Po
pierwsze obca przemoc, choć na chwilę ustała, a po
drugie pokazała, że mamy elity, które wiedzą jak
Polskę naprawić i jak umiejętnie to przeprowadzić.
Przywracała szacunek dla państwa. Rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja stała się jednym 
z najważniejszych świąt państwowych. W okresie
zaborów była przede wszystkim synonimem działań
ku ratowaniu ojczyzny i symbolem polskości. W
trudnym dla Polaków wieku XIX celowo uwypuklano
jej patriotyczno -narodowy charakter. Jako symbol
traktowana też była przez artystów: ku pokrzepieniu
serc odwoływali się do niej Sienkiewicz, Mickiewicz  
i Matejko.

Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 r. - 3 Maja
został ogłoszony świętem narodowym. W 1925 r.
dzień ten uzyskał dodatkową sankcję religijną. 
W czasie II wojny Polacy na emigracji i w kraju
również obchodzili święto 3 Maja – symbolizujące
opór i walkę z okupantem. Po roku 1945
komunistyczne władze zmierzały do likwidacji
trzeciomajowych obchodów ze względu na ich
utrwalony charakter narodowo-katolicki.
Przeciwstawiano im i nagłaśniano propagandowo 
1 Maja - Święto Pracy. Przez wiele lat nie odbywały
się państwowe uroczystości związane 
z rocznicą 3 Maja, a podejmowane próby uczczenia
święta kończyły się szykanami ze strony milicji.
Zmianę przyniósł rok 1980. Wiosną 1981 odbyły się
uroczyste, oficjalne obchody rocznicy Konstytucji.
Władza próbowała zawłaszczyć przywróconą
tradycję.  Trudny czas stanu wojennego znów uczynił
z obchodów tego święta konflikt między władzą 
a społeczeństwem: ten konflikt obchodów "naszych"
i "oficjalnych" często kończył się interwencją milicji 
i ZOMO. Przełom przyniósł rok 1990. Nowo wybrany
Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały
dzień 3 maja świętem państwowym.
Dzisiaj 3 maja jest dniem wolnym od pracy. Uczniowie
naszej szkoły ze sztandarem wezmą udział w
oficjalnych obchodach tego święta a my wszyscy
będziemy świętować z bliskimi.
Autor: Aleksander Kowalczyk

          
             3 MAJA - ROCZNICA UCHWALENIA  KONSTYTUCJI
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