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         Zanim  zrobisz komuś przykrość , zastanów się dwa razy!!

Cyberprzemoc-dziecko, ofiara, sprawca
Wizyta policjanta w szkole w Odrzykoniu

Prelekcja pana policjanta

Jedną z najważniejszych
rzeczy w życiu jest
bezpieczeństwo. 

W związku z tym do naszej
szkoły został zaproszony
policjant.

 Uczniowie z gimnazjum
mieli okazję zapoznać się z
obowiązującymi prawami i
zastanowić się nad swoim
zachowaniem. Policjant
ostrzegał młodych ludzi
przed spożywaniem
używek, ściąganiem plików
oraz cyberprzemocą. 
Podawał różne
uświadamiające przykłady z
życia.

Wiele osób na pewno
zastanowiło się nad swoim
postępowaniem.
Opinie uczniów po wizycie
pana policjanta:
"Uświadomiłam sobie, ze
najlepiej nie popełniać
żadnych przestępstw, bo są
związane z dużymi
problemami."
"Nie należy kopiować
rzeczy i udostępniać zdjęć
innych ludzi, bo ktoś może
sobie tego nie życzy."
" Każda osoba, która popełni
przestępstwo będzie
podlegała karze. Łatwo jest
sprawdzić, kto  wstawił daną
informację."
 
P.Sitar

FinaliściW trakcie konkursu

FINAŁ KONKURSU
TECHNICZNEGO
W dniu 6 marca 2015r.
odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Technicznej  w
Zespole Szkół
Technicznych w
Jarosławiu.
W tym roku do pierwszego
etapu wystartowało 2500
uczniów. Do drugiego
etapu zakwalifikowało się
około 250  z terenu
województwa
podkarpackiego.

Uczniowie rywalizują w
dwóch kategoriach:
interdyscyplinarnej i prac
modelowo-
konstrukcyjnych. 
W ścisłym finale znalazło
się tylko 40 najlepszych,
wśród nich dwóch uczniów
naszej szkoły. 
Zostali oni finalistami XIV
edycji konkursu „Sapere
aude” -  odważ się być
mądrym; byli to uczeń
klasy III b gimnazjum
Mateusz Dubiel oraz
uczeń klasy II b Kacper

Słowik. Chłopcy  wykazali
się rozległą wiedzą z
różnych dziedzin:
matematyki, chemii, fizyki,
techniki i informatyki.

Gratulujemy i życzymy
im dalszych sukcesów w
rozwijaniu swoich pasji i
umiejętności.

D.H.

D.H.

D.H.D.H.
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    W dziką stronę...

Klasy VI-uczestnicy projektu

09. 03. 2015r. klasy
VI pod opieką  p.
Elżbiety Rodzinki i p.
Joanny Typrowicz
odbyły pieszą
wycieczkę w plener
na lekcję przyrody w
 ramach projektu
edukacyjnego  
„W dziką stronę”.
 Uczniowie biorący
udział w  lekcji mieli
możliwość 
sprawdzenia się 
w różnych ciekawych
turniejach i zabawach
na świeżym

powietrzu.
Wsłuchiwali się 
w odgłosy przyrody,a
przy pomocy zabawy
poznawali świat.
Wspólnie spędzone
chwile na łące, w lesie
rozbudziły w
uczestnikach więzi z
przyrodą. Do udziału
w projekcie przystąpili
wszyscy, którzy
kochają przyrodę  i
wierzą w to, że czas
spędzony w lesie nie
jest zmarnowaną
lekcją, lecz okazją do
poznawania świata. 

Projekt składa się z
kilku etapów:
·  Trzydniowe
szkolenia terenowe
dla nauczycieli
·  Cykle zajęć
obejmujące pięć
warsztatów
terenowych dla
uczniów z naszej
szkoły  
·  Leśne Szkoły
–bezpłatne
 pięciodniowe
wyjazdy z
intensywnym
programem
ekologiczno-
przyrodniczym
najbardziej aktywnych
dzieci

·  Wydanie zbioru
scenariuszy zajęć i
poradnika edukacji
terenowej
·  Konferencja
zamykająca (zima
2015/2016)

Zajęcia prowadzą:
wychowawca klasy
szóstej-pani Elżbieta
Rodzinka oraz pani
Magdalena Kuś.

Wielkanoc to święto
upamiętniające
zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.
 W naszym kraju jest
wiele tradycji
wielkanocnych,
których niestety
częściowo już się nie
obchodzi, jednak
większa część nadal

jest obecna w
naszym rodzinnym
gronie. Tradycje
wielkanocne
sprawiają, że to
święto staje się
wyjątkowe, a
świąteczne dni są
bardziej radosne.
Wieszanie Judasza
Widowisko
rozpoczynało

się w Wielki Czwartek
nocą (w niektórych
regionach już w Wielk
ą Środę), kończąc
się następnego dnia
po południu. Kukła
przedstawiająca
Judasza była
sądzona, a następnie
wieszana na wieży
kościelnej. W Wielki

Piątek strącano
Judasza z wieży, a
następnie bito,
szarpano, włóczono
po wsi. Podpaloną
kukłę wrzucano do
rzeki czy stawu. 

 Niedziela Palmowa

Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje
się z wierzby, która zgodnie z tradycją jest
symbolem nieśmiertelności duszy. Obecnie
wielkanocne palemki ozdabiane są suszonymi
kwiatami, ziołami czy piórkami różnych
kolorów. Święcenie palmy wielkanocnej to
piękna tradycja, według której palmy chronią
domowników przed nieszczęściem.

 Pisanki
Malowanie pisanek to  najpopularniejsza
tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i
kolorujemy skorupki jajek. Tworzyć pisanki
można na wiele sposobów:poprzez zanurzanie
jajek w wodzie, w której jest barwnik. Pisanki
można także oklejać, malować lakierem do
paznokci bądź wyskrobywać koronkowe
wzory ostrym narzędziem na skorupce.

     Polskie tradycje                  
             wielkanocne

Śmigus Dyngus
Bardzo znana tradycja wielkanocna
obchodzona w tzw. lany poniedziałek. To
zabawa polegająca na oblewaniu wodą  przez
cały dzień. Według tradycji wszystkie panny
oblane w Śmigus Dyngus miały większe
szanse na zamążpójście.
Wielkanocny koszyczek
Według tradycji Wielka Sobota to okres
radosnego oczekiwania i tego dnia należy
poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może
zabraknąć baranka – symbolu
zmartwychwstania, wędlin – symbolu
kończącego się postu, jajka – symbolu
narodzenia czy masła – symbolu dobrobytu.
Do wielkanocnego koszyczka wkłada się także
sól i pieprz, chleb oraz ozdoby takie jak
kolorowe pisanki i kurczaczki.
 Środa Popielcowa
Rytuał posypywania głowy popiołem to symbol
pokuty uczestników nabożeństwa.

Gabi i Kasia

 Potrawy na
Wielkanoc
Kolejną tradycją   są
oczywiście potrawy.
Według tradycji  na
stole podczas świąt
muszą pojawić się
wszystkie te potrawy,
których nam brakował
o podczas trwania
Wielkiego Postu.
Świętując okres
wielkanocy, na
stołach nie może
zabraknąć żurku  z

białą kiełbasą i
kawałkami jajka.
Jajka są symbolem
nowego życia i
tradycja głosi, że im
więcej potraw z jajek
na  stole, tym
większa będzie
pomyślność
domowników. Do
tradycji należy także
pieczenie babek
wielkanocnych oraz
mazurków.

E.R.
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Słodkie co nieco na        
             święta

Wielkanocne obyczaje w poszczególnych    
               państwach na świecie

Każdy kraj ma swoje zwyczaje i tradycje, o których warto wiedzieć. Zobaczcie, jak święta
obchodzone są w poszczególnych państwach na kuli ziemskiej.
BUŁGARIA
 Po mszy świetej o północy w nocy z soboty na niedzielę, skorupkę jajka pomalowaną na czerwono,
rozbija się o mur kościoła.  Ten, kogo jajko przetrwa bez stłuczki stukanie z innymi jajkami, zapewni
sobie powodzenie na cały rok.

HISZPANIA
 Wielkanoc obchodzona jest tu bardzo uroczyście i z wielkim przepychem. W Wielkim Tygodniu przez
ulice miast i wsi przechodzą liczne procesje. W Niedzielę Wielkanocną organizowane są
przedstawienia i pokazy tańca.

AUSTRIA
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli po wsiach i miasteczkach chodzą chłopcy, hałasując drewnianymi
grzechotkami. To symbol dzwonów, które zgodnie z tradycją poleciały do Rzymu, by wrócić dopiero w
pierwszy dzień świąt. Kiedy dzwony już powrócą, młodsze dzieci zaczynają szukanie wielkanocnych
koszyczków ze słodkościami. W miastach i na wsiach rozstawiają się wielkanocne jarmarki.

NIEMCY
Głównym symbolem
świąt jest zajączek. W
domach i ogródkach
czekoladowych
zajączków i jajek
szukają najmłodsi
członkowie rodziny.
Kolorowymi jajkami
obwiesza się młode
gałązki z zielonymi

listkami. W Wielki
Czwartek, zwany tu
Zielonym Czwartkiem
jajka maluje się na
zielono.

SZWECJA
Ostatnie dni Wielkiego
Tygodnia dziewczęta i
chłopcy przebierają
się za wiedźmy

i składają wizyty
sąsiadom. Rozdają
specjalnie
dekorowane na tę
okazję kartki, laurki i
listy wielkanocne. W
zamian dostają
słodycze.

FILIPINY
 W Wielki

Piątek odbywa się
słynna na całym
świecie procesja,
podczas której
ochotnicy biczują się,
a niektórzy na koniec
są przybijani do
krzyża.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Gazetka Lider 

Wesołego AllelujaW lany poniedziałek

Wielkanocna babka

Wielkanocna babka
Lista składników:

5 małych jajek lub
4 duże
1 szklanka mąki
pszennej
1/2 szklanki mąki
ziemniaczanej
25 dag Kasi
1 szklanka cukru
1 płaska łyżeczka
proszku do
pieczenia
cukier waniliowy
lub drobniutko
pokrajana połowa
laski wanilii

ewentualnie 5 dag
rodzynków i trochę
smażonej skórki
pomarańczowej,
otarta skórka z
cytryny
tłuszcz i tarta
bułka do formy

1. Ubić jajka z cukrem.
2. Dodać do nich oba
rodzaje mąki
zmieszanej z
proszkiem do
pieczenia i rozmieszać
tak, by nie było grudek.
3. W tym czasie
zagotować tłuszcz,
wlać do ciasta ubijając
bez przerwy.
4. Następnie dodać
aromaty i bakalie,
włożyć do
wysmarowanej
tłuszczem i wysypanej
tartą bułką długiej
blaszki keksowej lub
formy do babek z
kominkiem.

5. Wstawić do średnio
nagrzanego piekarnika
(temperatura około
170°C), piec ok.45
min.
6. Babkę można
przyrządzić także z
dodatkiem kakao. Po
wykonaniu ciasta wlać
do formy tylko 2/3 całej
jego ilości.
7. Do reszty dodać 2
pełne łyżki kakao,
dokładnie wymieszać i
wylać szeroką strugą
na wierzch ciasta.
SMACZNEGO;)

NetK.N.

N.
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8 MARCA-MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  
                        KOBIET

STOPKA REDAKCYJNA
Numer marcowy przygotowywali: 

Tomasz Szmyd, Aleksandra Danek,
 Gabriela Wajda, Katarzyna Kulpińska,
 Martyna Haczela, Patrycja Sitar,
 p.Dorota Hedesz, p.Elżbieta Rodzinka,
 p.Joanna Typrowicz pod opieką Katarzyny Nowak.

Kobiety, ach kobiety...

Zyczenia:)

Obchody święta kobiet
w marcu, na początku
wiosny mają bardzo
długą tradycję, jeszcze
starożytną, natomiast
data 8 marca ma
rodowód o wiele
bardziej współczesny i
wcale nie tak
radosny... ale po kolei,
co się zdarzyło 8
marca?

Niektórzy łączą
dzisiejszy
Międzynarodowy
Dzień Kobiet ze
świętem o nazwie
Matronalia. Były to
święta obchodzone w
Rzymie, powiązane z
kultem płodności, z
bóstwami żeńskimi.
Przypominało ono
trochę dzisiejszy

dzień kobiet, gdyż
zwyczajem było, żeby
mąż obdarował swoją
żonę, jakimś miłym
prezentem. Liczyła się
kobiecość. To ona była
wyniesiona na
piedestał tego dnia.
Dzień ten przypadał 1
marca.

Międzynarodowy
Dzień Kobiet jest
obchodzony co roku 8
marca. Jest on
wyrazem szacunku
dla ofiar walk o
równouprawnienie
kobiet. Święto
 ustanowione zostało
w 1910r. Z tej okazji
przedstawicielki płci
pięknej są
obdarowywane przez
mężczyzn na różne

 sposoby. Początki
tego święta wywodzą
się z ruchów
robotniczych w
Ameryce Północnej i
Europie. Pierwsze
obchody
Międzynarodowego
Dnia Kobiet odbyły się
28 lutego 1909r. w
Stanach
Zjednoczonych.
 Mamy nadzieję, że
wszystkie uczennice
naszej szkoły zostały
obdarowane
prezentami przez
swoich kolegów z klas.

T.Szmyd

N.

N.


