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Zespól redakcyjny: uczniowie klasy VI b pod
opieką K. Kamińskiej - Grabki i K. Kamińskiej

..

..

Pogody ducha,
zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzy zespół redakcyjny gazetki.
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE

.

.
Święta wielkanocne
to wyjątkowy czas, w
którym symboliczne
obrzędy religijne,
tradycja ludowa i
świat przyrody
splatają się w jedno.
Chrześcijanie
świętują zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią,
przyroda budzi się do
życia po zimie, zaś
tradycje ludowe
zarówno
upamiętniają
wydarzenia sprzed
ponad 2000 lat, jak i
podkreślają naturalne
przemiany w
przyrodzie – wiosna
rozpoczyna nowy
cykl życia,
obsiewania, zbierania
plonów i cieszenia
się nimi.

W Wielki Czwartek
chłopcy ze wsi
wyganiali Wielki
Post, hałasując
kołatkami (dzwony
kościelne milczały aż
do Niedzieli
Wielkanocnej).
Dzieci robiły dobry
uczynek i przy okazji
świetnie się bawiły.
Do dziś księża
praktykują w ten
dzień obrzęd
polewania stóp
dwunastu
mężczyznom. To na
pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy
Chrystusa z
apostołami.
Wielki Piątek to
dzień wyciszenia. W
Kościele nie ma

mszy świętej (to
jedyny taki dzień w
roku), natomiast
gromadzą się tam
wierni, którzy modlą
się w ważnych dla
siebie intencjach. W
niemal każdym
polskim kościele jest
nocne czuwanie przy
grobie Jezusa,
którego pilnują
strażnicy (strażacy,
harcerze, żołnierze).
Dawniej piątkowe
modlitwy były
bardziej
widowiskowe.
Pojawiały się
procesje
grzeszników
odzianych w worki
żałobne, którzy kładli
się krzyżem na
podłodze

i przepraszali za
swoje grzechy.
Wielka Sobota to
Wigilia Wielkanocy.
Podczas
nabożeństwa w tym
dniu święci się ogień,
wodę i ciernie. Ogień
symbolicznie spala
to, co stare, woda
daje życie. Dawniej
wodą spryskiwano
dom, by rok był
spokojny.
Podsycano ogień i
wrzucano do niego
leszczyny. Popiół
rozrzucano w dniu
pierwszej orki, co
miało zapewnić
szczęście i dostatek.
Dziś ogień pełni inną
rolę, służy do
odpalenia paschału,
czyli wielkiej świecy,

która pali się aż do
końca świąt Wielkiej
Nocy. Paschał stoi
tuż przy ołtarzu.
Sobota to również
dzień święcenia
pokarmów. Zgodnie
z tradycją święconka
powinna zostać
przygotowana już w
Wielki Piątek.
Wielkanocny
Poniedziałek (lany
poniedziałek,
śmigus-dyngus) to
czas radości,
zabawy, psikusów,
na które wszyscy
czekali przez cały
okres postu. W tym
dniu polewamy się
wodą. Dawniej
śmigus i dyngus
tylko polewamy się
wodą. Dawniej
chodzono po wsi z

były osobnymi
zwyczajami –
śmigus oznaczał
tradycyjne smaganie,
czyli uderzanie
wierzbowymi
gałązkami lub
polewanie wodą.
Wszystko w formie
zabawy – chłopcy
smagali dziewczęta
po gołych łydkach.
Dyngus to inaczej
wykup. Chłopcy
chodzi od domu do
domu i w zamian za
życzenia i śpiew
domagali się wykupu
w postaci pisanek,
słodyczy, pieniędzy.
Z czasem połączono
te zwyczaje i dziś
robią krzyżyki i
wbijają w ziemię, aby
zapewnić sobie
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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI

Udana
„Randka z
książką”

książce w taki sposób,
aby zachęcić do jej
przeczytania.

Recykling
na miarę 4
pory roku.

im. Józefa
Szermentowskiego w
Kielcach. Patronat nad
projektem objęło
Kuratorium Oświaty w
Kielcach. Uroczyste
rozpoczęcie konkursu
odbyło się w Kielcach
gdzie nasza delegacja
w składzie Aleksandra
Libuda , Zuzanna
Łaskawy i Oliwia
Bugajska
zaprezentowała naszą
szkołę.
Koordynatorami
projektu są Małgorzata
Molenda i Janusz
Kozłowski.

14 lutego w Walentynki
w bibliotece szkolnej
odbyło się spotkanie
uczniów, którzy
umówili się na ,,
Randkę w ciemno” z
książką.Uczniowie
przeczytali, a następnie
opowiedzieli innym
czytelnikom o swojej

.

.
Uczniowie wykazali
się nie tylko
umiejętnościami
recytatorskimi,
wokalnymi i
tanecznymi, ale także
umiejętnością gry na
różnych
instrumentach. Swój
program przedstawili 8
marca

dla społeczności
szkolnej. Dzień
wcześniej ich występ
oklaskiwali
mieszkańcy osiedla.
Podczas tego
spotkania życzenia
wszystkim paniom
złożył prezydent
Ostrowca
Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński
oraz przewodniczący
Rady Osiedla
Ludwików Roman
Wieczorak. Dyrektor
szkoły Mariusz
Szczerbiński
przekazał wraz z
najlepszymi
życzeniami
symboliczną

wiązankę kwiatów dla
wszystkich kobiet na
ręce przewodniczącej
Rady Miasta,
mieszkanki osiedla,
Ireny RendudyDudek.

Nasza szkoła została
zakwalifikowana do
wojewódzkiego
konkursu „Recykling
na miarę. 4 pory
roku”. Konkurs
organizowany jest
przez Fundację VIVE
Serce Dzieciom
wspólnie z Zespołem
Państwowych
SzkółPlastycznych

Kobietom małym i
dużym

.

.

.

.

.

.

Z okazji Dnia Kobiet
program artystyczny
zadedykowany
wszystkim paniom
przygotowali uczniowie
klas drugich i zespół z
klasy III c. Na
specjalny koncert
życzeń złożyły się
przede wszystkim
stare przeboje z
repertuaru zespołów „Czerwone Gitary” i „2
plus 1”, ale także te
współczesne,

jak „Tamta
dziewczyna”. W
swoim programie
uczniowie chcieli
przypomnieć,
zwłaszcza panom, że
„bez kobiet i
dziewczynek, życie nie
byłoby miłe” i „mimo
wszystkich wad,
niestety, dziś żyć się
nie da bez kobiety”.
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HUMOR SZKOLNY
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Idzie zajączek przez
las i niesie pod pachą
teczkę. Spotyka go
wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę
magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- "Zając
najgroźniejszym
zwierzęciem w lesie"

- No! Ty chyba sobie
kpisz!
- To chodź za
krzaczek!
Wpadają za krzaczek,
słychać straszliwy
łomot, skowyt. Po
chwili zza krzaczka
wypada wilk z
obłędem w oczach,
sierść z niego prawie

zdarta... Po chwili
wychodzi zając, a za
nim niedźwiedź. Misio
poklepuje zająca po
plecach i mówi:
- Widzisz zajączku!
Nie jest ważny temat
pracy magisterskiej,
tylko promotor.

Przychodzi króliczek
do sklepu i mówi:
- Poproszę 1 kg sera.
Następnego dnia znów
prosi o ser i tak przez
kilka dni. 7 dnia
sprzedawca na to:
- Po co ci tak dużo
sera?
- Proszę iść ze mną to
panu pokaże - mówi
królik.
Przychodzą nad
jezioro, królik wrzuca
ser do wody, a tam
bulgota, gotuje się i
sera nie ma.

Co tam jest? - pyta
sprzedawca
-Nie wiem, ale
strasznie lubi ser!odpowiada królik.

Przed Świętami
Wielkanocnymi
zajączek odwiedzając
niedźwiedzia wręczył
mu wielkanocną
pisankę. Gdy misiek
wziął ją w łapy, pisanka
wybuchła i wybiła mu
wszystkie zęby.
Zajączek patrzy na
niedźwiedzia i mówi:
- Co się tak dziwisz?
Nigdy nie widziałeś
kinder-niespodzianki?

Cisza. Wstaje
niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać
jak długo schnie farba!

Zając przychodzi do
cukierni i pyta:
- Ile kosztuje 1 kg
ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za
darmo.
- To poproszę 2
kilogramy okruszków.

Bocian uśmiecha się
do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś
zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl
ma przechlapane!

Zajączek wchodzi do
baru i mówi:
- Kto mi pomalował
rower na zielono?!

Rubrykę opracował:
F. Kusal, klasa VIb

.

.

.

.

.

.

Przychodzi zajączek
na stację benzynową i
pyta:
- Są banany?
Kasjer odpowiada:
- Nie ma.
Na drugi dzień
zajączek przychodzi i
pyta o to samo i
otrzymuje taką samą
odpowiedź. Ta sama
sytuacja powtarza się
przez kolejne 2 dni. W
końcu piątego dnia
zajączek idzie na

stację benzynową i
widzi tabliczkę: - "Brak
bananów".
Zajączek mówi:
- A jednak były!
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka
piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem
podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła
samochód...
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KĄCIK FILMOWY

Zając Max ratuje
Wielkanoc

Maxa rozbija się w
Wielkanocnej Krainie.
W jej centrum znajduje
się Zajęcza Szkoła.To
Max – mały zając z
właśnie tu ukryto Złotą
wielkiego miasta –
Pisankę – przedmiot
marzy o tym, by
dający zajączkom
zdobyć sławę i
dołączyć do lokalnego magiczną moc.
Wspierany przez grupę
gangu. Chcąc
nowych przyjaciół, Max
zaimponować
postanawia znaleźć
kolegom, postanawia
sposób na powrót do
wykonać trudną
kaskaderską sztuczkę. domu. Zanim to
nastąpi, będzie musiał
Niestety podczas
stawić czoła klanowi
podniebnych ewolucji
podstępnych lisówsamolotem coś idzie
złodziei.
nie tak i pojazd
Dzieciak rządzi

.

.
Dudi: Cała naprzód
Jest rok 2100. Poziom
oceanów podniósł się
na tyle, że ludzkość
opuściła ziemię. Teraz
gospodarzami naszej
planety są wszelkie
wodne istoty. Mała
ośmiorniczka Macunia

i jej przyjaciółki: Ewka
- zwariowana ryba
żabnica oraz Ala –
neurotyczna
krewetka, w
podwodnej katastrofie
tracą dom. Niestety w
ich okolicy gęstość
zarybienia jest tak
wysoka, że podwodne

budownictwo nie
nadąża za popytem.
Przyjaciółki decydują
się wyruszyć w
nieznane w
poszukiwaniu nowego
domu. Podmorska
ekipa dotrze do
zatopionych ulic
Nowego Jorku, wraku

Titanica, a nawet do
dalekiej Arktyki. Na
szlaku spotkają
mnóstwo niezwykłych
istot, zawrą wspaniałe
przyjaźnie.

Pewnego dnia w życiu
siedmioletniego Tima
pojawia się młodszy
braciszek. Tim
natychmiast zdaje
sobie sprawę, że
ubrany w garnitur,
noszący teczkę i
zachowujący się jak
rasowy biznesmen
dzieciak jest
zagrożeniem dla jego
niezachwianej dotąd
pozycji w rodzinnym
domu. Gdy Tim
postanawia odzyskać
utraconą pozycję,
natrafia na trop

tajemnego spisku,
który może zmienić
równowagę sił na
świecie. Przekonuje się
przy tym, że kluczem
do tajemnicy jest jego
młodszy brat. Rywale
muszą zapomnieć o
dzielących ich
różnicach, ocalić
rodziców, przywrócić
porządek na świecie i
udowodnić, że więzy
rodzinne są siłą, której
nic nie jest w stanie
pokonać.

Rubrykę opracował:
J. Jarzębak, klasa VI b

.

.

.

.

.

.

Rysio jest wróblem
przygarniętym przez
parę bocianów. Kiedy
przybrani rodzice
migrują do Afryki,
bohater, przekonany,
że też jest bocianem,
wyrusza ich śladem w
pełną przygód podróż,
korzystając z
wszelkich możliwych
środków transportu.
Towarzyszą mu nowi
przyjaciele ekscentryczna

sowa i narcystyczna
papuga, która marzy o
karierze gwiazdy disco.
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KĄCIK KULINARNY

Rubrykę opracowała: Angelika Gruszka, klasa VI b

.

Babka Wielkanocna
Składniki
• 200 g masła
• 1 i 1/4 szklanki cukru
• 4 jajka
• 1 i 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
• 4 łyżki mąki pszennej
• 1 pełna łyżeczka proszku do
pieczenia
• 4 łyżki śmietanki kremowej 30%
(płynnej)
• 1 łyżka soku z cytryny

.
Przygotowanie
• Składniki na babkę (masło, jajka i śmietankę) wyjąć znacznie wcześniej z
lodówki, aby się ogrzały. Formę na babkę z kominem o pojemności
minimum 2,5 litra (u mnie o średnicy 22 cm) wysmarować grubą warstwą
masła i obsypać mąką. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (góra i dół bez
termoobiegu).
• Mąkę ziemniaczaną wymieszać z mąką pszenną i proszkiem do
pieczenia. Masło ucierać mikserem na wysokich obrotach razem z cukrem
przez minimum 10 minut. Stopniowo po jednym dodawać jajka cały czas
dokładnie i długo miksując (po minimum 3 minuty po każdym dodanym
jajku).
• Do ubitej masy dodać połowę mieszanki mąki oraz połowę śmietanki,
zmiksować mikserem na średnich obrotach do dokładnego połączenia się
składników, dodać resztę mąki i śmietanki, wlać sok z cytryny i zmiksować
dokładnie na jednolitą masę.
• Wylać do formy (powinna wypełnić ją do połowy), wyrównać powierzchnię i
wstawić do piekarnika. Piec przez 35 - 40 minut (po tym czasie wetknięty
patyczek w środek ciasta powinien wyjść suchy). Wyjąć i studzić przez
około 10 minut, wyłożyć na paterę do góry dnem i udekorować dowolną
polewą lub cukrem pudrem.

