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Czy szukaliście już wiosny?

.

.

W mieście często nie zauważamy Przyszła 21 marca,
zmian w przyrodzie związanych
ale kto ją widział?
ze zmieniającą się porą roku.
My wyruszyliśmy na spacer, którego celem było szukanie oznak
nadchodzącej wiosny. Co zauważyliśmy? Oczywiście wzrost
temperatury, który zachęca do zabawy na powietrzu. Byliśmy już
kilka razy na szkolnym placu zabaw. W parku kwitną już pierwsze
kwiaty. Udało nam się zaobserwować przebiśniegi i krokusy, które
sfotografowaliśmy. Dostrzegliśmy też kwitnące krzewy
leszczyny, które pylą, co wyraźnie odczuwa nasza koleżanka.
Poza tym są kotki czyli bazie na wierzbach. Nie udało nam się
zaobserwować wielu ptaków, bo tylko wróble i wrony, ale pani
powiedziała, że słyszała odgłosy żurawi.

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w
momencie równonocy wiosennej. Na
półkuli północnej najczęściej 21 marca.
Czasami data ta wypada dzień wcześniej
lub dzień później.
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej
ustalony jest więc umownie na 21 marca.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się
okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza wahają się
pomiędzy 5 a 15°C.
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Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Patrona Szkoły

Zosia

.

.

22 lutego w szkole był apel poświęcony wyżej
wymienionym uroczystościom. Starsze dziewczynki
mówiły przygotowane teksty. Uczniowie wszystkich
klas śpiewali hymn szkoły "Ogniska już dogasa blask".
Trzymając się za ręce, zrobiliśmy dwa koła. Dzieci z
klas pierwszych, drugich i trzecich były w środku, a
dzieci z klas starszych - na zewnątrz. Potem
wróciliśmy do klas i wysłuchaliśmy audycji nadawanej
przez szkolny radiowęzeł poświęconej druhowi
Wacławowi Milke.
Julia, Marika i Zosia

wykonali: Ania i Piotruś

.

Aby zbliżyć narody,
trzeba zaprzyjaźnić ich
dzieci.
Na pierwszym miejscu
stawiajcie człowieka,
człowiek jest
najważniejszy.
Druh Wacław Milke

.

Jak co roku, był to dla nas bardzo uroczysty dzień. Wszyscy uczniowie
wysłuchali w skupieniu wzruszających wspomnień biograficznych,
przeplatanych muzyką ludową i poezją. Życie naszego patrona, jak sam
mówił: „nie było jak z bajki”. Przeżył dwie wojny, obozy koncentracyjne...,
ale nigdy nie miał do nikogo żalu. Nigdy nie przywiązywał wielkiej wagi do
zaszczytów. Nie chciał żyć tylko historią, ale pragnął, by historia pomagała
tworzyć piękną rzeczywistość.Całe życie pracował z młodymi ludźmi i dla
nich. Przez założony przez niego zespół "Dzieci Płocka" przewinęły się
tysiące dzieciaków. Dziś tańczą tam i śpiewają wnukowie pierwszych
małych artystów. „Należeć do zespołu to była niesamowita nobilitacja,
wszyscy o tym marzyli. Tak naprawdę wszystko, co ważne w naszym
życiu, było właśnie w zespole. ”- wspominają wychowankowie. Nasz
patron mówił: „ Przecież ja widzę, że oni chcą tańczyć, kultywować
tradycję, mówić o patriotyzmie. Proszę pisać dobrze o młodych”.
Cieszymy się, że Dzieło Druha Wacława Milke trwa.

.

.

Podczas apelu przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego
Anastazja Mordzińska zapaliła
świecę.
Pięknych głosów w słuchowisku
użyczyły: Martyna Strzałkowska,
Magdalena Szczecińska, Zofia
Milewska, Sandra Witkowska,
Aleksandra Chojnicka i Lena Denst.
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SŁOWA PO NIEBIE PŁYNĄCE

W naszej szkole rozwijane są uzdolnienia
twórcze. Rozbudzamy wrażliwość na
piękno poezji oraz upowszechnianie
kultury żywego słowa wśród młodzieży.
Chętnie bierzemy udział w wydarzeniach,
które popularyzują literaturę piękną.
Jednym z nich jest Konkurs Recytatorski
i Poezji Śpiewanej "Słowa po niebie
płynące", organizowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. 12
marca 2019 roku naszą szkołę
reprezentowały uczennice klasy VIIa. Tym
razem motywem przewodnim była
kobieta. W kategorii poezja śpiewana
trzecie miejsce zajęła Sylwia
Dmochowska, która zaprezentowała
utwory "Dziewczyna z granatem"
i "Miejcie nadzieję".
Wyróżniona została również Lena Denst.
Uczennica recytowała wiersz Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego "Modlitwa do
Bogarodzicy" i fragment "Małego
Księcia".
To była prawdziwa uczta dla ducha.
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W dniu 22 marca
uczestniczyliśmy w rekolekcjach
w Bazylice Katedralnej

W oczekiwaniu na święta
Może trzeba pomóc mamie i posprzątać w swoim
pokoju? Może chwycić za trzepaczkę i razem z tatą
wytrzepać dywan? Może z babcią upiec mazurka?
A z dziadkiem umyć samochód?
A potem cieszyć się i namalować to, jak cała rodzina
spędzała święta.

Rekolekcje,

to takie
lekcje,kiedy
duży i mały
uczy się,
jak być
doskonałym.
.

rysowała Zosia

Olga

.

Ola

.

Julia

'

Wszyscy lubimy i cenimy tych ludzi, którzy są dobrzy
dla innych. To wymaga pracy nad sobą. Rekolekcje to
czas, w którym mamy zastanowić się nad tym, co
robić, aby być bliżej Pana Boga. Dlatego w okresie
Wielkiego Postu bierzemy udział w rekolekcjach,
podczas których możemy więcej zastanowić się do
czego wzywa nas Pan Jezus i jak my odpowiadamy
na jego wezwanie w swoim życiu.

.

Taki duży taki mały może Świętym być
Taki gruby taki chudy może Świętym
być...

.
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Święta tuż, tuż...
Tradycje Wielkanocy: Niedziela Palmowa

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej,
obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj nie trudnimy się raczej robieniem
własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno już gotowej i taką właśnie zanosimy do kościołów.
Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół,
piórek i kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów,
by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę, by chroniła
przed gradobiciem, gałązki wkładano także pod próg, by strzegły domowników przed chorobami, a te zatknięte
pod strzechą chroniły dom przed piorunami. A wierzbowe kotki z palemki… połykano! Miało to ustrzec od bólu
gardła i zapewnić zdrowie. Taka palemką delikatnie bijano nie tylko domowników, ale również zwierzęta i dobytek,
by przekazać w ten sposób magiczne siły.

Święcenie pokarmów
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę
uchował się aż do dzisiaj. Ma on korzenie pogańskie,
ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy
w Kościele tylko symboliczne pokarmy, które
mieszczą się w niewielkim koszyku. Zawartość takiej
święconki może być też różna, w zależności od
danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: jajek,
chleba, wędlin, soli, baranka, chrzanu oraz kawałka
domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie
pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie
wielkanocnego śniadania! Układano je w większych
koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy
kapliczce, a nawet przed domostwem. Rozkładano
dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały
poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał
specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że taka biała
płachta ma moc ochrony przed piorunami, dlatego
rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza.

Malowanie jajek – barwne zwyczaje Świąt
Wielkanocnych
Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj
malowania jajek na Święta. Jeden z tych, którego za
dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością.
Wywodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń,
gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie.
Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj
początek nowego życia. Pośredniczyło między
światem ludzkim, a duchów i bogów. Obecnie
wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami.
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Co zrobić, żeby się nie nudzić?
Mamy dla ciebie propozycje!

Wykonaj króliczka wielkanocnego
Materiały :
- Duża,biała skarpeta
- Wstążka
- Groch łuskany lub ryż
- Klej w płynie lub szpilki
- Kartka
- Nożyczki
-Ozdoby np. jajka brokatowe
- Gumka recepturka
Jeśli używacie kleju w płynie, przyda się pędzelek.
Sposób wykonania:
1. Do skarpety wsyp groch łuskany lub ryż . Około pół
saszetki .
2.Utnij nadmiar skarpety zostawiając około 10
centymetrów.
3. Ściśnij gumkę recepturkę zostawiając te 10
centymetrów bez grochu .
4. Rozetnij do połowy puste miejsce i wyrównaj na
kształt uszu.
5. Zaciśnij wstążkę i zawiąż kokardkę .
6. Z kartki wytnij oczy lub użyj ruchomych oczek i
przyklej.
7. Ze sznurka lub kolorowych drutów zrób pyszczek i
wąsy.
8. Możesz wykonać dodatkowe ozdoby. Gotowe :)

Przygotuj sałatkę wiosenną

Składniki:

- sałata np. lodowa
- 3 jajka
- ok. 150g sera mozzarella w małych kuleczkach
- 4 rzodkiewki
- kilka pomidorków koktajlowych
- papryka
- 50g boczku
- ½ łyżeczki musztardy
- 6 łyżeczek octu winnego
- 6 łyżek oleju
- sól, pieprz, szczypta cukru

Sposób przygotowania:
1.Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać i pokroić
w łódki.
2.Boczek pokroić w kostkę i usmażyć.
3.Sałatę umyć, osuszyć i poszarpać na kawałki.
4.Rzodkiewki umyć i pokroić.
5.Paprykę oczyścić, umyć i pokroić w kostkę lub
paski.
6.Musztardę, ocet, olej, sól, pieprz i cukier wymieszać.
7.Sałatę, jajka, rzodkiewki, paprykę, pomidory i
mozzarellę wymieszać. Sałatkę
ułożyć na dużym talerzu lub w misce, posypać
boczkiem i polać sosem. Smacznego :)
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Świąteczne wianki

robiły dzieci z klas młodszych w dniu 26 marca
na warsztatach plastycznych Kreatywna Planeta.

.

Olga

Wiosno, wiosno! Nie zapomnij o nas! Chcemy wyjść
na dwór! Przyjdź do nas, my już tak czekamy długo!
Ola
Wiosna nastaje, kwiaty rozkwitają. Będzie kolorowo i
ciepło. Będą latały osy i pszczoły. Będzie wesoło.
Patrycja.
Z przyjaciółmi będę bawić się w berka, chowanego i
we wszystko w co się da. Marika

wykonała Patrycja

.

Zgaduj-zgadula
Jakie to zwyczaje wielkanocne?
m_______e j___k
N_______a P_____a
ś_______e p_____u
l__y p__________k
p_______e b_b im______w

.

Mateusz

opracował Damian i Szymon

Wiosną będę bawił się z kolegami: Kubą, Szymonem,
Damianem i Mateuszem w „Bądź, kim chcesz” i
„Jurassic world”. Pierwsza zabawa polega na tym, że
wybierasz jakąś postać i nią się bawisz, a druga na
tym, że musisz pilnować wybiegów z dinozaurami.
Piotruś
Wiosna to czas rozkwitania kwiatów. Będę grał w piłkę
i bawił się z przyjaciółmi. Wiosna to wspaniały czas!
Rafał
Wiosna przyszła i wszyscy są radośni. Bawią się na
dworze w berka i się uśmiechają. Każdy też się
cieszy, że niedługo Wielkanoc przyjdzie. Sandra
wykonała: Patrycja, Lena i Olga

.
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Wiosenna krzyżówka

1. Popularny kwiat z Holandii.
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się na wiosnę z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ją 21 marca.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc.
11. Zdrobnienie wyrazu słońce.
Rozwiązaniem krzyżówki jest kwiat z obrazka.

