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W najnowszym
numerze

        Wiosna nieśmiało zagościła na szkolnym klombie.    
           

Klasa VIII b wzięła
udział jesienią w
międzynarodowym
projekcie  KROKUS
organizowanym
przez  irlandzkie
Towarzystwo
Wiedzy o
Holokauście. 
Uczniowie posadzili

jesienią żółte
krokusy. Celem
projektu jest
zwrócenie uwagi na
problem 
dyskryminacji,
nietolerancji i 
różnych uprzedzeń.
Rozkwitające
krokusy

mają przypominać
nam, jak ważny jest
pokój na świecie
oraz wrażliwość na
krzywdę drugiego
człowieka.
                    M.J.

kalendarz
tradycje
wielkanocne
nasze hobby
wspieramy Ukrainę
patronka szkoły
noc w szkole
aktualności

"Pamięć, Godność i
Sprawiedliwość" 

Redakcja

Martyna Denko
Maja Gredys
Martyna Jargut
Gabrysia Jargut
Hanna Mazurek
Marcel Michalak
Wiktor Nowakowski
Jagoda
Szczepańska



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 04/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plNasz

Głos
              WIELKANOCNE TRADYCJE

 Jedną ze świątecznych tradycji jest chodzenie do
kościoła i święcenie wielkanocnej palmy na pamiątkę
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Kiedyś taką palemkę
wykonywało się samodzielnie m.in. z trzciny, wierzby,
ziół, bukszpanu oraz sztucznych i suszonych
kwiatów. Obecnie jednak coraz częściej ludzie
decydują się na kupno gotowej już palmy. 
  Kolejną tradycją wielkanocną jest robienie pisanek.
To zwyczajowa nazwa jajka zdobionymi różnymi
technikami. Dawniej zdobieniem zajmowały się
wyłącznie kobiety, mężczyźnie zaś nie wolno było
wchodzić w tym czasie do pomieszczenia. 
Obecnie dekorowaniem jaj zajmują się wszyscy
domownicy, a przede wszystkim dzieci. Co ciekawe, w
zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka
mogą mieć różne nazwy - drapanki, kraszanki,
pisanki, oklejanki, nalepianki oraz ażurki. 
Śmigus-dyngus, który obchodzi się w Wielkanocny 
 Poniedziałek, inaczej Lany Poniedziałek, polega na
wzajemnym oblewaniu się wodą. 
 W dawnych czasach wielkanocną tradycją było także
przestrzeganie postu. W tym czasie ograniczano
spożywanie m.in. mięsa, cukru, czy nabiału.  H.M.

Trochę o koszyczku wielkanocnym
Z koszyczkiem wielkanocnym wiąże się  cały obyczaj.
To z nim cała rodzina udaje się w Wielką Sobotę do
kościoła, żeby poświęcić znajdujące się tam pokarmy.
Wcześniej jednak trzeba go udekorować i włożyć do
niego potrawy- symbole, które wiążą się ze
zmartwychwstaniem Jezusa. Święcenie pokarmów w
Wielką Sobotę to znany zwyczaj od wieków w Polsce.
Poświęconym pokarmem- święconką rozpoczynamy
śniadanie wielkanocne, do którego siadamy zaraz po
rezurekcji- porannej mszy wielkanocnej. W tym czasie
dzielimy się pokarmem ze święconki, podobnie jak
podczas Wigilii Bożego Narodzenia dzielimy się
opłatkiem.
Co powinno się znaleźć w koszyczku
wielkanocnym?
Do koszyczka wkładamy taką ilość jedzenia, by
starczyło dla wszystkich po małym kawałku każdego
pokarmu. W święconce powinny się znaleźć takie
pokarmy jak: jajka, kawałek pieczywa, wędlina, sól
baranek (cukrowy lub przygotowany z ciasta) oraz
chrzan. Czasami wkładamy ser, ciasto i wodę.
                                                                      M.M.
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MOJE HOBBY- MOTORYZACJA

    Dnia 26 lutego br. w opuszczonej hali Jeronimo w
Lubinie odbył się zlot charytatywny pod nazwą
"Ratujmy Agatę",. W wydarzeniu brało udział  wiele
sportowych samochodów.  Stanowiły one nie lada
atrakcję dla przybyłych fanów motoryzacji. Okazale
prezentowały się auta  zarówno w wersji klasycznej,
jak i te stuningowane. Dreszczyk emocji można było
poczuć na torze do driftu.
    Miłośników pięknych samochodów połączyła
szczytna misja pomocy dla Agaty chorej na białaczkę.

Co to jest drift? - technika jazdy samochodem w
kontrolowanym poślizgu świadomie zainicjowanym
przez kierowcę.

Tuning – zmiana standardowego wyglądu
samochodu i jego fabrycznych parametrów
technicznych.

                                                             W.N.

.

.

                    UŚMIECHNIJ SIĘ

Na górskiej drodze doszło do wypadku autokaru. 
Policjant po przybyciu na miejsce pyta siedzącego w
pobliżu bacę 
- Jak się to stało? 
- Widzicie panie to drzewo? - pyta baca policjanta 
- No widzę. 
- A kierowca nie widział! 

Policjant zatrzymuje w mieście samochód
prowadzony przez kobietę: 
- Przekroczyła pani sześćdziesiątkę. 
- Ależ skąd panie władzo, to ten kapelusz tak mnie
postarza. 

Kierowca pyta chłopczyka stojącego na poboczu
drogi: 
- Hej bobasku, jak dojechać do Wólki? 
- A skąd pan wie, że nazywają mnie bobaskiem? 
- Ja wszystko wiem. 
- To po co mnie pan pyta jak dojechać do Wólki? 

,

.

.
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                 SOLIDARNI Z UKRAINĄ

    Większość z nas widziała wojnę tylko w
podręcznikach od historii lub jako relację z odległych
miejsc. Dziś trudno nam uwierzyć w to, że nasi
ukraińscy sąsiedzi muszą walczyć o swój byt, a
tysiące matek z dziećmi szukać schronienia w
różnych krajach. Polacy jako pierwsi ofiarnie otworzyli
swoje serca i domy. My, jako społeczność
uczniowska, również przyłączyliśmy się do akcji
pomocy Ukrainie. Zbieraliśmy żywność, artykuły
higieniczne, środki czystości, koce, śpiwory, a także
artykuły szkolne. Na tablicach na korytarzach i w
klasach umieściliśmy ukraińskie flagi. Wiedzieliśmy,
że do naszej szkoły zawitają nowi uczniowie.
Przywitaliśmy ich serdecznie, zapewniliśmy o naszym
wsparciu i życzliwości. Obecnie prawie w każdej klasie
mamy  koleżanki  i kolegów z Ukrainy. Pomagamy im
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a także w
przyswojeniu języka polskiego. Sami nauczyliśmy się
paru słów i zwrotów po ukraińsku. W komunikacji
wsparła nas nowoczesna technologia. 
                                                                    G.J    

Solidarni z Ukrainą

Warsztaty

                 WARSZTATY EKOLOGICZNE
                     PAKUJĘ DO SWOJEGO

    W piątek 08.04.2022 r. odbyły się w naszej szkole
warsztaty ekologiczne z TabLab Gdańsk- Pakuję do
swojego. Wzięli w nich udział uczniowie klas IV- VII.
Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na problem
związany z wytwarzaniem nadmiernych ilości śmieci.
Zamiast pakować kanapki w foliowe woreczki, można
zrobić woskowijkę z kawałka płótna, w które
wprasowuje się pszczeli wosk. Powstaje ekologiczne
opakowanie wielokrotnego użytku. Zakupy ze sklepu
najlepiej przynieść we własnoręcznie zrobionej torbie.
W tym przypadku drugie życie otrzymuje stara bluzka.
Wspólna praca wspaniale zintegrowała uczniów z
różnych klas. Wszyscy z zapałem zabrali się do
działania, by na końcu cieszyć się oryginalnymi
torbami. Wspaniale, że dzięki takim warsztatom
możemy zadbać o środowisko, a przy okazji dobrze
się bawić.

                                                                         B.P.

Barbara Przybylska

Barbara Przybylska
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Portret Marii Konopnickiej

Noc w szkole

   
      ROK 2022 ROKIEM MARII KONOPNICKIEJ

    W związku z przypadającą w maju 180.rocznicą
urodzin Marii Konopnickiej Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii
Konopnickiej. Wielka poetka, nowelistka, a także
działaczka społeczna jest patronką naszej szkoły.
Uczniowie podejmują różnorodne działania w celu
przybliżenia jej sylwetki. Zapoznają się z życiorysem i
twórczością poetki, biorą udział w quizach i grach
zręcznościowych,wykonują ilustracje do jej utworów,
pięknie recytują wiersze.
    Ciekawą inicjatywą wykazały się utalentowane
plastycznie uczennice z klasy VII A- Martyna Jargut,
Maja Gredys i Jagoda Szczepańska. Dziewczyny
tworzą kalendarz inspirując się życiem i twórczością
Marii Konopnickiej. W tym numerze prezentujemy
portrety poetki wykonane przez Martynę i Maję. W
następnym wydaniu pokażemy dalsze prace.
    
                                                                B.P.

                NOC W SZKOLE Z LEKTURĄ 
        MARIA KONOPNICKA I JEJ UTWORY

    Wszyscy, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w
nocy w szkole, wiedzą, że jest to niezapomniane
przeżycie. W nocy z 4. na 5. marca chętni uczniowie z
klas IV- VIII wspólnie bawili się i rywalizowali na sali
gimnastycznej. Atrakcji było co niemiara. Rywalizację
rozpoczęliśmy od quizu "Co wiem o Marii
Konopnickiej- patronce szkoły. Potem przyszedł czas
na zabawy zręcznościowe. Zbieraliśmy fioletowe
piłeczki do koszyka. Inspiracją była tu bajka "Na
jagody". Dużo emocji dostarczył bieg z piłeczką na
łyżce, a także pokonywanie leśnych pułapek.
    Zmagania zakończyła konkurencja plastyczna.
Naszym zadaniem było przedstawienie różnymi
technikami bohaterów utworów Marii Konopnickiej. Do
dyspozycji mieliśmy różnorodne materiały. Pozwoliło
to nam na stworzenie ciekawych prac. Na koniec
uczestnicy dostali dyplomy i nagrody ufundowane
przez dyrektora szkoły. 
    Po zmaganiach zjedliśmy posiłek na stołówce, by
potem jeszcze długo w nocy dzielić się wrażeniami. 
                                                                        G.J.

Maja Gredys

Barbara Przybylska
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Konkurs recytatorski Pegazik

  
 
XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”

W czwartek 24.03.2022 r. w Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Raszówce odbyły się Gminne
Eliminacje XXV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”. Wzięli w nich udział
uczniowie z Raszówki, Krzeczyna Wielkiego, Szklar
Górnych, Niemstowa i Siedlec. Naszą szkołę
reprezentowało pięć uczennic: Maja Buranicz, Hanna
Grzela, Karolina Pituch, Alicja Harabień i Zofia Ślipko.
Uczestnicy konkursu dostarczyli publiczności
niezapomnianych wrażeń. Młodzi artyści byli w
doskonałych formach. Nic dziwnego więc, że jury
miało trudne zadanie. Z przyjemnością informujemy,
że wśród laureatów konkursu znalazły się nasze
uczennice. Maja Buranicz i Hania Grzela zajęły ex
aequo III miejsce w kategorii klas IV- VI, natomiast
Zosia Ślipko- III miejsce w kategorii klas VII-VIII.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Dyplomy

  

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO        
KONKURSU POŻARNICZEGO                         
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

    Dnia 07.04. 2022 r uczniowie z naszej szkoły wzięli
udział w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego
Konkursu Pożarniczego Młodzież Zapobiega
Pożarom. Nasza drużyna jak zwykle nie zawiodła i
wróciła z nagrodami. Filip Jasiński zajął  pierwsze
miejsce w kategorii klas I-III, a Julia Dydak i Martyna
Denko kolejno pierwsze i drugie miejsce w kategorii
klas V- VIII. Serdecznie gratulujemy wygranej.
Czekamy z niecierpliwością na 29 kwietnia. Odbędzie
się wtedy następny etap konkursu. Mamy nadzieję, że
naszej drużynie  pójdzie równie dobrze.

                                                                       M.D.

Barbara Przybylska

Piotr Leśniewski


