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                            DZIEŃ BEZ PLECAKA

              KONKURS DEBAT W NASZEJ SZKOLE

 W naszej szkole odbywa się konkurs debat. Reprezentanci klas muszą zmierzyć się z tematami dotyczącymi
m.in szkoły i społeczeństwa. Obie strony muszą poprzeć swoją tezę jak najlepszymi argumentami. W
pierwszym etapie reprezentanci klas musieli się zmierzyć z takimi tematami jak:
- „Lektury szkolne powinny być obowiązkowe”
- „Ocena z zachowania powinna być zniesiona”
- „Czy można narzucać sposób ubierania się”
Najlepiej poradziła sobie klasa 8g zdobywając 58 pkt na 60 możliwych, jednak wszyscy uczestnicy poradzili
sobie znakomicie, a średnia punktów z pierwszego etapu wynosi 47,5 pkt. W kolejnym etapie zmierzyły się ze
sobą klasy: 8b z 8e, 8f z 7m, 8h z 7h i 8a z 8g. Tematami były:
-Uczniowie powinni decydować o zagadnieniach poruszanych na zajęciach lekcyjnych
- Gry komputerowe promują przemoc wśród dzieci i młodzieży
W tym etapie również najlepiej poradziła sobie klasa 8g (73 pkt), zaś średnia wyników wynosi 58,5 pkt. W
półfinałach zmierzą się ze sobą klasy 8e vs 7h z tematem „Wiek emerytalny równy dla kobiet i mężczyzn” i 8f
vs 8g z tematem „Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych. Temat finałowy to: „Muszą istnieć
ograniczenia wolności słowa” Jak myślicie, które klasy będą musiały się z nim uporać? Wszystkim uczestnikom
gratulujemy, a półfinalistom życzymy powodzenia!
                                                                                                                                              Kinga Legierska 8b

18 marca w szkołach odbył się Dzień Bez Plecaka. Zwyczaj ten pochodzi z USA i szybko przyjął się wśród
polskich uczniów. Nasze koleżanki i koledzy wykazali się niezwykłą kreatywnością oraz niespotykaną
pomysłowością, którą z pewnością należy pochwalić i nagłośnić. Z tego co zapamiętałam, większość
przyniosła walizki, klatki dla zwierząt oraz nosidełka dla dziecka, chlebaki, wózki dla lalek, garnki i skrzynki na
piwo. A niektórzy wykazali się jeszcze większą ekstrawagancją i przynieśli: wózek na zakupy, bagażnik
dachowy, odkurzacz oraz krzesełka. Byli też uczniowie, którzy po prostu przynieśli plecaki, a niektórzy
potraktowali to zbyt dosłownie i pojawili się w szkole zupełnie bez niczego. Wszyscy świetnie się bawili oraz
natrudzili z wnoszeniem np.: wózka sklepowego na wyższe piętra. Przez ostatnie lata pandemii było mało akcji
w szkole, więc uczniowie przyjęli to pozytywnie, dając z siebie wszystko. Dzięki tej akcji uczniowie z chęcią
przyszli do szkoły i świetnie się bawili. Dobrze byłoby, gdyby inicjowano więcej takich akcji, dzięki czemu
uczniowie z pewnością byliby szczęśliwsi i pozytywnie nastawieni do swojej szkoły. 

                                                                                                                                           Weronika Kwartnik 6A
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                     WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI

Niezwykłe zwyczaje wielkanocne w Polsce

1. "Wieszanie Judasza"
Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w pogańskim topieniu Marzanny. Wieszanie
Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej historii i ma w symboliczny sposób wymierzać sprawiedliwość zdrajcy –
Judaszowi. Ten dawny zwyczaj zachował się jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku Marzanny,
robiono ze słomy kukłę i odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży kościoła, a
później na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono po wsi, okładano kijami, a na końcu podpalano i wrzucano
do stawu lub rzeki.
2. Wielkanocna armata w Ulanowie
Armata Bractwa św. Barbary w Ulanowie jest wyjątkowo oryginalna - zrobiona głównie z drewna i pewnie
dlatego strzelanie z niej na wiwat rozsławiło Ulanów w całej Polsce. Pierwszy wystrzał z armaty, nazywanej też
„beczką”, mieszkańcy miasteczka słyszą zawsze wczesnym rankiem przed uroczystą Rezurekcją. Stary zapis o
strzelaniu na wiwat pochodzi z księgi z lat 1765-1928 i warto nadmienić, że w Ulanowie strzelano z armaty
jedynie w wielkie święta: Wielkanoc, Boże Ciało i oczywiście 4 grudnia - w święto Barbary Męczennicy, patronki
flisaków. Nikt nie powinien spać w tak ważnym momencie.
3. Pogrzeb żuru i śledzia
Dawniej Wielki Post traktowano poważnie i rygorystycznie przestrzegano wszelkich zaleceń. Nic więc
dziwnego, że po czterdziestu dniach wyrzeczeń każdy miał dość chudych dań. W rejonie Kujaw i Pomorza
wielkopostny jadłospis składał się głównie z ryb i żuru, rezygnowano nie tylko z mięsa, ale nawet z nabiału.
Dlatego symbolicznym pożegnaniem tego okresu był ludowy zwyczaj nazywany „pogrzebem żuru i śledzia”.

Dlaczego na Wielkanoc malujemy jajka? - Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze
starosłowiańskich obrzędów. Dla Słowian jajo miało ważne znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, a duchami
i bogami. Wierzyli oni, że bóg narodził się ze słonecznego jaja, a sam świat ma również taki kształt. Słowianie
zdobili pisanki symbolami, które odnosiły się do sił przyrody i bogów. Taki zwyczaj, w zmodyfikowanej formie,
został przejęty przez Kościół. Do dzisiaj jajo symbolizuje początek nowego życia. Kiedyś jedzenie jajek w
okresie Wielkanocy było zakazane przez Kościół! Zakaz ten cofnięto jednak w XII wieku.
Czego symbolem jest zając wielkanocny? - Wszędobylski wielkanocny króliczek wywodzi się z tradycji
germańskiej. Legendarne święte zwierzę bogini Ēostre. Symbolizuje nowe życie – odradzającą się ziemię i
nadchodzącą wiosnę. Jest również symbolem płodności. Zwyczaj przynoszenia prezentów przez
wielkanocnego zajączka przywędrował do nas właśnie z niemieckiej tradycji. To niemieccy cukiernicy również
jako pierwsi w 1800 roku wprowadzili do świątecznego menu jadalne, słodkie zajączki wykonane z ciasta lub
cukru.
Śmigus i dyngus, czyli dawny Lany Poniedziałek - Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany
Poniedziałek. Zanim doszło do połączenia, śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus
polegał na smaganiu palemkami lub wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei dyngusem zwano zwyczaj
polegający na oblewaniu wodą tych osób, które nie podarowały komuś kolorowej pisanki. Oba obchodzone w
Poniedziałek Wielkanocny, z czasem połączyły się w jeden śmigus-dyngus.
                                                                                                                                 Weronika Kwartnik Klasa 6A
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                    PRZEPIS NA BABKĘ PIASKOWĄ

  Dlaczego akurat wybrałem Hiszpanię? Pewno dlatego, że obchody Wielkanocy zaczynają się już w
Niedzielę Palmową. Hiszpanie bardziej się skupiają na męce Chrystusa niż na zmartwychwstaniu.
Najważniejszą tradycją jest organizowanie procesji, gdzie ważące około 100 kilogramów platformy są
przenoszone przez miasto. Swoją drogą ludzie, którzy uczestniczą w procesjach wyglądają jak
śmierciożercy z Harry'ego Pottera.  
  Jeśli w Hiszpanii ktoś zacznie pukać się w głowę, to nie obrażajcie się. U nich to oznacza, że ktoś
podziwia wasz rozum. 
  W miejscowości Buñol w ostatnią środę sierpnia 1945 roku podczas parady doszło do przepychanek,
przez co trochę później tego samego dnia zaczęto obrzucać się pomidorami. Tak narodziła się La
Tomatina. Dzisiaj władze miasta dostarczają specjalnie przygotowane pomidory, które są tańsze od
tych w supermarketach.
  Jeśli ktoś z was będzie chciał odwiedzić Barcelonę, niech ma się na baczności! Od lat tamtejsza
policja nie może poradzić sobie z kradzieżami. Minimalna kwota, od której zaczynają się poszukiwania
to 400 euro (czyli około 1800 złotych)
  Pamiętajcie też, żeby nigdy nie zaciągać ręcznego, kiedy parkujecie samochód. W Hiszpanii miejsc
parkingowych jest mało, więc samochody są parkowane w kilku rzędach. Później po prostu je się
przepycha.                                                 
                                                                                                                                  Jan Falkowski 7H

Składniki:
-4 jajka                             -szczypta soli
-200g masła                     -200g mąki ziemniaczanej
-200g cukru                      -100g mąki pszennej
-1 cukier z wanilią            -1 łyżeczka proszku do pieczenia             
Przygotowanie:
Krok 1:Piekarnik rozgrzej do temperatury 160*C.Formę na babkę z
kominem wysmaruj masłem i oprósz mąką.
Krok 2:Żółtka oddziel od białek.Masło utrzyj z cukrami na puszystą
konsystencję.Dodaj szczyptę soli.Do utartego masła dodawaj kolejno po
jednym żółtku i dalej ucieraj.
Krok 3:Mąkę ziemniaczaną i pszenną wymieszaj z proszkiem do
pieczenia.Dodawaj je stopniowo do utartego masła z żółtkami i mieszaj
tylko do połączenia.
Krok 4:Białka ubij i wmieszaj je partiami do ciasta.Ciasto przelej do formy
na babkę.
Krok 5:Babkę piecz przez 60 minut do suchego patyczka.Po upieczeniu
ciasto pozostaw w formie na 10 minut, a następnie wyjmij je na kartkę do
wystudzenia.                                                         Emilia Maślanka 7h

             HISZPANIA - KRAJ POMIDORÓW 
                        I ŚMIERCIOŻERCÓW
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  WIELKANOCNA ANKIETA

     RANKING PIOSENEK     HUMOR Z ZESZYTÓW

         KIERMASZ CIAST       
              

1. ,,As It Was'' - Harry Styles
2. ,,Heat Waves'' - Glass Animals
3. ,,STAY'' (with Justin Bieber) - The Kid LAROI
4. ,,Envolver'' - Envolver
5. ,,Enemy'' (with JID) - Imagine Dragons
6. ,,Cold Heart'' - Elton John, Dua Lipa
7. ,,abcdefu'' - GAYLE
8. ,,INDUSTRY BABY'' - Lil Nas X, Jack Harlow
9. ,,Plan A'' - Paulo Londra
10. ,,MAMIII'' - Becky G, KAROL G
 
  
                                                 Aleksandra Frybes 7h

Otton III wymienił się z Bolesławem Chrobrym na
ramie świętego Wojciecha (pisownia oryginalna)

Pandora jako prezent ślubny dostała puszkę wraz z
Prometeuszem.

Tadeusz zabił Minotaura.

Niewidoma dziewczynka miała na imię Katarynka.

Niewidoma dziewczynka miała na imię Katarzynka.

                                                             zebrała 
                                               Magdalena Plebańczyk

1.Czy dekorujesz swój pokój na Wielkanoc?    
  Tak         Nie 
  21%      79%
2.Dzielisz się przy śniadaniu chlebem i jajkiem? 
   Tak      Nie
  83%   17%
3.Wolisz Boże Narodzenie czy Wielkanoc? 
Boże Narodzenie     Wielkanoc
  93%                           7%
4.Idziesz do kościoła poświęcić koszyczek? 
Tak     Nie
69%   31%
5.Robisz pisanki? 
    Tak     nie 
   46%    54%
6.Przychodzi do Ciebie zajączek wielkanocny? 
   Tak    nie
   23%  77%
                                            Nina Białkowska 6a
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