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Drodzy Czytelnicy! 
Chcieliśmy zaprosić Was do

przeczytania nowego, wiosennego
numeru gazetki szkolnej "Ziemiaki,
czyli Przyjaciele Ziemi". Poruszamy

w nim tematykę świąt
wielkanocnych - dowiecie się, jak są
obchodzone w innych krajach. Co
więcej, wielkimi krokami zbliża się

egzamin ósmoklasisty. Nasza
redaktorka spieszy z pomocą

najstarszemu rocznikowi,
proponując skuteczne metody

nauki. Jak zawsze nie zabraknie też
informacji dotyczących tego, co

działo się w SP. 314 przez ostatnie
miesiące.

. Andrzej Bubenec
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Wielkanoc w Szwecji
Wielkanoc w Szwecji jest obchodzona
podobnie jak w Polsce. Wszyscy spotykają
się w rodzinnym gronie, malują piękne
pisanki i jedzą dużo jajek. Jest jednak
jedna drobna różnica... u nas nie ma
czarownic.

.

 
Oprócz kolorowych pisanek przygotowywane są Påskris, odpowiedniki
polskich palemek, pęki brzozowych gałązek ozdobione piórkami,
kwiatami i motylami w żywych kolorach. Są one symbolem narodzin
wiosny po srogiej zimie. Jak mówią dawne legendy, w Wielki Czwartek
odbywał się sabat czarownic na Niebieskiej Górze. Wiedźmy
przybywały, by celebrować swój pakt zawarty z diabłem. Mieszkańcy
rozpalali ogromne ogniska mające na celu je odstraszyć. Obecnie
zwyczaj przypomina amerykańskie Halloween. Dzieci przebrane w stroje
czarownic chodzą po domach w poszukiwaniu słodkości.

Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy.
Szwedzi razem z rodziną i przyjaciółmi
spotykają się i jedzą razem posiłek. Na stołach
można znaleźć: śledzia, łososia, jaja, pieczoną
jagnięcinę oraz zapiekankę z cebuli zwaną
Janssons frestelse. Wokół panuje rodzinna
atmosfera. Po obiedzie panuje zazwyczaj
wychodzenia na długi spacer w celu
podziwiania budzącej się do życia natury.

.

Patryk

Patryk
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Wielkanoc w Irlandii
Każde święto w każdym kraju obchodzi się inaczej. Ta rozbieżność wynika z historii i
dawnych zwyczajów danego państwa. Wielkanoc również się zalicza do tych świąt.
Istnieją nawet różne nazwy tegoż wydarzenia. Takim oto sposobem mamy Oster w
Niemczech, albo Easter w krajach t.j. Wielka Brytania czy Irlandia. Może zatrzymajmy
się na Irlandii.

W tym kraju, pod względem teologicznym, Wielkanoc niczym się nie różni od Polski. Jednak,
jak wspomniałam we wstępie, obchodzi się je nadal inaczej. 
Podobnie jak w Polsce okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w Środę Popielcową. Tyle że
Irlandczycy obsypują głowę popiołem i chodzą tak przez cały dzień. 
Sam Wielki Post nie jest tylko niejedzeniem mięsa, ale również jajek. Co więcej, katolicka
część mieszkańców Irlandii wyrzeka się wielu przyjemności np. słodyczy, alkoholu, a nawet
oglądanie telewizji. Chociaż nie wszyscy przestrzegają tych zasad, to jednak starają się
wytrwać podczas Wielkiego Tygodnia. 
Podczas tego czasu wypadają dwa bardzo ważne dla Irlandczyków święta. Jedno to dzień
św. Patryka, a drugie to Mothering Sunday, czyli Dzień Matki. Są one ważne, ponieważ
upamiętniają historię Irlandii. 
Nabożeństwo w Niedzielę Palmową wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Jest tylko jedna
różnica, zamiast palemek zanoszą krzyżyki z liści drzewa palmowego. 
Ostatni tydzień mieszkańcy Irlandii poświęcają domowym porządkom. Jedyny dzień, w który
nie sprzątają podczas tego tygodnia, to Wielki Piątek. Dla nich jest to dzień ciszy, kiedy
wszystko jest pozamykane, a na ulicach nikogo nie ma. Jedyną czynnością jaką robią, jest
pójście na nabożeństwo i odwiedzenie cmentarza. Starają się wtedy unikać rozmów ze
sobą. 
Różnicą między polską a irlandzką Wielkanocą jest również brak święconki. Co więcej, nie je
się tam uroczystego śniadanie wielkanocne, preferowana jest raczej uczta świąteczna,
poprzedzona nabożeństwem. 
Irlandia posiada nawet tradycje co do ubrań. W Wielki Piątek szykują sobie nigdy wcześniej
nienoszone stroje, które zakładają specjalnie w Wielkanoc. Jednym z nowszych zwyczajów
jest zakładanie tzw. wielkanocnego czepka przez dziewczynki. Jest to kapelusz z
wiosennymi ozdobami. 
Pozostałością po kulturze i zwyczajach Wielkiej Brytanii jest Easter Egg Hunt. Tradycja ta
polega na szukaniu przez dzieci ukrytych wcześniej jajek. 
Jak wspomniałam we wstępie, co kraj, to obyczaj. Mam nadzieję, że skłoniłam Was do
zagłębienia wiedzy na temat świąt wielkanocnych w Irlandii.

Otylia
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Wielkanoc w Ukrainie
Великдень lub Пасха, czyli po ukraińsku Wielkanoc,
jest jednym z najważniejszych świąt w Ukrainie. Jak
Ukraińcy przygotowują się do jej obchodów? Na co
zwracają uwagę? Zapraszam do lektury artykułu.

Tydzień przed Wielkanocą Ukraińcy idą do cerkwi, aby poświęcić gałązki wierzby. Ten dzień
nazywa się Вербна неділя / Wierzbna niedziela i jest przypomnieniem biblijnego wydarzenia
- wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy był witany palmowymi gałązkami. Ponieważ palmy na
Ukrainie nie rosną, Ukraińcy musieli wybrać jakieś inne drzewo. Dlaczego ich wybór padł
akurat na wierzbę? To jest drzewo, które pierwsze po zimie budzi się do życia, kwitnąc
wierzbowymi baziami. Także w czasach pogańskich wierzbę uważano za święte drzewo. 

Po Wierzbnej Niedzieli zaczyna się Великий тиждень / Wielki Tydzień. W tym tygodniu są
dwa wyjątkowe dni, o których chciałabym wspomnieć: Чистий четвер / Wielki Czwartek oraz
Страсна п’ятниця / Wielki Piątek. Чистий четвер - tego dnia Ukraińcy sprzątają w swoich
domach (po raz ostatni przed świętami). Istnieje też zwyczaj rozpoczynania tego dnia od
kąpieli, która ma oczyszczać i dawać zdrowie na cały rok.

Страсна п’ятниця. W tym dniu w cerkwi jest uroczyście wystawiana плащаниця/
płaszczanica, czyli płótno przedstawiające zmarłego Chrystusa w grobie. W Wielki Piątek
obowiązuje także ścisły post, wierni powstrzymują się od posiłków aż do wieczora.

W noc z soboty na niedzielę należy wziąć udział w tradycyjnym wielkanocnym nabożeństwie.
Uroczystość trwa aż do rana, około 4 święci się koszyki. Powinny się tam znaleźć: паска/
paska (tradycyjne wielkanocne pieczywo), яйця / jajka, ковбаса/  kiełbasa, шинка/ szynka,
масло/ masło, хрін/ chrzan, сіль/ sól, свічка/ świeczka. Koszyki przykrywa się вишитим
рушником/ haftowanym płótnem, na którym są różne wzory z motywami wielkanocnymi -
gałązkami wierzby, krzyżem, koszykiem, pisankami. Wiele osób idących do cerkwi ma także
na sobie вишиванки/ tradycyjnie haftowane koszule lub sukienki.

Po powrocie z cerkwi przystępuje się do śniadania. Ciekawą tradycją przy świątecznym
śniadaniu jest bicie się jajkami. W parze tłucze się ugotowane jajka pod okrzyki „Христос
Воскрес” (Chrystus Zmartwychwstał) - „Воістину Воскрес” (Prawdziwie Zmartwychwstał).
Jajko, które okaże się najmocniejsze – wygrywa, a zwycięzca dostaje w nagrodę potłuczone
jajko przeciwnika. Warto też dodać, że cały tydzień po Wielkanocy (czasami nawet dłużej)
Ukraińcy witają się powyższymi słowami.

                                                                                                                                                             Amelia
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Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych
Mówiąc o Wielkanocy, od razu na myśl przychodzą nam polskie
tradycje polegające na wspólnym, rodzinnym śniadaniu czy
święceniu koszyczków. W Stanach natomiast, nie pojawia się
żaden z tych zwyczajów. Jak zatem Amerykanie świętują te
uroczystość? 

Mimo iż większość mieszkańców USA wyznaje religię chrześcijańską, Wielkanoc nie
jest tam obchodzona zbyt religijnie. Święta trwają tylko jeden dzień (całą niedzielę) a
przed nimi, nikt nawet nie pomyśli o wielkim sprzątaniu czy gotowaniu. Zbliżający się
okres Wielkiej Nocy można jedynie rozpoznać po tym, że półki sklepowe od góry do
dołu przepełnione są słodyczami przypominającymi króliki, kurczaki lub jajka.

Osoby wierzące uczestniczą w porannym wielkanocnym nabożeństwie, a dla dzieci
przewidywane są gry i zabawy. Wśród nich wyróżniamy głównie Easter Egg Hunt
(szukanie pisanek), Easter Parade (Wielkanocna Parada) oraz Easter Egg roll (Turlanie
pisanek). Pierwsza gra polega na szukaniu przez dzieci ukrytych pisanek, które
poprzedniego dnia pochował króliczek wielkanocny. Mogą być one czekoladowe,
puste lub wypełnione po brzegi słodkościami. Na wielkanocnej paradzie natomiast
można zaprezentować ręcznie robione kapelusze. Zwyczaj ten pochodzi od dawnego
ubioru kobiet uczestniczących w nabożeństwie . Kolejna gra - jak sama nazwa
wskazuje -  polega na turlaniu pisanek. Dzieci rywalizują między sobą, aby jak
najszybciej przeturlać pisanki do mety. Jednak muszą one używać do tego łyżki, co
niektórym utrudnia a innym ułatwia wygraną. Pierwsza osoba, która dobiegnie do
wyznaczonego celu, zgarnia koszyk pełny słodyczy.

Poza przedstawionymi powyżej głównymi elementami rozrywkowymi mogą pojawić
się także różnego rodzaju koncerty, pikniki czy też wyjścia do restauracji na zwykły,
prosty obiad.

Julia
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Jak się uczyć?
Wielu z nas, uczniów, na pewno często
zastanawia się, jak skutecznie się uczyć.
Postaram się krótko i zwięźle przedstawić
kilka metod ułatwiających podciągnięcie się
w nauce oraz efektywne przyswajanie
wiedzy.

Przede wszystkim podczas nauki powinniśmy się pozbyć wszelkich rozpraszaczy z naszego
otoczenia. Kuszący telefon czy pilot od telewizora tylko utrudnią nam naukę. Krótka przerwa
na odczytanie powiadomienia już burzy nasze skupienie. Trudno nam potem znów
skoncentrować myśli na materiale, który musimy przyswoić.

Innym czynnikiem, o który powinniśmy zadbać ucząc się, jest porządek w miejscu edukacji.
Bałagan utrudnia  koncentrację i negatywnie wpływa na proces zdobywania wiedzy. Dlatego
przed rozpoczęciem nauki warto uporządkować nasze biurko. Ważne jest również zadbanie
o dotlenienie podczas pracy umysłowej. Nasz mózg potrzebuje świeżego powietrza, aby
prawidłowo funkcjonować, więc przed nauką dobrze jest wywietrzyć pokój.

Kolejną metodą, która powinna pomóc w codziennej nauce, są kolorowe notatki z różnymi
grafikami. Nasz mózg łatwiej przyswaja informacje, kojarząc je z symbolami. Kolory oraz
ramki również pozytywnie wpływają na prace naszego umysłu. Tworzeniem takich pomocy
naukowych zajmuje się myślografia.

Istotne jest również codzienne ćwiczenie pamięci. Wszyscy chcemy mieć jak najlepsze
oceny, jednak metoda „zakuć, zdać, zapomnieć” nie jest pożądana. Codzienną formą
ćwiczenia umysłu i pamięci może być rozwiązywanie krzyżówki, gra w memory czy
układanie puzzli.
Powyżej wymienione metody i czynności na pewno pozytywnie wpłyną na skuteczność
przyswajania wiedzy. Warto wypróbować kilka z nich by zobaczyć, czy coś zmienią w jakości
nauki.

H.H

.

.

Hania

Hania
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WYWIAD Z ARTYSTKĄ
ZE SZKOLNEJ GALERII

SZTUKI
Jak masz na imię, do której klasy chodzisz i ile
masz lat?
Nazywam się Julia Świtalska, chodzę do klasy 8a i
mam 14 lat.

Od kiedy interesujesz się rysowaniem?
Prawdę mówiąc, to od dziecka, ale tak poważniej to
od 2020 roku.

Chodzisz na jakieś kursy?
Nie, lubię rysować w swoim stylu.

Czy dużo czasu poświęcasz na rysowanie i ile
mniej więcej godzin zajmuje Ci to zajmuje?
Zależy co rysuje, może być to 30 minut lub od 5 do 8
godzin.

Myślisz coś o rozwijaniu się w tym kierunku?
Liceum plastyczne lub jakiś zawód?
Tak, lecz idę w stronę grafiki a nie plastyki.

Masz kogoś kim się inspirujesz?
Twórcy na YouTube, dużo by wymieniać.

Jaki jest według ciebie najlepszy Twój rysunek,
który do tej pory wykonałaś?
Szczerze nie umiem ocenić, w każdym jest coś
dobrego i coś złego.

Co polecasz osobom, które dopiero zaczynają tę
przygodę, masz jakieś porady lub czego unikać?
Jeśli ktoś chce to robić profesjonalnie - oczywiście
podstawy. Od małych kroków aż do tych większych by
nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Dla osób
chcących robić to jedynie hobbistycznie (tak jak ja)
polecam przede wszystkim dobrą zabawę, by nie
skupiać się na tym by praca była idealna, a na tym by
przekazać to co się chce. Do obu typów osób zalicza
się oczywiście praca, polegająca na ciągłym
rysowaniu i doskonaleniu umiejętności.

Ania

.

.

.

Julia

Julia

Julia
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MYŚLOGRAFIA
Czy Wy również czekacie na

zajączka wielkanocnego?
Uczestnicy Myślografii - koła

kreatywnych, pod opieką pani
Marty Pyśk, przygotowali już

torebki na świąteczne łakocie.
.

.

.

.

.

.
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MINI SŁOWNICZEK POLSKO-UKRAIŃSKI

cześć – Привіт (pryvit) 

dzień dobry – Добрий день (dobryj den') 

pa! – Па-па (pa-pa/) 

do widzenia – До побачення (do pobaczenia) 

jak masz na imię? – Як тебе звати? (jak tebe zwaty) 

bardzo mi miło – Дуже приємно (duże pryjemno) 

nazywam się... – мене звати... (mene zwaty...) 

proszę – будь ласка (budʹ laska) 

dziękuję bardzo – Дуже дякую (duże djakuju) 

przepraszam – перепрошую (pereproszuju) 

na zdrowie – будьмо [budʹmo]
Amelia



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 04/2022 | Strona 10 
www.juniormedia.plZiemiaki, czyli Przyjaciele

Ziemi

Wolontariat
Uczniowie naszej szkoły kochają bezinteresownie pomagać. W ostatnim czasie, gdy
w Ukrainie wybuchła wojna, byliśmy świadkami tego, jak wielkie serca potrafią mieć
młodzi ludzie. Na terenie placówki były organizowane zbiórki: żywności, napojów,
środków kosmetycznych, ubrań, zabawek i wszystkiego, co mogło pomóc we
wsparciu Ukrainy. Artykułów spożywczych i codziennego użytku było ciągle
pod dostatkiem, uczniowie i personel szkoły wybierali się na duże zakupy, robili
porządki w szafach i dawali, co mogli. Wszyscy jesteśmy wdzięczni nauczycielom i
rodzicom, którzy sumiennie dowozili zebrane produkty na granicę. Poświęcili ogrom
swojego prywatnego czasu. 

W tym tygodniu po dwuletniej przerwie mamy możliwość uczestniczenia w kiermaszu
wielkanocnym, z którego środki zostaną przeznaczone dla wszystkich uczniów naszej
szkoły.

Co więcej nasz wolontariat może pochwalić się nie lada sukcesem - zdobyliśmy
pierwsze miejsce w II Warszawskim Festiwalu Wolontariatu Szkolnego “Pomagajmy z
uśmiechem”.

Przesyłamy podziękowania każdej osobie dającej coś z siebie. Ogromnie to
doceniamy. Jesteście wspaniali!

Maja

.

.

.

Joanna
Pietrasik
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Joanna Cichocka

Joanna Cichocka



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 04/2022 | Strona 12 
www.juniormedia.plZiemiaki, czyli Przyjaciele

Ziemi

SPORTOWA 314
Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią się
ze sportem. Swoje umiejętności gry w
siatkówkę mogli pokazać na turnieju
zorganizowanym w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy zdobyli złote
medale oraz puchar dla szkoły.
Dodatkowo uczeń naszej szkoły – Bartosz
Dąbrowski został wyróżniony jako
najlepszy zawodnik. Trenerką
prowadzącą dziewczęta jest pani Joanna
Wilińska, a chłopców – pan Rafał
Kiliański.

Oczywiście gratulujemy wszystkim
zawodnikom oraz życzymy dalszych
sukcesów :).

Klaudia
.

.

.

.

.
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	Oprócz kolorowych pisanek przygotowywane są Påskris, odpowiedniki polskich palemek, pęki brzozowych gałązek ozdobione piórkami, kwiatami i motylami w żywych kolorach. Są one symbolem narodzin wiosny po srogiej zimie. Jak mówią dawne legendy, w Wielki Czwartek odbywał się sabat czarownic na Niebieskiej Górze. Wiedźmy przybywały, by celebrować swój pakt zawarty z diabłem. Mieszkańcy rozpalali ogromne ogniska mające na celu je odstraszyć. Obecnie zwyczaj przypomina amerykańskie Halloween. Dzieci przebrane w stroje czarownic chodzą po domach w poszukiwaniu słodkości.
	Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Szwedzi razem z rodziną i przyjaciółmi spotykają się i jedzą razem posiłek. Na stołach można znaleźć: śledzia, łososia, jaja, pieczoną jagnięcinę oraz zapiekankę z cebuli zwaną Janssons frestelse. Wokół panuje rodzinna atmosfera. Po obiedzie panuje zazwyczaj wychodzenia na długi spacer w celu podziwiania budzącej się do życia natury.
	Patryk Salwa


	Wielkanoc w Irlandii
	Każde święto w każdym kraju obchodzi się inaczej. Ta rozbieżność wynika z historii i dawnych zwyczajów danego państwa. Wielkanoc również się zalicza do tych świąt. Istnieją nawet różne nazwy tegoż wydarzenia. Takim oto sposobem mamy Oster w Niemczech, albo Easter w krajach t.j. Wielka Brytania czy Irlandia. Może zatrzymajmy się na Irlandii.
	W tym kraju, pod względem teologicznym, Wielkanoc niczym się nie różni od Polski. Jednak, jak wspomniałam we wstępie, obchodzi się je nadal inaczej.  Podobnie jak w Polsce okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w Środę Popielcową. Tyle że Irlandczycy obsypują głowę popiołem i chodzą tak przez cały dzień.  Sam Wielki Post nie jest tylko niejedzeniem mięsa, ale również jajek. Co więcej, katolicka część mieszkańców Irlandii wyrzeka się wielu przyjemności np. słodyczy, alkoholu, a nawet oglądanie telewizji. Chociaż nie wszyscy przestrzegają tych zasad, to jednak starają się wytrwać podczas Wielkiego Tygodnia.  Podczas tego czasu wypadają dwa bardzo ważne dla Irlandczyków święta. Jedno to dzień św. Patryka, a drugie to Mothering Sunday, czyli Dzień Matki. Są one ważne, ponieważ upamiętniają historię Irlandii.  Nabożeństwo w Niedzielę Palmową wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Jest tylko jedna różnica, zamiast palemek zanoszą krzyżyki z liści drzewa palmowego.  Ostatni tydzień mieszkańcy Irlandii poświęcają domowym porządkom. Jedyny dzień, w który nie sprzątają podczas tego tygodnia, to Wielki Piątek. Dla nich jest to dzień ciszy, kiedy wszystko jest pozamykane, a na ulicach nikogo nie ma. Jedyną czynnością jaką robią, jest pójście na nabożeństwo i odwiedzenie cmentarza. Starają się wtedy unikać rozmów ze sobą.  Różnicą między polską a irlandzką Wielkanocą jest również brak święconki. Co więcej, nie je się tam uroczystego śniadanie wielkanocne, preferowana jest raczej uczta świąteczna, poprzedzona nabożeństwem.  Irlandia posiada nawet tradycje co do ubrań. W Wielki Piątek szykują sobie nigdy wcześniej nienoszone stroje, które zakładają specjalnie w Wielkanoc. Jednym z nowszych zwyczajów jest zakładanie tzw. wielkanocnego czepka przez dziewczynki. Jest to kapelusz z wiosennymi ozdobami.  Pozostałością po kulturze i zwyczajach Wielkiej Brytanii jest Easter Egg Hunt. Tradycja ta polega na szukaniu przez dzieci ukrytych wcześniej jajek.  Jak wspomniałam we wstępie, co kraj, to obyczaj. Mam nadzieję, że skłoniłam Was do zagłębienia wiedzy na temat świąt wielkanocnych w Irlandii.

	Wielkanoc w Ukrainie
	Великдень lub Пасха, czyli po ukraińsku Wielkanoc, jest jednym z najważniejszych świąt w Ukrainie. Jak Ukraińcy przygotowują się do jej obchodów? Na co zwracają uwagę? Zapraszam do lektury artykułu.
	Tydzień przed Wielkanocą Ukraińcy idą do cerkwi, aby poświęcić gałązki wierzby. Ten dzień nazywa się Вербна неділя / Wierzbna niedziela i jest przypomnieniem biblijnego wydarzenia - wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy był witany palmowymi gałązkami. Ponieważ palmy na Ukrainie nie rosną, Ukraińcy musieli wybrać jakieś inne drzewo. Dlaczego ich wybór padł akurat na wierzbę? To jest drzewo, które pierwsze po zimie budzi się do życia, kwitnąc wierzbowymi baziami. Także w czasach pogańskich wierzbę uważano za święte drzewo.
	Po Wierzbnej Niedzieli zaczyna się Великий тиждень / Wielki Tydzień. W tym tygodniu są dwa wyjątkowe dni, o których chciałabym wspomnieć: Чистий четвер / Wielki Czwartek oraz Страсна п’ятниця / Wielki Piątek. Чистий четвер - tego dnia Ukraińcy sprzątają w swoich domach (po raz ostatni przed świętami). Istnieje też zwyczaj rozpoczynania tego dnia od kąpieli, która ma oczyszczać i dawać zdrowie na cały rok.
	Страсна п’ятниця. W tym dniu w cerkwi jest uroczyście wystawiana плащаниця/ płaszczanica, czyli płótno przedstawiające zmarłego Chrystusa w grobie. W Wielki Piątek obowiązuje także ścisły post, wierni powstrzymują się od posiłków aż do wieczora.
	W noc z soboty na niedzielę należy wziąć udział w tradycyjnym wielkanocnym nabożeństwie. Uroczystość trwa aż do rana, około 4 święci się koszyki. Powinny się tam znaleźć: паска/ paska (tradycyjne wielkanocne pieczywo), яйця / jajka, ковбаса/  kiełbasa, шинка/ szynka, масло/ masło, хрін/ chrzan, сіль/ sól, свічка/ świeczka. Koszyki przykrywa się вишитим рушником/ haftowanym płótnem, na którym są różne wzory z motywami wielkanocnymi - gałązkami wierzby, krzyżem, koszykiem, pisankami. Wiele osób idących do cerkwi ma także na sobie вишиванки/ tradycyjnie haftowane koszule lub sukienki.
	Po powrocie z cerkwi przystępuje się do śniadania. Ciekawą tradycją przy świątecznym śniadaniu jest bicie się jajkami. W parze tłucze się ugotowane jajka pod okrzyki „Христос Воскрес” (Chrystus Zmartwychwstał) - „Воістину Воскрес” (Prawdziwie Zmartwychwstał). Jajko, które okaże się najmocniejsze – wygrywa, a zwycięzca dostaje w nagrodę potłuczone jajko przeciwnika. Warto też dodać, że cały tydzień po Wielkanocy (czasami nawet dłużej) Ukraińcy witają się powyższymi słowami.

	Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych
	Mówiąc o Wielkanocy, od razu na myśl przychodzą nam polskie tradycje polegające na wspólnym, rodzinnym śniadaniu czy święceniu koszyczków. W Stanach natomiast, nie pojawia się żaden z tych zwyczajów. Jak zatem Amerykanie świętują te uroczystość?
	Mimo iż większość mieszkańców USA wyznaje religię chrześcijańską, Wielkanoc nie jest tam obchodzona zbyt religijnie. Święta trwają tylko jeden dzień (całą niedzielę) a przed nimi, nikt nawet nie pomyśli o wielkim sprzątaniu czy gotowaniu. Zbliżający się okres Wielkiej Nocy można jedynie rozpoznać po tym, że półki sklepowe od góry do dołu przepełnione są słodyczami przypominającymi króliki, kurczaki lub jajka.
	Osoby wierzące uczestniczą w porannym wielkanocnym nabożeństwie, a dla dzieci przewidywane są gry i zabawy. Wśród nich wyróżniamy głównie Easter Egg Hunt (szukanie pisanek), Easter Parade (Wielkanocna Parada) oraz Easter Egg roll (Turlanie pisanek). Pierwsza gra polega na szukaniu przez dzieci ukrytych pisanek, które poprzedniego dnia pochował króliczek wielkanocny. Mogą być one czekoladowe, puste lub wypełnione po brzegi słodkościami. Na wielkanocnej paradzie natomiast można zaprezentować ręcznie robione kapelusze. Zwyczaj ten pochodzi od dawnego ubioru kobiet uczestniczących w nabożeństwie . Kolejna gra - jak sama nazwa wskazuje -  polega na turlaniu pisanek. Dzieci rywalizują między sobą, aby jak najszybciej przeturlać pisanki do mety. Jednak muszą one używać do tego łyżki, co niektórym utrudnia a innym ułatwia wygraną. Pierwsza osoba, która dobiegnie do wyznaczonego celu, zgarnia koszyk pełny słodyczy.
	Poza przedstawionymi powyżej głównymi elementami rozrywkowymi mogą pojawić się także różnego rodzaju koncerty, pikniki czy też wyjścia do restauracji na zwykły, prosty obiad.


	Jak się uczyć?
	Wielu z nas, uczniów, na pewno często zastanawia się, jak skutecznie się uczyć. Postaram się krótko i zwięźle przedstawić kilka metod ułatwiających podciągnięcie się w nauce oraz efektywne przyswajanie wiedzy.
	Przede wszystkim podczas nauki powinniśmy się pozbyć wszelkich rozpraszaczy z naszego otoczenia. Kuszący telefon czy pilot od telewizora tylko utrudnią nam naukę. Krótka przerwa na odczytanie powiadomienia już burzy nasze skupienie. Trudno nam potem znów skoncentrować myśli na materiale, który musimy przyswoić.
	Innym czynnikiem, o który powinniśmy zadbać ucząc się, jest porządek w miejscu edukacji. Bałagan utrudnia  koncentrację i negatywnie wpływa na proces zdobywania wiedzy. Dlatego przed rozpoczęciem nauki warto uporządkować nasze biurko. Ważne jest również zadbanie o dotlenienie podczas pracy umysłowej. Nasz mózg potrzebuje świeżego powietrza, aby prawidłowo funkcjonować, więc przed nauką dobrze jest wywietrzyć pokój.
	Kolejną metodą, która powinna pomóc w codziennej nauce, są kolorowe notatki z różnymi grafikami. Nasz mózg łatwiej przyswaja informacje, kojarząc je z symbolami. Kolory oraz ramki również pozytywnie wpływają na prace naszego umysłu. Tworzeniem takich pomocy naukowych zajmuje się myślografia.
	Istotne jest również codzienne ćwiczenie pamięci. Wszyscy chcemy mieć jak najlepsze oceny, jednak metoda „zakuć, zdać, zapomnieć” nie jest pożądana. Codzienną formą ćwiczenia umysłu i pamięci może być rozwiązywanie krzyżówki, gra w memory czy układanie puzzli. Powyżej wymienione metody i czynności na pewno pozytywnie wpłyną na skuteczność przyswajania wiedzy. Warto wypróbować kilka z nich by zobaczyć, czy coś zmienią w jakości nauki.


	WYWIAD Z ARTYSTKĄ ZE SZKOLNEJ GALERII SZTUKI
	Jak masz na imię, do której klasy chodzisz i ile masz lat? Nazywam się Julia Świtalska, chodzę do klasy 8a i mam 14 lat.
	Od kiedy interesujesz się rysowaniem? Prawdę mówiąc, to od dziecka, ale tak poważniej to od 2020 roku.
	Chodzisz na jakieś kursy? Nie, lubię rysować w swoim stylu.
	Czy dużo czasu poświęcasz na rysowanie i ile mniej więcej godzin zajmuje Ci to zajmuje? Zależy co rysuje, może być to 30 minut lub od 5 do 8 godzin.
	Myślisz coś o rozwijaniu się w tym kierunku? Liceum plastyczne lub jakiś zawód? Tak, lecz idę w stronę grafiki a nie plastyki.
	Masz kogoś kim się inspirujesz? Twórcy na YouTube, dużo by wymieniać.
	Jaki jest według ciebie najlepszy Twój rysunek, który do tej pory wykonałaś? Szczerze nie umiem ocenić, w każdym jest coś dobrego i coś złego.
	Co polecasz osobom, które dopiero zaczynają tę przygodę, masz jakieś porady lub czego unikać? Jeśli ktoś chce to robić profesjonalnie - oczywiście podstawy. Od małych kroków aż do tych większych by nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Dla osób chcących robić to jedynie hobbistycznie (tak jak ja) polecam przede wszystkim dobrą zabawę, by nie skupiać się na tym by praca była idealna, a na tym by przekazać to co się chce. Do obu typów osób zalicza się oczywiście praca, polegająca na ciągłym rysowaniu i doskonaleniu umiejętności.

	MYŚLOGRAFIA
	Czy Wy również czekacie na zajączka wielkanocnego? Uczestnicy Myślografii - koła kreatywnych, pod opieką pani Marty Pyśk, przygotowali już torebki na świąteczne łakocie.

	MINI SŁOWNICZEK POLSKO-UKRAIŃSKI
	cześć – Привіт (pryvit)
	dzień dobry – Добрий день (dobryj den')
	pa! – Па-па (pa-pa/)
	do widzenia – До побачення (do pobaczenia)
	jak masz na imię? – Як тебе звати? (jak tebe zwaty)
	bardzo mi miło – Дуже приємно (duże pryjemno)
	nazywam się... – мене звати... (mene zwaty...)
	proszę – будь ласка (budʹ laska)
	dziękuję bardzo – Дуже дякую (duże djakuju)
	przepraszam – перепрошую (pereproszuju)
	na zdrowie – будьмо [budʹmo]
	Wolontariat
	Uczniowie naszej szkoły kochają bezinteresownie pomagać. W ostatnim czasie, gdy w Ukrainie wybuchła wojna, byliśmy świadkami tego, jak wielkie serca potrafią mieć młodzi ludzie. Na terenie placówki były organizowane zbiórki: żywności, napojów, środków kosmetycznych, ubrań, zabawek i wszystkiego, co mogło pomóc we wsparciu Ukrainy. Artykułów spożywczych i codziennego użytku było ciągle pod dostatkiem, uczniowie i personel szkoły wybierali się na duże zakupy, robili porządki w szafach i dawali, co mogli. Wszyscy jesteśmy wdzięczni nauczycielom i rodzicom, którzy sumiennie dowozili zebrane produkty na granicę. Poświęcili ogrom swojego prywatnego czasu.
	W tym tygodniu po dwuletniej przerwie mamy możliwość uczestniczenia w kiermaszu wielkanocnym, z którego środki zostaną przeznaczone dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
	Co więcej nasz wolontariat może pochwalić się nie lada sukcesem - zdobyliśmy pierwsze miejsce w II Warszawskim Festiwalu Wolontariatu Szkolnego “Pomagajmy z uśmiechem”.
	Przesyłamy podziękowania każdej osobie dającej coś z siebie. Ogromnie to doceniamy. Jesteście wspaniali!

	SPORTOWA 314
	Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią się ze sportem. Swoje umiejętności gry w siatkówkę mogli pokazać na turnieju zorganizowanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zdobyli złote medale oraz puchar dla szkoły. Dodatkowo uczeń naszej szkoły – Bartosz Dąbrowski został wyróżniony jako najlepszy zawodnik. Trenerką prowadzącą dziewczęta jest pani Joanna Wilińska, a chłopców – pan Rafał Kiliański.
	Oczywiście gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz życzymy dalszych sukcesów :).
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