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zapraszamy do
szkolnej lektury !!!!!

Drogi
czytelni-
ku

Witamy w nowym wydaniu naszej gazety.
Z ogromną przyjemnością zapraszamy do
przeczytania naszych artykułów. W
wydaniu kwartalnym przygotowaliśmy dla
Was wiele ciekawych propozycji, a wśród
nich:
- historię karnawału - recenzję z balu

karnawałowego dla
najmłodszych
podopiecznych
naszej szkoły
- skąd się wzięły i
dlaczego
obchodzimy
walentynki
- święto
zakochanych w
naszej szkole
- cudeńka z
modeliny, które
wyrabiane

Młodzi dziennikarze
         z ISP 67

nasza dziennikarka
Ola Gąsiorowska
- historię modeliny i
cenne wskazówki
co do sklepów, w
których można ją
nabyć
- bardzo ciekawy
wywiad z panem
Kowalczykiem na
temat jego pasji
składania modeli
- opis i przestrogi
związane z
Marzanną
- pierwsze oznaki
wiosny

- historię Świąt
Wielkiej Nocy
- zwyczaje i
tradycje świąteczne
- a dla smakoszy
przepisy na
świąteczne potrawy
- pierwsze oznaki
wiosny

 - Aleksandra
Gąsiorowska
 - Julia Kowalczyk
 - Zosia Waniek
 Opiekunami
gazetki są
nauczyciele:
 Agnieszka
Kacprzak
 i Patrycja
Jabczyńska
 Jeżeli macie
ochotę przystąpić
do grona
 szkolnych
redaktorów to
zapraszamy

 Was na zajęcia z
koła
dziennikarskiego,
 które odbywają się
we wtorki
 o godz. 13:45

Agnieszka Kacprzak

Internet
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Serca,
liściki i
miłość 

 14 luty, czyli
Dzień zakochanych

"Kochać jak to łatwo
powiedzieć"

Walentynki (z jęz. ang. Valentine's Day), to
coroczne święto zakochanych
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi
od św. Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym
dniu jest wysyłanie
listów
zawierających
wyznania miłosne,
które często pisane
są wierszem. Na
Zachodzie,
zwłaszcza w
Wielkiej Brytanii i
Stanach
Zjednoczonych,
czczono św.
Walentego jako
patrona
zakochanych.

Dzień 14 lutego stał
się okazją do
obdarowywania się
drobnymi
upominkami.
Często jako prezent
partner otrzymuje
pluszowe maskotki,
kwiaty lub też
słodycze. Stałym
elemetem
walentynek jest
wzajemne
wręczanie sobie
walentynkowych,
ozdobnych

karteczek.
Czerwone,
najczęściej w
kształcie serca,
opatrzone
walentynkowym
wierszykiem, a
często i miłosnym
wyznaniem. Do
Polski obchody
walentynkowe
trafiły w latach 90
XX wieku z kultury
francuskiej i krajów
anglosaskich, a
także wraz z

kultem świętego
Walentego z
Bawarii i Tyrolu.
Święto to konkuruje
o miano tzw. święta
zakochanych z
rodzimym świętem
słowiańskim
zwanym potocznie
Nocą Kupały lub
Sobótką.

Święto
zakochanych
obchodziliśmy
także w naszej
szkole. Mały
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
pocztę
zakochanych dla
uczniów klas I-III, a
Duży Samorząd
Uczniowski zajął się
uczniami klas
starszych.
Walentynek było tak

dużo, że z
trudnością mieściły
się do skrzynek.
Obdarowani zostali
nie tylko uczniowie,
ale także
nauczyciele, co
oznacza, że
pomimo kartkówek
są lubiani. 
Wszystkiego
ciepłego z okazji
święta, życzy cały
zespół!!!!!

Aleksandra
Gąsiorowska

Agnieszka Kacprzak

Internet

Agnieszka Kacprzak

Internet

Agnieszka Kacprzak

Internet
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Tańce, hulanki,
swawole!!!!!!!!

Zabawa na 102
       :))))))))

Popielec
kończy czas
zabaw.

Karnawał to okres bali i zabaw. Jedni uważają,
że jego rozpoczęcie następuje w dniu Trzech
Króli, czyli 6 stycznia. Inni uważają, że trwa od
Nowego Roku. 

Sam karnawał
ściśle kojarzy
się jednak z
szaleństwem
noworocznym
oraz z
nadrabianiem
strat w
zabawach i
balach, które
wstrzymywał
skutecznie 

okres adwentu.
Oczywiście
można
powiedzieć, że
jest on
przejawem
szampańskiej
zabawy przed
okresem
Wielkiego
Postu,

który poprzedza
Święta Wielkiej
Nocy.
Zwłaszcza na to
tłumaczenie
wskazuje sama
nazwa
„karnawał”,
ponieważ
rozdzielając na
odpowiadające
człony w języku
włoskim,

otrzymamy
znaczenie
pożegnanie
mięsa, co
jednoznacznie
można
skojarzyć z
zapowiedzą
nastania postu.
Chcąc
wyczerpać
temat samego
słowa należy
także zajrzeć do
starożytnego
Rzymu.

Inne
rozwiązanie
pochodzenia
słowa karnawał
możemy
przedstawić
jako pochodną
od łacińskiego
znaczenia wóz
w kształcie
okręgu. Mowa w
tym momencie
o wozie, który
uczestniczył
świętu ku czci
Izydy,

 a następnie w
późniejszych
czasach
Dionizosa
właśnie w
starożytnym
Rzymie. Wóz
ten był
nieodłącznym
elementem
procesji
świątecznej
poświęconej
wcześniej
wspomnianym
bogom
rzymskim.

W dzisiejszych
czasach
podczas
karnawału
bawimy się na
dyskotekach,
imprezach
domowych lub
też balach,
podczas których
zazwyczaj się
przebieramy.
                     
Mateusz
Florczyk

źródło Internet

źródło Internet
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          dużo
    cierpliwości

Co zrobić kiedy nudzi nam się w domu? To
proste, wystarczy rozwijać swoje
zainteresowania.                

Agnieszka Kacprzak

        Sprawne 
           ręce

 Moim
sposobem na
nudę jest
lepienie z
modeliny. Idąc
za przykładem,
że trening czyni
mistrza potrafię
wykonać już
wiele ciekawych
ozdób.

Jeżeli chcecie
zobaczyć w
jaki sposób
wykonuje się
różne ozdoby
z modeliny to
polecam do
obejrzenia
kilka kanałów
na youtube
min.
Toniellison,
SugarCharmShop
i polskich:
Modelina
Fashion,
Laila1414,
Modelina
Michała.

 
Cuda z
modeliny !!!

to zapraszam
do obejrzenia
kilku kanałów
na youtube:
Toniellison,
SugarCharm
Shop oraz
polskich: Lajla
1414, Modelina
Michała,
Modelina
Fashion.

Możecie też
poszukać
blogów na temat
modeliny w
Internecie.
Polecam
sprawdzony
przez siebie
sabi.bloa.pl.
Zakupów
potrzebnych
materiałów
najlepiej
dokonywać w
Empiku lub
drogą

internetową np.
na stronie
www.clays.pllub
www. sklepik-
dla-was.home.
Można zakupić
tam nie tylko
modelinę, ale
także różne
ozdoby. A teraz
przedstawię
Wam kilka
moich
pomysłów na
modelinowe
rękodzieło. 

Wam pomysł na
zrobienie
ciastka z
modeliny. Do
wykonania
potrzebujemy
jasnożółtą,
brązową i
różową
modelinę.
Następnie z
jasnożółtej
modeliny robimy
kuleczkę i
spłaszczamy ją
na kształt

ciastka. Z
kolejnego koloru
robimy mniejszy
placuszek i
dopasowujemy
do
poprzedniego.
Brązową
modelinę
nakładamy na
poprzednią.
Odcinamy
kawałek i
gotowe.
            Polecam
Ola
Gąsiorowska

Agnieszka Kacprzak

Internet

Internet

Agnieszka Kacprzak

Agnieszka Kacprzak

http://www.clays.pl
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W naszej szkole podczas karnawału odbył się
huczny bal dla uczniów klas I - III. Najnowsze
hity i suuuuper zabawa. Przeczytajcie sami!!!

14 lutego o
godzinie
10:00

w sali
gimnastycznej
spotkały się
dzieciaki z
najmłodszych
klas. Trudno
było rozpoznać
poszczególne
osoby,
ponieważ każdy
był przebrany.
Stroje były

przeróżne,
bardzo ciekawe,
a niektóre
śmieszne.
Można było
spotkać Boba
Marleya,
policjanta,
księżniczki,
wampiry,
klauny,
batmana

i wiele innych
postaci z
filmów, bajek.
Przebrane były
nie tylko dzieci,
ale również
panie. Dorośli
zamienili się w
piratów,
myszkę miki,
żołnierza i
cyganeczkę.

Wybraliśmy
królową i króla

Nagrodziliśmy
tancerzy

Imprezę
rozpoczeliśmy
wszystkim
znaną sambą, w
rytm której
każdy
prezentował
swój strój.
Później
rozbrzmiała
macarena i na
parkiecie zrobiło
się ciasno.
Wężyki,
ciuchcie i tańce
w kółeczkach

- dla każdego
coś dobrego.
Śpiewy do
mikrofonu zdarły
niejedno gardło.
Oczywiście nie
mogło
zabraknąć
nowości
muzycznych,
czyli piosenki
pt. " My
Słowianie" i 
"Bałkanicy".

Agnieszka Kacprzak

Agnieszka Kacprzak

Podczas
zabawy jury
bacznie
obserwowało
wszystkich
uczestników.
Dlaczego??? To
proste, chcieli
nagrodzić
najbardziej
zaangażowanych.
Nie było łatwo,
bo konkurencja
była ogromna!!!!
Rozdano wiele
nagród

za najlepsze
przebrania, za
tańce i wybrano
tych, którym
włożono na
głowy korony:)
Królową została
Nadia Łuczak, a
królem Filip
Łutowicz!!!
Zabawa była
rewelacyjna.

Agnieszka
Kacprzak 
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Nie potrafiłbym

 
żyć bez hobby.

          "MODELE PANA KOWALCZYKA"
                Zapraszam do przeczytania
                    ciekawego wywiadu.

 "Moja pasja
to sklejanie  
   modeli"

J.K.- Od jak
dawna skleja
Pan modele?
M. K.-
Zacząłem jak
miałem 10 lat.
Zainteresował
mnie tym tata.
J.K.- Co
najbardziej się
Panu w tym
podoba?

M.K.- To, że z
niczego można
zrobić
przedmiot, który
cieszy oko.
J.K.- Jak
znajduje Pan na
to czas?
M.K.- Staram
się wykonywać
swoje hobby,
gdy nikogo

nie ma w domu.
J.K.- Czy skleja
Pan dla innych,
czy dla własnej
przyjemności?
M.K.- Raczej
dla własnej
przyjemności,
ale kiedy ktoś
mnie poprosi to
też nie
odmówię.

J.K. - Jak
zachęciłby Pan
młode osoby do
tworzenia takiej
sztuki?
M.K.-
Poleciłbym im
rozpoczęcie
przygody z
modelami
kartonowymi od
najprostrzych
budowli np.
latarnia morska.
Mają one
stosunkowo

niewiele części,
więc nie
powinny nikogo
zanudzić, czy
też zniechęcić.
J.K.- Czy ma
Pan swój
ulubiony model?
M.K.- Nie,
sklejam
praktycznie
wszystkie
formy 

z papieru np.
samoloty,
samochody,
koleje, zamki.
J.K.- Nad czym
obecnie Pan
pracuje?
M.K.- Aktualnie
sklejam polski
parowóz
osobowy z 1949
roku.
J.K.- Czy ten
model jest
skąplikowany?
M. K. - Można

tak powiedzieć.
Na pewno
trzeba mieć już
dużą wprawę do
złożenia takiej
budowli.
J.K.- Bardzo
dziękuję za
ciekawą
rozmowę.
Julia Kowalczyk

Julia Kowalczyk

Julia Kowalczyk

Agnieszka Kacprzak

Agnieszka Kacprzak

Julia Kowalczyk

Julia Kowalczyk



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 26 04/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLIntegracyjny Mały Przegląd

  Marzanna, Marzanna, Śmiertka!!!!
          Pożegnanie zimy!!!!!!

Historia pewnej
kukły

W tym roku
zima była dla
nas bardzo
łaskawa. Mrozy
trwały krótko,
ale nie oznacza
to, że nie
tęsknimy już za
słońcem i
ciepłem.

Żegnamy zimę,
witamy wiosnę

Marzanna to
dawna
pogańska bogini
zwiastująca
zimę i śmierć. J
mogę Was
zapewnić- wcale
nie była
sympatyczna.
No i zagadka-
co zrobić,

by przegonić
zimę? Najlepiej
właśnie spalić tę
boginkę, a
później wrzucić
do wody.
Dobrze by było,
gdyby przed

W jaki sposób
na dobre
pożegnać
zimę?
Marzanna,
Marzanna,
Śmiertka-
pewnie

słyszeliście te
określenia
tysiące razy i
już znudziło się
Wam słuchanie
co roku o tym,
jak topi się
słomianą kukłę,

która wzięła się
nie wiadomo
skąd. Lecz czy
kiedykolwiek
ktoś z Was
chciał
dowiedzieć się
o niej czegoś

więcej? Jak się
okazuje, to nie
jest taka zwykła
kukła.

Pochód bogini
zwiastującej zimę

pozbyciem się
Śmiertki
zorganizować
tradycyjny
pochód po wsi i
zamaczać ją w
każdej kałuży.
Jednak jeśli ktoś
wracając
obejrzy się na

pływającą
Marzannę to ma
gwarantowaną
chorobę. Z kolei
jeśli jakiś
śmiałek jej
dotknie,

przebiśniegi

J.

Bociany

marzanna
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            Zbliża się do nas wielkimi krokami...
                            oczywiście
                        mowa o WIOŚNIE

   Zieleń
  i pierwsze
    kwiaty

potknie się-
czeka go
niechybna
śmierć. Więc
następnym
razem, gdy
zobaczycie
śliczną,
kolorową
kukiełkę- nie
dajcie się

(c.d. tekstu o
Marzannie)
... będzie musiał
pożegnać się ze
swoją ręką,
którą najpraw-
dopodobniej
straci. Zaś jeśli
ktoś, nie daj
Boże przewróci
się w drodze
powrotnej

zwieźć
pozorom, bo
pod maską
skrywa się
zima, choroba,
a nawet śmierć.
 

Zosia Waniek

Powróciło
słońce,

żegnamy czapki i
szaliki

Zima w tym
roku była dla
nas bardzo
łaskawa.
Niewielkie
mrozy i niskie
opady śniegu.
Nic dziwnego,
że zaczyna
mówić się o
zmianie klimatu
w naszym kraju.
Największe
powody do
narzekania
miały dzieciaki,

bo czas sanek i
lepienia bałwana
był bardzo
krótki. Nawet
podczas ferii
zimowych
pogoda nie
dopisała, więc
na łyży można
było wybrać się
tylko na kryte
lodowisko. Innego
zdania są
dorośli

którzy zacierają
ręce i z
utęsknieniem
czekają na
wiosnę. A
wszystko
wskazuje na to,
że zawita ona w
tym roku do nas
bardzo
wcześnie. Pierwsze
oznaki to
słońce, które
coraz wcześniej
"wstaje", śpiewy
ptaków, wyższa

temperatura i
pąki na
drzewach. Nie
mówiąc o
naszych
samopoczuciach...
aż chce się
żyć!!!!!

Agnieszka
Kacprzak

Internet

wiosna

J.

J.

Internet

Internet

Internet

Internet
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Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto
                       chrześcijańskie.

Obchodzone na
pamiątkę
Zmartwychwstania
Chrystusa-
początkowo w
dniu żydowskiej
Paschy, a od
soboru w
Nicei(325) w
pierwszą
niedzielę

po pierwszej
wiosennej pełni
Księżyca(tj.
między 21
marca a 25
kwietnia).
Obchody
religijne
Wielkanocy
rozpoczyna

WIELKA
  NOC

wczesnym
rankiem
procesja i msza
w Kościele
katolickim
zwana
rezurekcją, a w
prawosławnym-
jutrznią.

 
 
 Wielkanoc
   to czas
  radości

    Palemki, święcenie    
           pokarmów

     a w poniedziałek
        śmigus-dyngus

W tym dniu
spożywa się
uroczyste
śniadanie w
gronie
rodzinnym,
poprzedzone
składaniem

sobie życzeń.
Wielkanoc
wieńczy okres
Wielkiego Postu
i poprzedzający
ją Wielki
Tydzień. Jest
czasem radości

- symbolizuje ją
biały kolor szat
liturgicznych.
Święta te mają
bogatą tradycję.

Są niezwykle
barwne,
towarzyszy im
wiele obrzędów.
Po wielkim
poście, który
kiedyś był ściśle
przestrzegany

ludzie z
niecierpliwością
czekali na
odmianę.

O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy do dziś.

Palemki na
szczęście.
Wielki Tydzień
zaczyna się
Niedzielą
Palmową.
Kiedyś
nazywano ją
kwietniową lub
wierzbną.
Palemki- rózgi
wierzbowe,
gałązki

bukszpanu,
malin,
porzeczek
ozdabiano
kwiatkami,
mchem, ziołami,
kolorowymi
piórkami. Często
palemkami bito
domowników 

palemka

palemka

Śmigus-dyngus

www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 26 04/2014 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Integracyjny Mały Przegląd

domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połknięcie
jednej poświęconej bazi wróżyło

    zdrowie i 
    bogactwo.

Zatknięte za
obraz lub
włożone do
wazonów
palemki chroniły
mieszkanie
przed
nieszczęściem i
złośliwością
sąsiadów.

      Topienie
      Judasza

Ważnym dniem
Wielkiego
Tygodnia jest
Wielka Środa.
Młodzież
zwłaszcza
chłopcy, topili
tego dnia
Judasza. Ze
słomy i starych
ubrań robiono

kukłę, którą
następnie
wleczono na
łańcuchach
przez wieś.
Przy drodze
ustawiali się
ludzie, którzy bili
kukłę kijami. Na
koniec kukłę
topiono.

Kiedy milkły
kościelne
dzwony,
rozlegał się
dźwięk kołatek.
Zwyczaj ten był
świetnym
pretekstem

do urządzania
psot. Młodzież
biegała po
mieście z
grzechotkami
hałasując i
strasząc
przechodniów.

Innym
zwyczajem był
pogrzeb żuru,
czyli potrawy
jedzonej przez
cały okres
postu. Nic
dziwnego,

że kiedy zbliżał
się czas radości
i zabawy,
sagany żuru
wylewano na
ziemię.

     Tradycje i
     obrzędy.  

W równie
widowiskowy
sposób żegnano
się ze śledziem.
"Wieszano" go
tzn. przybijano
rybę do drzewa.
Miała to być
kara za to, że
przez

6 miesięcy
wyganiał on z
jadłospisu
mięso.
                   
Julia Kowalczyk

Śmigus-dyngus

Internet

Interent

Interent

Internet

Internet

Interent

Internet

Internet

Interent

Interent

Interent

Interent
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                     Co skrywa w sobie
                   wielkanocny koszyczek? 

    Jaja,
  kiełbasa,
      sól,
   pieprz,
    chleb,
   baranek
       ...

Wszystko to co
wkładamy do
świątecznego
koszyka ma
swoją
symbolikę.
Jaja symbolizują
odradzające się
życie,
zwycięstwo nad
śmiercią,

a także
oznaczają
płodność.
Wędlina (często
biała kiełbasa) to
symbol zdrowia
i dostatku dla
całej rodziny.

Poświęcone pokarmy
spożywamy następnego

dnia podczas
świątecznego śniadania

Symbo-
   lika

Chleb
symbolizuje
ciało Chrystusa.
Wkładamy go
do koszyka by
zapewnić
dobrobyt i
pomyślność.

Sól oznacza
oczyszczenie.
Włożona do
koszyka będzie
miała moc
odstraszającą
zło i wszelkie
niepowodzenia.

Baranek to
najbardziej
znamienny
symbol świąt
wielkanocnych.
Uosabia
przezwyciężenie
zła. Często

do koszyczka
ludzie wkładają
też ser (symbol
bliskości
człowieka

z przyrodą),
chrzan(symbolizuje
siłę fizyczną,
którą powinien
nam zapewnić
przez cały rok),
ciasto(symbol
umiejętności i
doskonałości).

   Dlaczego właśnie jajko jest symbolem życia ?

Od zarania
dziejów jajo,
było symbolem
narodzin.
Dawniej
wierzono, że z
chaosu wyłoniło
się jajo, które
później Bóg
uformował w
kulę i tak
powstała
Ziemia.

Ze skorupek
natomiast Bóg
stworzył niebo.
W mitologii
zmienione przez
Noc jajo wydało
Erosa. Tradycje
wielu kultur do
dzisiaj
podkreślają
wspólny rytm
jaja ze światem.
             

Aleksandra
Gąsiorowska

pierniki
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                     Coś dla smakoszy,
                 czyli wielkanocne wypieki.

Pyszno-
ści 

Kto nie lubi
słodkości
zwłaszcza na
świątecznym
stole? Dzisiaj
przedstawię
Wam prosty
przepis na
wspaniałe ciasto
nazywane
mazurkiem

kajmakowym.
Charakteryzuje
go kruchy spód i
wierzch
przyozdobiony
różnymi
bakaliami.
Mniam...

Potrzebne
składniki na
kruche ciasto to
35 dag mąki
pszennej, 5 dag
cukru pudru, 20
dag margaryny
lub masła,

    Spróbuj upiec sam, 
  to wcale nie jest trudne 

 W razie wątpliwości
 poproś o pomoc rodziców

  
    Baby,
  mazurki,
       i
    inne
  słodkości

2 żółtka, łyżka
gęstej śmietany.
Do wykonania
masy
kajmakowej
potrzebujemy
puszkę gotowej

masy
kajmakowej lub
krówki. Do
dekoracji
możemy
wykorzystać
kandyzowane
skórki

pomarańczy,
płatki migdałów,
suszone śliwki
(pamiętajcie, że
dekoracja
zależy tak
naprawdę od
Was).

Przepis na
kruche ciasto:
mąkę wysypać
na stolnicę,
dodać mało i
posiekać nożem
na małe kawałki.
Dodac cukier

puder, żółtka i
śmietanę.
Całość dobrze
wygnieść i
uformować w
kulę.

Włożyć do lodówki na godzinę. Następnie rozwałkować
ciasto na grubość 0,5 cm. Brzegi ciasta możemy

zapleźć w
formie
warkoczyka.
Gotowe ciasto
wkładamy do
piekarnika na
200 stopni i
pieczemy ok.30
min. Masę
kajmakową
podgrzewamy w
rondelku i
smarujemy

nią upieczone
ciasto. Na
koniec
dekoracja - ja ze
skórki
pomarańczy,
rodzynek i
płatków
migdałów
zrobiłam bazie.
Polecam.        
Julia Kowalczyk
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