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Niech piękno świata
czarującego teraz 

świeżą zielenią listków 
i tęczowymi kolorami 
wiosennych kwiatów 

natchnie nas radością 
i nową  energią, 

byśmy i my poczuli w sobie 
odwieczną odradzającą 

moc natury.

Świąt Wielkiej Nocy pełnych uśmiechu,
miłości i ciepła życzy

Joanna Nowacka
                           dyrektor szkoły
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Pewnie pamiętacie o
przedstawieniach „na
koniec roku
szkolnego”. 
Odbyły się one 09
kwietnia 2014r. (we
środę)! 
Niewiarygodne, że
grupy były mieszane!
[tworzone przez
uczniów z różnych klas
– przyp. red.] 
To taki jakby
eksperyment
zorganizowany przez
nauczycieli.:)
Przedstawień

było mniej, ale za to
wyróżniały się swoją
długością. Można było
się pośmiać, zasmucić
i przeżyć wiele innych
uczuć. Wszystkie
scenariusze były
zapisane mądrością.
To było niepowtarzalne
przeżycie. 
Jeszcze dziś jestem
pełna podniecenia, 
gdy wspominam to
wydarzenie.
                      Gosia M.
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WIELKANOCNE ZWIERZAKI
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Cz y wiecie dlaczego
akurat zając, baranek i
kurczaczek pojawiają
się  teraz wszędzie
wokół nas?

Podpowiem Wam –
pojawiają się
ponieważ każdy z
nich  symbolizuje coś
związanego z wiosną 
i Świętami
Wielkanocnymi.

Zajączek na przykład
od dawien dawna
uznawany jest za

symbol płodności i
urodzaju. A do tego na
Wielkanoc przynosi
nam prezenty!!! 
Ten prezentowy
zwyczaj przyszedł do
nas z Niemiec. Nie
wiem jak Wy, ale ja
się bardzo cieszę, że
ten zwyczaj tak
dobrze się u nas
przyjął.

Baranka  natomiast
uważa się za symbol
tego, że Pan Jezus
chciał odkupić

nasze grzechy.
Postawiony na stole
wielkanocnym
oznacza Jezusa
zmartwychwstałego,
który pokonał grzech 
i śmierć. Baranek jest
także symbolem
pokory i łagodności.

A kurczaczek jest
symbolem nowego
życia. Dla naszych
przodków kurczak,
który wykluwa się z
jajka był przykładem
potęgi natury,

a jego żółty kolor
nawiązywał do koloru
słońca. 

W czasie Wielkanocy
kurczaczek oznacza
przezwyciężenie
śmierci przez Jezusa.

Życzę wszystkim
wszystkiego dobrego 
z okazji Świąt
Wielkanocnych!

Lena

Koń Fjordzki

Ojczyzną tych
koników jest Norwegia.
Tutaj te miłe bułane
konie były hodowane
do pracy. 
Miały spokojny
charakter, służyły pod
siodło i do zaprzęgu.
Od końca ubiegłego
wieku zaczęto
hodować je w nieco
lżejszym typie, co
wyszło na dobre.
Konie te zaczęły się
cieszyć dużą
popularnością
jeźdźców reakcyjnych.

Kłopoty z ich
temperamentem i
charakterem są dość
rzadko spotykane.
Najczęściej są maści
bułanej przeważnie
sierść ich ma barwę
piaskową, lecz
występuje także maść
myszata. Stojąca
grzywa nie jest
naturalna, lecz jest
wynikiem specjalnego
strzyżenia. Kto nie lubi
stojącej grzywy może
pozwolić swojemu
wierzchowcowi nosić
długą grzywę.

Charakterystyka
Wysokość: 135-145
cm. Eksterier: Krępy
koń o silnej szyi,
mocnym grzbietem i
silnych suchych
nogach. Maść: Bułana;
dwukolorowa grzywa
często efektownie
strzyżona i stojąca.
Pochodzenie:
Norwegia

Natalka Filip

MINE 4 DEAD

To zmodyfikowana
wersja Minecrafta.
Twórca mod’a
inspirował się grą
Left4Dead. 
W grze walczymy z
zombie i musimy się
chronić przed ich
atakami. Celem
każdego etapu jest
dojście wraz z
przyjaciółmi do
bezpiecznego miejsca
na końcu mapy. 
W grę można grać w
trybie jednoosobowym

lub wieloosobowym.
Wydaje mi się, że gra
jest fajna, ale nie
miałem okazji jeszcze
w nią grać, bo niestety
jest przeznaczona dla
dzieci starszych. 
Znam ją tylko z
filmików znalezionych
na You Tube.
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