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Wiosna tuż, tuż…

Marzec siadł u płotu,
Czeka na wiosenkę,
A deszcz drobny prószy.
Zmoczył mi sukienkę.

Ewa SzelburgZarembina
21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, ale tak pogodowo
wiosna już dawno nam o sobie
przypomina, co jakiś czas w ciągu
całej tegorocznej zimy. Zamiast
śniegu częściej padał deszcz, niektóre dni były pełne słońca i ciepłe. Ja tej zimy w ogóle nie jeździłam na sankach. Niektórzy się

z tej szybszej wiosny cieszą, a
niektórzy nie…W innych krajach
takich jak Ameryka spotkała
ludzi śnieżyca, a u nas słoneczko
albo deszczyk. Miejmy nadzieję,
że lato będzie słoneczne, a zima
znów do nas powróci, ale dopiero
w grudniu (no i że zostanie z nami
na te nieszczęsne 3 miesiące).
Oto co mówią o początkach wiosny ludowe przysłowia:

W marcu jak w garncu.
Gdy na święty Józef bocian
przybędzie, to śniegu już nie
będzie.
Emanuela Latuszek

Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej
19 lutego w bibliotece miejskiej odbyły się eliminacje
gminne. W ten dzień przyszło
prawie 60 uczestników. Zbliżała się godzina 14.00 – początek
konkursu, więc denerwowałam
się coraz bardziej. Wreszcie
dzieci zaczęły śpiewać, a ja
starałam się opanować tremę.
Przyszła kolej na mnie. Niby
mała publiczność, ale duża trema. Skończyłam śpiewać i
chciałam jak najszybciej wyjść
z sali, ponieważ moim zdaniem
okropnie zaśpiewałam. Dnia 20

lutego były wyniki. Co się okazało? Jednak przeszłam do
kolejnego etapu, czym byłam
bardzo zdziwiona.
Już 8 marca w hali widowiskowo-sportowej kolejne zmagania. Bardzo ładnie zaśpiewałam, choć trochę za cicho, niestety nie przeszłam do następnego etapu, ale liczy się to, że
zaśpiewałam najlepiej jak potrafię.

Barbara Terejko

Dzień Kobiet
Zgodnie z tradycją uroczyście i
z humorem obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Z tej
okazji uczniowie klasy piątej
wspierani przez kolegów z innych
klas przygotowali zabawny i ciekawy program artystyczny. Na początku zaprezentowano kilka wesołych scenek i wierszy na temat
święta i kobiet w ogóle. Później
występowali nasi koledzy i koleżanki w niezwykle pięknych pokazach tańca, dziewczęta zaśpiewały kilka wspaniałych piosenek. Największy aplauz otrzymali chłopcy
z klasy czwartej - przebrani za
dziewczyny wykonali znany przebój „Być kobietą”. Na samym końcu wystąpiły uczennice z klasy
szóstej w skeczu kabaretowym.
Dla wszystkich dziewcząt i kobiet
były życzenia, a panie nauczycielki
obdarowano wiosennymi kwiatami
- tulipanami. Później w klasach
dziewczyny dostały od chłopaków
drobne upominki. Uważam, że apel
z okazji Dnia Kobiet był bardzo
ciekawy. Wszystkim uczennicom i
nauczycielkom z S-P 4 życzę
wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Kobiet.
Ola Wachowska
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Ja – dorosły
Proponujemy, abyście podzielili się
z naszymi Czytelnikami swoimi
marzeniami, planami, wyobrażeniami związanymi z Waszą przyszłością. Zachęcamy do wypowiedzi na
tematy związane z planami na dorosłe życie. Możecie napisać o
tym, jak wyobrażacie sobie siebie,
swoich kolegów, Polskę i świat za
lat 10, 20 czy 50 lat. A może ktoś
zechce napisać list do siebie… dorosłego? Skorzystajcie z naszych
pomysłów albo wymyślcie coś własnego. Zapraszamy do współpracy.
Swoje prace możecie przynosić do

naszej redakcji, która mieści się w
bibliotece szkolnej.
Dzisiaj drukujemy wypowiedź
Angeliki Humeniuk z klasy VI,
która jest autorką tego pomysłu.

Moje marzenia zawodowe
W przyszłości chciałabym
być policjantką. Pewnie pytanie: dlaczego?! Cóż, ten zawód
spodobał mi się najbardziej,
ponieważ policja pomaga ludziom w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Pomaga nie
tylko dorosłym, ale i nam dzieciom na różne sposoby np. gdy
zostaniemy pobici lub napadnięci, to policja próbuje nam
pomóc. Najbardziej w tym zawodzie podoba mi się to, że
policjanci ścigają morderców,
złodziei i w ogóle wszystkich
przestępców. Policjanci znajdą
również czas, aby przyjechać

do szkoły i i porozmawiać z
uczniami o bezpieczeństwie.
Nie będę ukrywać, że podoba
mi się też policyjny mundur,
broń, kajdanki i odznaka. Jestem przekonana, że przyjemnie by było pracować w takim
stroju.

Angelika Humeniuk
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Wielkanoc
Co to jest Wielkanoc?
Wielkanoc (Pascha, Niedziela
Wielkanocna) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez wszystkie wyznania
chrześcijańskie. Poprzedzający ją
tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek
(wieczór), Wielki Piątek, Wielka
Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Tridium
Paschalne. Co prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie
pamiątką zmartwychwstania
Chrystusa, ale Wielkanoc jest
pamiątką najbardziej uroczystą.
Obrzędy wielkanocne i zwyczaje.
Lany Poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigusdyngus, święto lejka – to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy.
Oblewać można było wszystkich
i wszędzie. Zmoczone tego dnia
panny miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli któraś się
obraziła – to nieprędko znalazła
męża. Wykupić się można było
od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się
Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną.
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami,
mchem, ziołami, kolorowymi
piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście

na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i
bogactwo. Zatknięte za obraz lub
włożone do wazonów palemki
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko
po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy
z mieszkania zimę, a wraz z nią
wszelkie zło i choroby.
Święconka
Święconka jest to koszyk z jedzeniem, który należy poświęcić
w Wielką Sobotę. W niektórych
regionach Polski święconka występuje pod nazwą: święcone.
Dawniej święcenie potraw w
Wielką Sobotę odbywało się na
dworach szlacheckich, ze względu na to, że poświęcone musiało
zostać wszystko, co miało znaleźć
się na świątecznym stole. Ponieważ takie święcenie zajmowało
zbyt wiele czasu proboszczom,
wprowadzono zwyczaj święcenia
w kościołach. Dzisiaj po przyniesieniu koszyka do kościoła stawia
się go na odpowiednim stole, nad
którym kapłan odprawia modlitwę i święci pożywienie.
W koszyku powinny znajdować
się:
* Baranek - symbol Chrystusa
Zmartwychwstałego
* Jaja w postaci kolorowych
pisanek, kraszanek - jajo występuje jako symbol nowego życia
* Sól - chroni żywność przed
zepsuciem
* Chleb
* Wędliny
* Chrzan

* Babka
Koszyczek przystrajany jest różnymi makatkami
i bukszpanem.
Święconkę spożywa się następnego dnia po rezurekcji.
Wielka Niedziela-dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny
huk petard i dźwięk dzwonów
miał obudzić śpiących w Tatrach
rycerzy, poruszyć zatwardziałe
serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do
świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na
stole nie mogło zabraknąć baby
wielkanocnej i dziada – czyli mazurka.
Życzenia wielkanocne
Jaj przepięknie malowanych,
Świąt wesołych, roześmianych,
W poniedziałek kubeł wody,
Szczęścia, zdrowia oraz zgody.
Zdrowych Świąt Wielkanocnych,
humoru dobrego, a przy tym
wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego
jajka i niech te święta będą jak bajka.

Podziękowania

Co roku chłopcy z naszej
zrobili gazetkę ścienną z
ne kwiatki i serduszka.
pamiętali o naszym świę-

klasy robią dziewczynom różne niespodzianki. W tym roku nasi koledzy
okazji Dnia Kobiet. Naprawdę się postarali. Na tablicy były przyczepioWszystkim dziewczynom z naszej klasy było bardzo miło, że koledzy
cie! Dziękujemy! Jesteście wspaniali!
Dziewczyny z klasy IV

Rok 2008-rok przestępny
Rok przestępny to taki, w którym rok kalendarzowy ma 366 zamiast 365 dni. Zdarza się raz na cztery lata. Skąd wziął się rok przestępny? Otóż lata przestępne
zostały pierwszy raz wprowadzone w 238 roku p.n.e., kiedy to w Egipcie zaczęto
uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata. W roku 45 p.n.e. dekretem Juliusza
Cezara wprowadzono taką samą rachubę w Rzymie (stąd określenie kalendarz juliański). Dodatkowy dzień zyskał najkrótszy miesiąc: luty. Do dziś ten system jest
stosowany w różnych kalendarzach kościołów prawosławnych (w niektórych w 1923
r. wprowadzono tzw. kalendarz nowojuliański). Obecnie powszechnie stosuje się rachubę zgodną z kalendarzem gregoriańskim, wprowadzonym w 1582 roku dekretem
papieża Grzegorza XIII. Wprowadzenie poprawek najszybciej nastąpiło we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii.
Ola Wachowska
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