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W numerze: 

*Szkolne newsy, a w nich:  

-kolejne sukcesy 

konkursowe 

 -relacje z ważnych 

szkolnych wydarzeń i 

uroczystości 

* :Sposoby na nudę” oraz 

„Bliskie spotkanie” z 

Adamem M. 

* Wieści z biblioteki  

*Nasza twórczość 

* Humor zeszytów  

*  WIELKANOCNY 

DODATEK ŚWIĄTECZNY, 

a w nim: 

- Świąteczne tradycje 

- Zapowiedź szkolnego 

Biennale 

- Wielkanoc na wesoło 

 

 

 
Pismo uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

Nr 3, marzec / kwiecień  2015/2016 cena; 1 zł 

                                                                                                                        

Od redakcji  

Witamy w wiosennym, a zarazem świątecznym wydaniu 

naszej gazetki.  

Czas leci bardzo szybko! Dopiero co witaliśmy Nowy Rok, a 

tu już powitanie wiosny! W klasach wiosenne dekoracje, za 

oknami coraz więcej słońca i zieleni. Aż chce się żyć! 

Spokój jednak mąci szóstoklasistom zbliżający się 

sprawdzian. To już 5 kwietnia! Na szczęście za to do 

wakacji bliżej niż dalej! Po drodze wolne od nauki w ferie 

świąteczne, a potem długi majowy weekend!  

Zachęcamy do lektury „Bez Tytułu”. Warto trochę się 

pośmiać, czytając „Humor zeszytów” czy wiersze, których 

autorami są  nasi koledzy i koleżanki. Ponadto  z tym 

numerem gazetki  „Dodatek Świąteczny”, a w nim 

przypominamy tradycje i zwyczaje Wielkanocne. 

I na koniec życzenia świąteczne od całej redakcji „Bez 

Tytułu”: 

Wesołego Alleluja, smacznego jajka oraz mokrego 

śmigusa dyngusa! 

........................................................................................... 
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           Nasz laureat 
Wielki sukces osiągnął Adam Milczarek, uczeń klasy VI b, który 

dzięki wielkiej pracowitości i niewątpliwym zdolnościom 

polonistycznym zdobył tytuł laureata w  etapie wojewódzkim  

kuratoryjnego konkursu polonistycznego. 

Ostatni etap odbył się w Warszawie 14 grudnia 2015r. Adam, o czym 

pisaliśmy wcześniej, z powodzeniem i bez większych trudności 

pokonywał kolejne etapy konkursu: szkolny i rejonowy, aby w końcu 

zabłysnąć w województwie, zdobywając nie tylko zaszczytne miano 

laureata, ale uzyskując tym samym zwolnienie z części matematyczno 

- polonistycznej sprawdzianu szóstoklasistów. Brawo, Adam, jesteśmy  

z Ciebie  naprawdę dumni! Gratulujemy sukcesu! 

Adama wszyscy zresztą znają, bo jest aktywnym członkiem 

Samorządu Szkolnego, ciągle staruje w różnych konkursach, ostatnio 

matematycznym, a przede wszystkim jest jednym z najaktywniejszych 

redaktorów naszej szkolnej gazetki, w której ma swoja stałą rubrykę 

„Sposób na nudę”. Dodatkowo w tym numerze gazetki poznamy bliżej Adama, dzięki „Bliskim 

spotkaniom”, których jest bohaterem. Zapraszamy do lektury!  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                              Mistrz Języka Polskiego 

W związku z obchodami Dnia Języka Ojczystego chętni  

uczniowie klas IV- VI przystąpili do konkursu o tytuł 

Mistrza Języka Polskiego.  

  

Najlepsi klasowi poloniści mieli za zadanie rozwiązać 

trudne testy sprawdzające umiejętność czytania ze 

zrozumieniem, analizę tekstu literackiego oraz wiadomości 

z zakresu gramatyki języka polskiego. 

Wśród trzynastu osób z klas szóstych swoją klasę i wiedzę 

polonistyczną potwierdził  

Adam Milczarek z VIb, który zdobył 94 punkty i zyskał 

tytuł Mistrza Języka Polskiego w klasach VI.  

Wyróżnienia zdobyli:  Anna Orlińska kl. VIa (88 pkt.). 

Oskar Orlicki kl. VIb (83 pkt.), Milena Skorupa kl. VIa 

(82 pkt.) 

                                                       W klasach piątych tytuł Mistrza Języka Polskiego uzyskała Roksana 

Szymańska z klasy Va, uzyskując 109 punktów. Wyróżnienia w klasach piątych otrzymali:  Natalia 

Wiktorowicz kl.Vb (97 pkt.),  Julia Cieślak kl. Vb (96 pkt.),  Aleksandra Starbała kl. Va (94 pkt.). 

Spośród  dwunastki czwartoklasistów Mistrzynią Języka Polskiego została Amelia Ratajczak z klasy 

IVa , zdobywając 97 punktów. 

Uczniowie wyróżnieni to:  Julia Duplicka kl. IVb (89 pkt.),  Mateusz Zarzycki kl. IVb (88 pkt.),   Joanna 

Wodzyńska kl. IVa (77 pkt.) 

                                                                                                                       Gratulujemy zwycięzcom!  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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               Dzień Kobiet 
8 marca obchodziliśmy,  jak co roku, Dzień Kobiet, 

który dzięki zaangażowaniu uczniów z  Samorządu 

Szkolnego był  w naszej szkole wesoły i sympatyczny.   

Dzięki pomysłowości pani Ani Nicewicz-Figat, uczniowie z 

samorządu  przygotowali  zabawny program artystyczny, w 

którym oprócz życzeń, nie zabrakło tańca i dobrej muzyki. 

Chłopcy, by  osłodzić ten szczególny dzień, wręczyli  

wszystkim dziewczynom słodkie niespodzianki. 

Również w klasach nie zabrakło życzeń, kwiatków i 

słodkości dla dziewcząt od niezawodnych chłopaków. 

Niektórzy, tak jak ci z Vb, życzenia połączyli z występami 

taneczno- wokalnymi, które wzbudziły u dziewczyn 

prawdziwy zachwyt i wzruszenie. Tak trzymać, panowie! 

Dobrze by było, żebyście nie zapominali o nas  na co dzień! 

Tego życzymy sobie i wam! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                       Próbny sprawdzian  

Kolejny , bo trzeci już raz, uczniowie klas szóstych przystąpili        

10 marca do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty.  
Oprócz zapoznania się z procedurami obowiązującymi na sprawdzianie, 

szóstoklasiści musieli zmierzyć się z zadaniami polonistycznymi i 

matematycznym, a kolejnego dnia z testem sprawdzającym umiejętności  z 

zakresu języka angielskiego. Oprócz tego uczniowie klas szóstych 

intensywnie przygotowują się do sprawdzianu na zajęciach dodatkowych, 

które prowadzą nauczyciele uczący języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego.  

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że właściwy sprawdzian  

odbędzie się 5 kwietnia.  

                             Rekolekcje w naszej szkole 
Jak co roku przed Świętami  Wielkanocnymi uczestniczyliśmy w dniach 

14- 16 marca  w rekolekcjach wielkopostnych.  

W tym roku nieco inaczej. Prowadziły je dwie sympatyczne siostry Apostolinki, 

które w dolnym kościele przypominały nam o tym, co najważniejsze  w tradycji  

związanej ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Zajęcia były ciekawe, 

połączone z nauką piosenek o Wielkiej Nocy oraz z wykorzystaniem metod 

audiowizualnych. 

Ostatniego dnia rekolekcji porwał wszystkich do śpiewu i gorliwej modlitwy 

młody, sympatyczny ksiądz rekolekcjonista, który o Świętach Wielkanocnych 

mówił w przystępny, prosty, a jednocześnie humorystyczny sposób. Szkoda, że 

rekolekcje są tylko raz w roku!  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Wyróżnienie dla Amelii i Adama  
W sobotę 5 marca w Kramnicach Miejskich odbył się  

festiwal patriotyczny zatytułowany „Nie mówię szeptem, 

gdy mówię skąd jestem”.  

Festiwal miał charakter przeglądu poezji i pieśni 

patriotycznych upamiętniających Dzień Żołnierzy 

Wyklętych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 

piątych: Wiktoria Domańska (Vb), Amelia 

Romanowska i Adam Kuczkowski z Va.Komisja 

konkursowa wysłuchała prawie sześćdziesięciu utworów, 

zaprezentowanych przez około stu wykonawców! 

Jury doceniło piękne wykonanie pieśni „Dziś idę 

walczyć, mamo!” przez Amelię i Adama  z klasy Va i 

nagrodziło młodych wykonawców wyróżnieniem. 

Gratulujemy sukcesu!! 

 

…………………………………………………………… 

                                     Recytatorzy do boju 
Pierwszy Dzień Wiosny dla niektórych uczniów klas IV-VI był  

szczególnie ważny, bo tego dnia przystąpili do rywalizacji w 

eliminacjach szkolnych Małego Konkursu Recytatorskiego.  
Wzięło w nim udział 22 uczniów. Jury, biorąc pod uwagę nie 

tylko opanowanie pamięciowe tekstu, ale przede wszystkim 

piękną recytację i intonację utworów oraz ogólny wyraz 

artystyczny, wybrało do kolejnego etapu konkursu następujących 

recytatorów: Julię Cieślak z VB i Ingę  

Ert- Eberdt z Va. Wyróżnienia zaś otrzymali: Zuzanna 

Kłosowska z Va, Patryk Perka z VIa i Kacper Chmura  

z IVa. Konkurs powiatowy odbędzie się 1 kwietnia. Życzymy naszym reprezentantom powodzenia i mamy 

nadzieję na kolejne sukcesy. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                   Kolejny sportowy laur 
Kolejny wielki sukces odnieśli nasi sportowcy, a konkretnie drużyna rugby prowadzona pod kierunkiem 

pana Daniela Głowackiego, naszego nauczyciela 

wychowania fizycznego.  

Nasi rugbiści po bardzo udanym turnieju w Siedlcach (klasa 

szósta zajęła  I miejsce) awansowali do Ogólnopolskiego 

Finału Szkolnej Ligi Rugby TAG. 10 grudnia 2015 r. 

najlepsze drużyny szkół podstawowych z całej Polski  (klasy 

czwarte, piąte i szóste z każdego województwa) zagrały w 

łódzkiej Atlas Arenie. Rywalizacja była bardzo trudna, mimo 

to w kategorii klas szóstych zajęliśmy doskonałe  

VI miejsce. Województwo mazowieckie w kategorii klas 

szóstych reprezentowali nasi uczniowie : Filip Szufliński, 

Bartłomiej Gradowski, Kacper Reczka, Piotr Musiał, 

Wiktoria Mamcarz, Krystian Pętlak,  Wiktoria Kierubińska.  

………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                 Pokochaj książki 
Pod takim hasłem ruszył w naszej szkole projekt działań popularyzujący 

czytanie książek. 

Od dawna wszyscy biją na alarm, że Polacy nie czytają książek, wolą oglądać telewizję 

lub korzystać z Internetu. Nie bez powodu w tym roku  szkolnym priorytetem jest  

szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw tym 

oczekiwaniom, w naszej szkole podjęto wiele działań propagujących czytanie książek. 

Na początku tego roku szkolnego podziwialiśmy i z wielką chęcią sięgaliśmy po  książki 

zakupione w ramach ogólnopolskiej akcji „Książki naszych marzeń”. Aż miło było 

wziąć je do rąk i odnaleźć tytuły, które do tej pory były dla nas dostępne jedynie  na 

wystawie w EMPIKU, piękne, kolorowe, ale bardzo drogie. Dziś są w naszej szkolnej 

bibliotece i każdy może je przeczytać całkiem za 

darmo.  

Równie chętnie uczniowie przystąpili do akcji „Podaruj książkę szkolnej bibliotece”,  

przynosząc książki do biblioteki i dzieląc się nimi  z innymi czytelnikami.  

Wiele emocji przyniosła wszystkim akcja szkolna „Uwolnij książkę”. Każdy mógł bez 

pytania i zbędnych formalności wziąć dowolną książkę spośród  tych, które leżały na 

parapetach na górnym holu. Wśród  nich znalazły się książki przyniesione przez uczniów z 

domów jak i te, które są przeznaczone na makulaturę po remanencie w szkolnej bibliotece. 

Wielu z nas chętnie skorzystało z tej darmowej wypożyczalni  i z chęcią sięgnęło po niby 

zapomniane, przestarzałe książki, ale za to bardzo ciekawe i które ,mimo upływu czasu, nie 

straciły wcale na swej wartości.. 

W każdej klasie na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych rozmawialiśmy 

o tym, dlaczego warto czytać książki i jak zachęcić  uczniów, ale i dorosłych, do czytania. 

Efektem tych dyskusji były piękne plakaty propagujące czytelnictwo, które mogliśmy 

podziwiać na wystawkach w klasie i na dolnym holu.  

Ciekawą formą zachęcającą do czytania, było  klasowe wykonywanie ilustracji do ulubionych książek na długich rulonach 

papieru. Później omawialiśmy nasze dzieła,  zgadywaliśmy, o jakie książki chodzi, 

a przy tym fajnie się bawiliśmy, rysując na podłodze. 

Wiele radości i zamieszania dał nam projekt budowania instalacji przestrzennych 

ze starych,  zapomnianych książek. Budując z nich zamki, roboty, ogrody,  przy 

okazji  poznawaliśmy stare tytuły, zapomnianych trochę autorów oraz opowieści 

naszych nauczycielek o tym, jakie piękne i wartościowe są te książki i o czym 

opowiadają. Niektórzy z nas, zachęceni tymi żywymi recenzjami, wypożyczyli 

niektóre lektury do domu. Potem dużo śmiechu i zamieszania było przy sprzątaniu 

instalacji, a przy okazji znowu zaciekawienie i oglądanie książek. 

Innym  pomysłem były tzw. „zaczytane przerwy”, podczas których nauczyciele 

lub chętni uczniowie czytali głośno fragmenty ciekawych książek. Dzięki temu 

niektórzy z nas  sięgnęli po „Małego Księcia”, dalsze opowieści o losach Ani 

Shirley czy kolejne przygody Tomka Wilmowskiego. 

Ci, którzy lubią pisać, mogli wziąć udział w Powiatowym Konkursie  „List do ulubionego bohatera literackiego”, którego 

organizatorem jest nasza szkoła, a dokładnie nauczycielki języka polskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod 

koniec kwietnia, a najlepsze listy będziecie mogli przeczytać w dodatku  specjalnym  naszej szkolnej gazetki oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

To jednak nie koniec czytelniczego projektu. W II semestrze czeka nas jeszcze konkurs  

pięknego czytania,  a w szkolnej gazetce, jak zawsze, znajdziemy rubryki zachęcające 

do czytania, czyli „Wieści z biblioteki” i „Warto przeczytać”. 

Dzięki projektowi  „Pokochaj książki”  , w niektórych salach lekcyjnych powstały 

klasowe biblioteczki urządzone przez samych uczniów, którzy przynosili do klas swoje 

książki, które już przeczytali, a chcą się nimi podzielić z innymi. 

Wszystkie te działania nie tylko urozmaiciły życie naszej szkoły, ale mamy nadzieję, 

przyczynią  się do wzrostu czytelnictwa wśród uczniów.  

Pamiętajcie,   warto czytać książki! Dzięki nim rozwijamy naszą wyobraźnię, 

wzbogacamy wiedzę i  nasz język. Książka to  najlepszy przyjaciel,  który nigdy nie 

zdradzi, nie zawiedzie i się nie znudzi. Polub  czytanie, pokochaj książki! 

                                                                                           Redakcja „Bez Tytułu” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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         Żywa lekcja historii 
Uczniowie klas IV, V i VI mieli okazję wziąć udział w 

niecodziennej  lekcji historii. 
Grupa rekonstrukcyjna REWITA przybliżyła zebranym 

dawne dzieje dotyczące epoki średniowiecza. 

 Uczniowie utrwalili swoje wiadomości dotyczące m. in. 

podboju i rozpadu Imperium Rzymskiego, 

kultury średniowiecznej, prawa obowiązującego w tej  

epoce. 

Dowiedzieli 

się  również o 

dawnych 

osiągnięciach  

cywilizacyjnych  i o tym, jakie znaczenie mają one dla 

współczesnego świata. 

Widzowie bardzo aktywnie uczestniczyli w tej niecodziennej 

lekcji - przeszli pasowanie na rycerza, walczyli o rękę swej 

wybranki, a także zostali poddani małym torturom. Każdy mógł 

podejść i dotknąć zbroi rycerskiej, tarczy czy miecza. 

Wszystkim ten historyczny pokaz bardzo się podobał i z 

niecierpliwością czekamy  

na kolejne takie lekcje. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                          Żołnierze wyklęci  

Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił 

ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, 

stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy 

polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych 

więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat 

pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w 

końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią 

była cisza. 

 „Żołnierze wyklęci" to ludzie, których porównujemy z 

uczestnikami powstań narodowych, którzy nie mając szans na zwycięstwo, także chwytali za broń w imię wartości 

najwyższych. Inicjatorem proklamowania Dnia Żołnierzy Wyklętych i wyboru 1 marca jako jego terminu był  Janusz 

Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezydent Lech Kaczyński, który podjął przywracanie im należnej 

godności - honorując, niestety najczęściej pośmiertnie, wysokimi odznaczeniami państwowymi. 

Z tej okazji i w naszym mieście uczczono pamięć żołnierzy wyklętych, organizując patriotyczne  uroczystości i 

spotkania. W jednym z nich, konkursie recytatorskim organizowanym przez Urząd Miasta,  wzięli udział uczniowie 

naszej szkoły. Piszemy o tym w „Szkolnych newsach”. 

A.Domańska 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Do naszego stałego cyklu zaprosiliśmy w tym numerze gazetki 

Adama Milczarka, laureata Kuratoryjnego Konkursu 

Polonistycznego, naszego redakcyjnego kolegę, autora stałej 

rubryki „Sposób na nudę”,  aktywnego członka Samorządu 

Szkolnego, ale przede wszystkim świetnego ucznia, który odnosi 

sukcesy w konkursach, a jednocześnie jest sympatycznym, 

skromnym, miłym i uczynnym kolegą, który chętnie pomaga innym.  
- Co skłoniło Cię do udziału w konkursie polonistycznym? 

- Zawsze lubiłem język polski i chętnie czytam książki. Kiedy więc usłyszałem 

o konkursie, od razu stwierdziłem, że warto spróbować swoich sił. Lepiej  

spróbować niż potem żałować  Tym bardziej, że zdobycie tytułu laureata 

konkursu uprawniało do zwolnienia z części sprawdzianu szóstoklasisty. 

Było więc o co walczyć. 

- Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

- Trudno powiedzieć, ponieważ każdy przedmiot ma swoje plusy i minusy  

Chyba najbardziej lubię język polski i język angielski. 

- W jaki sposób przygotowywałeś się do konkursu? 

- Przede wszystkim musiałem bardzo dużo czytać. Na każdym z trzech 

etapów konkursu: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim wymagano 

znajomości kilku książek, więc przez trzy miesiące większość wolnego czasu 

poświęcałem właśnie na czytanie. A lista lektur była naprawdę długa. Poza 

tym musiałem także poszerzyć swoje wiadomości o literaturze, kulturze i języku polskim. 

- Kto Ci pomagał i w jaki sposób? 

- Najbardziej pomagała mi moja mama, która zawsze motywowała mnie do przygotowań i czytania książek, oraz moja polonistka 

– pani Elżbieta Cieślak, z którą ćwiczyłem swoje umiejętności. Sądzę, że bez ich pomocy nie poradziłbym sobie tak dobrze. 

- Co motywowało Cię do pracy? 

- Myślę, że najbardziej chęć odniesienia sukcesu i oczywiście zdobycia nagrody . Im dalej doszedłem, tym większą miałem 

motywację. Dlatego się udało. 

- Co było w zmaganiach konkursowych najtrudniejsze, a co najciekawsze? 

- Jedno i drugie dotyczy listy lektur konkursowych. Najtrudniejsze było czytanie grubych, nudnych książek, takich jak mitologia  

grecka czy też książka opowiadająca o filozofii. Najciekawsze z kolei były dwie powieści, które bardzo polubiłem – „Czarownica 

piętro niżej” Marcina Szczygielskiego, o której pisałem w jednym z numerów gazetki „Bez tytułu”, oraz „Atramentowe serce” 

Cornelii Funke – książka co prawda dość długa, ale bardzo ciekawa i tajemnicza, trzymająca czytelnika w napięciu. 

- Co czułeś, gdy okazało się, że zostałeś laureatem? 

- Pamiętam ten dzień – co chwila odświeżałem stronę internetową organizatora konkursu w oczekiwaniu na wyniki. Kiedy już 

zobaczyłem listę i doszedłem do mojego nazwiska, przy którym widniał napis „LAUREAT”, przez długą chwilę nie mogłem w to 

uwierzyć. Oczywiście byłem niezwykle szczęśliwy i bardzo zadowolony, że cały trud nie poszedł na marne. 

- Jakie masz zainteresowania?  

- Naprawdę różne. Na pewno mogę tutaj wymienić fotografię. Bardzo lubię utrwalać za pomocą aparatu ważne, ciekawe i miłe 

dla mnie chwile, a następnie dzielić się nimi z innymi, chociażby poprzez portal Instagram. W przyszłości chciałbym zostać 

aktorem, gdyż interesuję się również filmem. Dlatego z przyjemnością biorę udział w szkolnych przedstawieniach i różnych 

występach. 

- Jak spędzasz wolny czas? 

- Zwykle rozwijam swoje zainteresowania, o których mówiłem przed chwilą. Często także oglądam filmy i słucham dobrej muzyki. 

Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Na każdy nastrój inna piosenka, inny film. Na koniec wspomnę jeszcze o książkach, które 

bardzo lubię czytać, ale nie w tak wielkich ilościach, jak na konkursie . 

- Twoje ulubione książki? 

- Moją ulubioną serią książek jest „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa Kinney’a. Jeśli ktoś jest zainteresowany ich przeczytaniem, a 

naprawdę polecam, to podpowiem, że książki te można znaleźć na półce „Nowości” w bibliotece szkolnej. No, chyba, że 

wszystkie już się rozeszły  

- Dziękuję za wywiad i życzę Ci dalszych sukcesów!. (Red.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDANASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA  
         

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny  nasi redaktorzy z 6b 

przeprowadzili  wiosenną sondę. Chcieliśmy poznać opinie 

naszych czytelników na temat tej najpiękniejszej pory roku. 

Zadaliśmy trzy pytania: 

1. Dlaczego lubimy 

wiosnę ? 

2. Co kojarzy ci się z 

wiosną ? 

3. Co najbardziej lubisz w Świętach Wielkanocnych ?  

 

Dlaczego lubimy wiosnę? 

Z naszej sondy wynika, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele,  

lubią wiosnę, bo  jest ciepło, świeci słońce, śpiewają ptaki, kwitną 

kwiaty, drzewa puszczają pąki, a zwierzęta budzą się ze snu 

zimowego. Z waszych wypowiedzi wynika, że wiosną chętniej 

spędzamy czas na świeżym powietrzu,  lubimy chodzić na długie 

spacery, uprawiać sport, np. grać w piłkę z kolegami. Wiosna to również dobry czas do spotkań z 

przyjaciółmi. Dłuższe dni, słońce, ciepło i budząca się do życia przyroda powodują, że mamy lepszy nastrój, 

wszystko widzimy w jaśniejszych kolorach, a przede wszystkim odkrywamy, że do wakacji zostało tak 

niewiele dni… 

  

Co kojarzy ci się z wiosną ? 

Naszym czytelnikom z wiosną kojarzą się przede wszystkim pachnące 

i kwitnące kwiaty , zieleń łąk i  

drzew, śpiew ptaków i pojawienie się bocianów. Cieszy wszystkich też 

ładna pogoda i to, że wreszcie można zrzucić grube ubrania. Wiele 

osób napisało, że wiosna to najlepszy czas na spacery z psem, 

wycieczki rowerowe, wypady za miasto z rodziną lub przyjaciółmi. 

Fajny jest Lany Poniedziałek, bo można do woli oblewać się wodą i 

nikt nas za to nie karci.  

Co najbardziej lubisz w Świętach 

Wielkanocnych ?  

Dla wielu uczestników sondy z  

Wielkanocą kojarzy się 

malowanie jajek, wielkanocne śniadanie z rodziną, święcenie 

pokarmów w Wielką Sobotę czy  palm w Niedzielę Palmową. 

Symbolami budzącego się życia  są również małe słodkie kurczątka i 

króliczki skaczące po łące. Wyniki sondy pokazały, że nasi  uczniowie 

dużą wagę przywiązują do wielkanocnych smakołyków. Uwielbiają 

jeść babkę wielkanocną, mazurki czy wiosenne sałatki. Większość 

jednak z nas najbardziej czeka na Lany Poniedziałek i oblewanie się 

wodą.  

 

No to, byle do wiosny i wesołych świąt!!! 

 Ochrona : Oskar  i Adam,       przygotowanie i opracowanie  sondy : 

Ola, Karolina, Marta, Wiktoria z 6b. 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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                             Sposób na nudę 
Hit! 
Film – Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy 

Jest to siódma, długo wyczekiwana  odsłona z popularnej 

serii „Gwiezdne wojny”.   Akcja filmu rozgrywa się 30 lat 

po wydarzeniach z części szóstej.           Luke Skywalker 

tajemniczo znika, kiedy jest bardzo potrzebny. Władzę po 

Galaktycznym Imperium przejmuje Najwyższy Porządek, 

który chce zlikwidować ostatniego Jedi   i doszczętnie 

zniszczyć Nową Republikę. Potrzebują do tego tylko mapy 

z kryjówką Luka, którą przechowuje droid BB-8. Czy 

ciemna strona Mocy zniszczy ostatniego Jedi? Kto stanie 

na ich drodze? Kto zwycięży? Dowiecie się tego, oglądając 

siódmą część „Gwiezdnych wojen”.  

„Przebudzenie Mocy” to oczywiście świetne kino akcji: 

rewelacyjne efekty specjalne, strzały z blasterów, bzyczenie mieczy świetlnych i dużo wspaniałej gwiezdnej 

przygody. Film bardzo mi się podobał. Teraz z niecierpliwością i wielką ciekawością czekam na zapowiedzianą 

już ósmą część kosmicznej sagi. 

Kino – Sala kinowa 4DX w Cinema City Arkadia 
Z pewnością każdy z Was zna kino 3D. Dzięki 

specjalnym okularom możemy widzieć wszystko 

w trójwymiarze, czyli tak, jak w rzeczywistości. Z 

kolei 4DX to zupełnie nowa technologia, która 

dzięki zastosowaniu niezwykłych efektów, 

oddziałuje na wszystkie pięć zmysłów. To potęguje 

wrażenia widzów i filmowe emocje. Dzięki 

zastosowaniu tej technologii odczuwamy efekty 

takie jak ruch, wiatr, mgiełka wodna, błyski 

piorunów i różnorodne zapachy, które 

odpowiadają temu, co w danym momencie dzieje 

się na wielkim, kinowym ekranie. Niesamowite, 

prawda?   

W sali 4DX oglądałem film „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” i muszę przyznać, że wrażenia były 

fantastyczne. Czułem się po prostu częścią toczącej się na ekranie akcji.  Aby zobaczyć, jakie efekty zapewnia ta 

sala kinowa, możecie obejrzeć krótki film i przeczytać artykuł na stronie kina (link: http://cinema-city.pl/4dx-

info).  

Te niezwykłe sale kinowe znajdują się tylko w trzech kinach w Polsce, m. in. w Warszawie, w Centrum 

Handlowym Arkadia. Bardzo polecam wszystkim miłośnikom kina i nie tylko  

Top 5 
Za nami tematy kinowe, teraz czas na muzykę. Oto moje propozycje na ten 

miesiąc: 
1. Adele – Hello 
2. Cleo – Zabiorę Nas 
3. Antek Smykiewicz – Pomimo Burz 
4. Ariana Grande – Focus 
5. Ewa Farna - Tu 

Adam Milczarek z  VI b 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiezdne_wojny:_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_VI_%E2%80%93_Powr%C3%B3t_Jedi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luke_Skywalker
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Galaktyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Najwy%C5%BCszy_Porz%C4%85dek
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

       KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

W bibliotece szkolnej odbyła się XIII edycja konkursu  czytelniczego  pod hasłem 

„Tę książkę warto przeczytać”. Zgłosiło się 8 osób ,wśród których przeważali 

uczniowie z klasy II c. Cieszyć się należy , że najmłodsi  chętnie sięgają po lekturę 

i pragną podzielić się swoimi odczuciami na temat przeczytanej książki. 

Przyjemności z czytania dobrych książek nie da się porównać z żadną inną, warto 

więc, by nasze dzieci ją poznały. Dzięki temu wybiorą rozrywkę , która wzbogaca i rozwija słownictwo, wyobraźnię, 

osobowość. Mamy nadzieję, że amatorów dobrej  książki, zachęcających innych do czytania nie zabraknie nigdy. A 

oto zwycięzcy naszego konkursu: 

W kategorii klas I –III 

I miejsce  - Daria Bodal kl. II c    

II miejsce – Kinga Gniwek kl. II c 

III miejsce Anna Traczyk i Julia Gala kl. II c 

W kategorii klas IV- VI 

I miejsce – Wiktoria Kamińska kl. IV a 

II miejsce – Inga Ert-Ebert kl. VI a  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy  i życzymy 

kolejnych sukcesów!!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         WARTO PRZECZYTAĆ 
 

 

Chciałam Wam polecić do przeczytania książkę Roald Dahl 

„Matylda”.                                                                              

Tytułowa bohaterka to nad wyraz inteligentna i bystra dziewczynka 

z niezwykłym talentem matematycznym. Uwielbia czytać, 

dosłownie pochłania książki.  

Niestety, w życiu mała Matylda Wormwood nie ma szczęścia. 

Rodzice nie doceniają jej. Jednak dziewczynka nie poddaje się, 

walczy przeciwko dorosłym. Wśród nich pojawia się postać 

niesympatycznej dyrektorki szkoły… Niespodziewanie Matylda 

odkrywa tajemną moc, ale co dalej, musicie przekonać się sami. 

                                               Książka jest zabawna, pisana prostym, 

zrozumiałym językiem. Świetna rozrywka na wiosnę. Naprawdę, 

warto poznać się bliżej z Matyldą. 

Książka bawi, wzrusza, ale i wskazuje, jak radzić sobie w trudnych 

chwilach. Polecam. 

                                                      Ola Fortuna 

 

 

       ………………………………………………………………………… 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                       

 

Na lekcjach języka polskiego szóstoklasiści uczyli się pisać listy oficjalne. Wśród nich nie zabrakło listów 

adresowanych do burmistrza naszego miasta, w których nasi koledzy przedstawiają ciekawe propozycje 

zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Pierwszy list napisał Mateusz Kukieła, drugi Kacper Dąbrowski. 

Dobrze by było, żeby treść tych listów poznał sam pan burmistrz, Piotr Osiecki, a być może pomógłby w 

realizacji projektów, o których piszą nasi koledzy. 

 

Szanowny Panie Burmistrzu!  

Jestem uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Sochaczewie . 

W imieniu naszej społeczności szkolnej 

zwracam się do Pana z prośbą o rozbudowę  

sali gimnastycznej w naszej szkole. Sala ta ma 

około czterdziestu lat .Nasi rodzice, 

uczęszczający do szkoły, odbywali zajęcia 

sportowe na tej samej sali. Oprócz drobnych 

remontów nie zmieniła się ona od wielu lat . 

Inne szkoły w naszym mieście mają 

nowoczesne hale sportowe . Nie jesteśmy w niczym gorsi ! W naszej szkole jest wielu utalentowanych 

sportowców, którzy osiągają świetne wyniki w zawodach sportowych. Młodzież ta bez pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej i odpowiedniego sprzętu sportowego nie może się rozwijać. Liczę na Pana wsparcie w 

realizacji tego pomysłu. Przyniósłby on wiele korzyści dla naszej szkoły, a co za tym idzie i dla 

Sochaczewa. Mam nadzieję ,że Pan Burmistrz nas  nie zawiedzie  i pomoże w realizacji tego projektu. 

                                                      Z wyrazami szacunku, 

                                                                                Mateusz Kukieła  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Szanowny Panie Burmistrzu! 

 Jestem uczniem szóstej klasy Szkoły 

Podstawowej nr 2 i jednocześnie mieszkańcem  

Sochaczewa. Mieszkam przy ulicy Bojowników.  

Jestem nieletni, więc nie mogę czynnie 

uczestniczyć w tworzeniu projektów, które są 

realizowane na terenie miasta, nie mniej jednak w 

imieniu mieszkańców „Zatorza” postanowiłem 

zwrócić się do Pana,  Panie Burmistrzu, o pomoc 

w przywróceniu dawnej formy ulicy 

Bojowników. 

Jak zapewnie doskonale Pan wie, ulica została podzielona przez powstałą w tym miejscu obwodnicę 

Sochaczewa. Osiedle straciło atrakcyjność.   

W celu przedostania się z jednej na drugą stronę ulicy trzeba okrążyć obwodnicę. Prawdą jest, że dla 

pieszych została zbudowana kładka, lecz nie spełniła ona naszych oczekiwań.  

      Dlatego też w imieniu mieszkańców „Zatorza", a w szczególności mieszkańców ulicy Bojowników, 

zwracam się do Pana o utworzenie przejścia i przejazdu pod obwodnicą, co przywróci dawną formę ulicy i 

zwiększy atrakcyjność naszego osiedla "Zatorze". 
Mam nadzieję, że przemyśli Pan moją propozycję i podejmie odpowiednie działania. 

Będziemy wdzięczni za zrozumienie i pomoc. 

                                                                                                      Z wyrazami szacunku, 

   Kacper Dąbrowski 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                       

            Kącik poetycki 
                               W kąciku poetyckim  wiersze o różnej tematyce. Miłej lektury! 

Dom  
Dla każdego człowieka 

najważniejszy jest dom, 

bo dom to miejsce, gdzie 

jest rodzina. 

W życiu człowieka jest 

bardzo potrzebny, 

ten, kto ma dom,  niech się 

cieszy. 

W moim domu panuje 

ciepła i miła atmosfera, 

którą zawsze będzie 

tworzyć moja rodzina. 

Pamiętajcie, że dom pełen miłości nie jest zbudowany z 

cegły, 

ale z kochającej się rodziny. 

                                      Inga Ert- Eberdt 

Wesoła  szkoła 

Nasza szkoła jest wesoła, 

kolorowa i tęczowa. 

Każdy nauczyciel fajny jest, 

choć nie zawsze humor jest. 

Od polskiego pani Cieślak, 

sympatyczna i wesoła. 

Być potrafi rozdrażniona,  

gdy ktoś robi ją w balona. 

Pani Ola wychowuje, 

ale także nas musztruje. 

Każe ćwiczyć rozciąganie, 

Szybkie biegi i skakanie. 

Lubię chodzić do mej szkoły,  

bo tu każdy jest wesoły.   

                                     Zuzia Krendzelak 

Dzieciństwo 

Kiedy się urodziłam, byłam taka malutka 

Urody też miałam zasób niemały. 

 

Byłam podobna do małego krasnoludka 

Babcie mi dobrą przyszłość przepowiadały. 

 

Dzieciństwo szczęśliwe i radosne miałam, 

Mamę i tatę bardzo kochałam. 

 

Do przedszkola też chodziłam 

I z dziećmi się dobrze bawiłam. 

 

Najlepsza chwila w moim życiu była, 

Kiedy się moja siostra urodziła. 

 

I choć niezłe jest z niej ziółko, 

Jest moją najlepszą przyjaciółką. 

 

Razem bawimy się, uczymy i kłócimy, 

Lecz żyć bez siebie nie potrafimy. 

 

W domu i szkole się razem wspieramy 

Podobne cele też w życiu mamy.  

                                                  

Ola Libera 

 

Moja siostra 

Do drobniutkich nie 

należy,  

fryzurkę śmieszną 

ma jak jeżyk. 

Czasem tupnie, 

czasem wrzaśnie, 

w całej swojej pięknej krasie. 

Mleczne ząbki już wypadły, 

więc jej uśmiech jest zabawny, 

To jest opis bardzo prosty, 

mojej młodszej, słodkiej siostry. 

                                            Julka Cieślak 

Moja mama 

Kiedy chodziłam do przedszkola w spódniczce po korytarzu, 

Siedziałam przy stole i rysowałam portret mamy. 

Rozmyślałam,  kiedy przyjdzie po mnie. 

Czekałam cierpliwie, bawiłam się z innymi dziećmi,  

żeby zapomnieć,  jak bardzo za nią tęsknię. 

Zawsze miałam uśmiech na twarzy, 

 bo  przy mojej mamie nic złego się nie zdarzy. 

                                                          Gabrysia Bombrych 

 

 

  Taka klasa 

Jest taka klasa 

Od sasa do lasa ! 

Mnóstwo w niej urwipołciów 

I niegrzecznych wesołków. 

Krzyczą, skaczą, dokazują, 

Ze wszystkiego 

ciągle żartują! 

Chociaż wszyscy  

narzekają, 

I tak VB kochają!  

                                  

Autor nieznany 

 

                               

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

         Humor zeszytów szkolnych 

Poniżej zamieszczamy potknięcia językowe uczniów klas szóstych  

z trzeciego próbnego sprawdzianu, w którym należało opisać psa, 

zachęcając do przygarnięcia go. 

VIa: 

- Ma 4 lata po naszemu, a po psiemu 28. 

-Łaby Belli są silne i długie, dlatego ta rasa psów bardzo szybko biega. 

- Pies ten jest duży, potężny, ma wilgotny nos i piękny uśmiech. 

- Kiedy przychodzi do schroniska, piszczy i daje się głaskać. 

- Maks to pies, który ma piękne serce. 

- To pies uzdolniony, bo ma dobry słuch.        

- Jest kuldelkiem. 

- To pies rasy kundel. 

- Owczarek ma sylwetkę wielką, mosiężną. 

- Ten pies lubi się bawić dziećmi. 

- Ma bardzo umięśniony przód ciała jak i tył. 

- Charakteryzuje się swoimi oklapłymi uszami. 

- Jego sylwetka jest umięśniona, bo ma masywny ogon. 

- Przywiozła go policja, potem go bił właściciel, gdy był szczeniakiem.          

VIb: 

- Nikt nie musi po nim sprzątać, bo sam potrafi to robić. 

- Znaleźliśmy go na ulicy bez jedzenia, bez niczego.  
- Można go też użyć w celu 

wytropienia go. 

- Jego oczy pragną być z kimś. 

-Psy mają jedzenie, biegają, lecz potrzebny im przyjaciel na 

zawsze, z którym odrobi lekcje i będzie spał.  

-  Azor często nam pomaga. Przynosi miski innych psów, 

dolewa im wody. 

- Dostał wiele medali, bo jeździliśmy z nim jak był szczeniakiem 

na zawody i pokazy mody dla psów. 

- Pies jest biało- czarny i jest ssakiem. 

- Myślę, że inne psy powinny brać przykład z 

Azora. 

- Jego uszy są oklapnięte, a oczy wysoko osadzone, 

co dodaje uroku jego dużej głowie. 

- Sierść Lucy jest koloru szarego z prześwitywaniem 

szarości u dołu. 

- Ma głowę schodzącą ku nosowi. 

- Kolor jego puchu jest biało- czarny, a koło oczu 

ma czarną sierść jak Zorro. 

- Spike jest psem łatwym, to znaczy, że łatwo go 

utrzymać w czystości. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym 

symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia 

po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają 

wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne 

przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, 

obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. 
W tym roku Święta Wielkanocne będą motywem przewodnim 

szkolnego Biennale, które odbędzie się 14 kwietnia. Oprócz 

podziwiania wystawy prac plastycznych związanych z Wielką Nocą 

(zdjęcie obok), 

 weźmiemy udział w 

warsztatach 

plastycznych, obejrzymy 

prezentację o 

zwyczajach tych świąt 

oraz przedstawienie koła teatralnego o tematyce wielkanocnej. Na 

zakończenie zobaczymy, jak można urozmaicić sobie wielkanocny 

czas, wykorzystując przy tym nieodłączny symbol Wielkanocy, czyli 

pisanki.                                                     

                

                                                              Zwyczaje i tradycje Wielkanocne  
 

Środa Popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy 

popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko “na chwilę”, dlatego 

powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa “Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.  

 

Wielki Post – dawniej obchodzono go 

bardzo surowo. Nie było mowy o 

zabawach, muzykowaniu czy tłustym 

jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy 

w Kościele milkły – tak, jak 

współcześnie w Wielki Piątek. Nie było 

też dzwonków – zamiast nich słychać 

było kołatki. W tym czasie ludzie więcej 

się modlili, pomagali ubogim i 

przygotowywali się do Świąt, zarówno 

duchowo jak i praktycznie – np. 

sprzątając obejście i przygotowując 

ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, że 

Wielki Post pokrywa się w czasie z tzw. 

przednówkiem – w gospodar stwach 

zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. 

Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. Nie jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. 

Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale też bardzo praktyczny! 

Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.niedziela Wielkiego Postu. Wtedy na jeden dzień powracała do 

kościoła i domostw radosna atmosfera. Po pierwsze ma ona przypominać, że cały Wielki Post, który był 

dawniej trudny i bardzo poważnie traktowany,  służy oczekiwaniu na bardzo radosne wydarzenie – 

Zmartwychwstanie! Dlatego w tą niedzielę śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać dzwony i muzykę. 

Ciekawym zwyczajem było wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z grzechotkami, kołatkami i 

innymi hałasującymi instrumentami biegły budzić hałasem przyrodę, żeby na święta i na wiosnę 

wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. 

Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, które rosły nad rzeką – bo 

płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny 

odradzały się po zimie najszybciej. Była to m .in. wierzba i trawy oraz 

trzciny nadrzeczne. 

 

 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali 

Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony 

kościelne milczały aż do Niedzieli 

Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i 

przy okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża 

praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp 

dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę 

Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami.  

 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele 

nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w 

roku), natomiast gromadzą się tam wierni, 

którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne 

czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Dawniej 

piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki 

żałobne, którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy.  

 

 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i 

ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok 

był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, 

co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia pascha łu, czyli 

wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu.  

 

Wielkanocny Poniedziałek (lany 

poniedziałek, śmigus-dyngus) to 

czas radości, zabawy, psikusów, 

na które wszyscy czekali przez 

cały okres postu. W tym dniu 

polewamy się wodą. Dawniej 

śmigus i dyngus były osobnymi 

zwyczajami – śmigus oznaczał 

tradycyjne smaganie, czyli 

uderzanie wierzbowymi gałązkami 

lub polewanie wodą. Wszystko w 

formie zabawy – chłopcy smagali 

dziewczęta po gołych łydkach. 

Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy 

chodzi od domu do domu i w 

zamian za życzenia i śpiew 

domagali się wykupu w postaci 

pisanek, słodyczy, pieniędzy. 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Święcenie pokarmów                                                                                                                         

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Do koszyczka 

wkładamy: 

-baranka -symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 
jajka – symbol rodzącego się życia, chrzan – symbol 

siły,  wędlina – symbol płodności i dostatku, ser – 

symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,   sól – 

symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota 

prawdy, ciasto (babka) – symbol wszechstronnych 

umiejętności. 
 Tradycyjne świąteczne potrawy to: żurek – czyli barszcz biały: kiełbasa – zwykle biała; szynka 
wędzona w jałowcowym dymie; ćwikła z chrzanem ; pieczone mięso; własnoręcznie wykonana babka; 
mazurek z artystycznymi dekoracjami; pascha; kołacz; sernik (kiedyś zwany przekładańcem).  
 
                                                                                                     Opracowanie: Ola i Karolina Włodarskie. 

                             Na wesoło 

 Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem 

śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, że nie 

usłyszałem kosiarki... 

 
Idzie zajączek przez las i tak sobie na głos 

śpiewa: 

- Pomylony Misiu, pomylony Misiu...  

Nagle z za drzewa wychodzi Misiu, groźnie spogląda na zajączka i pyta: 

- Co ty tam śpiewasz? 

Zajączek bez chwili wahania… 

- Pomyliło mi się, pomyliło mi się, pomyliło mi 

się… 
 

Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze:  
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to... 

- To co?! 

- To trudno...  
 

Z wiadomości telewizyjnych: 

- Przypominamy, że mimo zimowej pogody, obchodzimy Wielkanoc, a nie Boże 

Narodzenie. A już za chwilę pokażemy, jak ładnie przystroić choinkę pisankami. 
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