
Nr 3                                                                                                                         26 marca 2019 roku

GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

Drodzy Czytelnicy!
„Wiosna, cieplejszy wieje, wiatr.
Wiosna, znów nam przybyło lat.

Wiosna, wiosna wkoło
I ja i ty…”

   Tymi  słowami  witamy naszą  drogą Panią
Wiosnę.  Chociaż  za  oknami  prószą  jeszcze
białe  płatki  śniegu,  ale  spod białej  pierzynki
wynurzają  się  przebiśniegi,  krokusy,  a  na
gałązkach  drzew  pojawiają  się  maleńkie,
zielone  pączki.  A  już  za  trzy  tygodnie
będziemy przygotowywać  się do Wielkanocy,
 W  tym  numerze  przeczytacie  o
najważniejszych  wydarzeniach  w  naszej
szkole.  Nie zabraknie też rozrywki, specjalnie
dla  Was  przygotowaliśmy  prawdziwą
wiosenną  krzyżówka.  Zachęcamy   też  do
przeczytania dobrej książki.
Miłej lektury! 

Redakcja Szkolniaka

Wielkanoc – największe, a zarazem najstarsze
święto  chrześcijańskie  upamiętniające
Zmartwychwstanie Jezusa. 
W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada
w pierwszą niedzielę po pierwszej kościelnej
pełni  Księżyca,  oznacza  to,  że  Wielkanoc
wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 
Wielki Czwartek – dzień Ostatniej Wieczerzy,
obchodzony na pamiątkę ustanowienia 

sakramentów: kapłaństwa i eucharystii.
Wielki  Piątek – dzień  upamiętniający śmierć
Jezusa.
Wielka  Sobota  –  dzień  uprzedzający
zmartwychwstanie Jezusa

Czy wiesz, że…

    Najstarsze  pisanki pochodzą  z  terenów
sumeryjskiej Mezopotamii i liczą ponad 5 tys.
lat.  Nieco  późniejsze  pochodzą  z  Egiptu,
Persji,  Cesarstwa  Rzymskiego  i  Chin.  W
Polsce  zwyczaj  malowania  wielkanocnych
jajek pojawił się najprawdopodobniej w X w

  W średniowiecznej Europie z okazji świąt
wielkanocnych  w  kościołach  odbywały  się
zabawy  polegające  na  podawaniu  sobie
ugotowanego  na  twardo  jajka.  Ksiądz
rozpoczynał zabawę, rzucając jajko jednemu z
chórzystów, ten przekazywał je następnemu td.
– zwycięzcą zabawy zostawał chórzysta, który
trzymał  jajko  w momencie,  gdy zegar  wybił
12.
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Nagrodą było trzymane przez niego jajko. 

 W  1878  roku  prezydent  Stanów
Zjednoczonych  Rutherford  Birchard  Heyes  i
jego  żona  Lucy  zorganizowali  wielkanocne
przyjęcie  dla  dzieci,  podczas  którego  brały
one  udział  w  konkursie  toczenia  jajek  po
trawniku.  Tym  samym  rozpoczęli  nową
tradycję,  którą kontynuowała każda następna
para prezydencka. Nawet wybuch pierwszej i
drugiej  wojny  światowej  nie  przerwał  tej
tradycji,  a  jedynie  tymczasowo  zmienił
lokalizację tej imprezy. Konkurs toczenia jajek
odbywał  się  wtedy m.in.  w waszyngtońskim
zoo.

Pod koniec stycznia w naszej szkole odbyły się
występy  zespołu  cyrowego.  Był  klaun,
żonglerka,  ale  największą  atrakcję  stnowił

żywy, najżywszy i najprawdziwszy wąż.

Ze szkolnego korytarza
W  tym  roku  święto  Babć  i  Dziadków
obchodziliśmy  wyjątkowo  hucznie.
Przygotowaliśmy  przedstawienie,  nawet
maluchy  tańczyły  i  śpiewały.  A  potem
zaprosiliśmy  babcie  i  dziadków  na  słodki
poczęstunek.  Gości  było  tak  dużo,  że
uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej.
To była naprawdę udana impreza, a babcie i
dziadkowie  chyba  byli  z  nas  dumni.  W
przyszłym roku spotkamy się ponownie! 

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,
ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy

21  marca  w  Pierwszym  Dzień  Wiosny
przedszkolaki i  uczniowie klas I i II  pożegnali
zimę i powitali wiosnę. 
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Wiosenne przebranie
W poniedziałek  rozstrzgnięty  został  konkurs
na  najciekawsze  wiosenne  przebranie.  Oto
zwycięzcy:

Trzeba przyznać, że pomysłów nie brakowało.

 MÓL KSIĄŻKOWY     

   Mam na imię Zuzia i uwielbiam czytać książki.
W  Szkolniaku będę prowadziła  stałą  rubrykę dla
czytelników,  w  której  przedstawię  ciekawe
książki.  Mam  nadzieję,  że  uda  mi  się  zachęcić
koleżanki i kolegów do czytania.
    Pierwszą  ksiażką,  którą   polecam,  są
,,Opowieści z Narnii'' C.S.Lewisa. Historia dzieje
się  w  dwóch  światach,  realistycznym  i
wymyślonym. Czwórka rodzeństwa  pojawia się w
baśniowej krainie Narnii. Dzieci mają ważną misję
do  wypełnienia  -  odebrać  ten  wspaniały  świat
Białej Czarownicy. Bardzo fajnym bohaterem jest
lew  Aslan,  waleczny,  odważny  oraz  zdolny  do
poświęcenia. Bohaterami, których również bardzo

 
Maluchy  na  zajęciach  same  wykonały
Marzanny,  a  potem  zabrały  je  na  wiosenny
spacerek.

      Dzień Kobiet

8 marca to dzień wyjątkowy nie tylko
dla  kobiet,  ale  i  dla  mężczyzn,  bowiem tego
dnia  to  właśnie  mężczyźni  w  sposób
szczególny dbają o swoje kobiety. Panowie w
najmłodszych  klasach  nie  próżnowali  i
przygotowali  dla  swoich  koleżanek  nie  lada
atrakcje.  W  klasie  pierwszej  uczennice
uczestniczyły w minispa, wyborze Małej Miss
oraz  pokazie  mody  wiosennej.  Impreza
zakończyła  się  słodkim  poczęstunkiem.  W
klasie  drugiej  nasz  rodzynek  przy  pomocy
rodziców  przygotował  upominek  dla  każdej
dziewczynk.  Były  też  minisalon  manicure  i
diamentowa  piniata,  a  muzyczna  atrakcja  –
karaoke  –  pozwoliła  na  świetną  zabawę
taneczną.  W  starszych  klasach  chłopcy  też
pamiętali o koleżankach, były dla nich kwiaty i
słodycze.
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polubiłam,  są   Łucja,  Zuzanna,  Piotr  i  Edmund,
czyli  rodzeństwo  mające  uratować  Narnię.
Podobają mi się dlatego, że każde z nich ma inny
charakter.  Łucja  jest  dociekliwa,  Zuzanna  ma
wielkie  serce,  Piotr  jest  odważny,  a  Edmund  -
mądry. 
     Nie  będę  opowiadała  całej  historii,  ale
zaręczam,  książka  jest  naprawdę  warta
przeczytania.  Nie  będą  się  przy  niej  nudzili  ani
mali, ani duzi czytelnicy!
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