
 

                               

  

Numer luty/marzec 2016

Święta Wielkiej Nocy
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, 
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni upamiętniające ostatnie ziemskie 
chwile Jezusa.
Chrześcijanie wtedy pojawiają się w kościele, by być świadkami obrządków 
związanych ze śmiercią Syna Bożego. 

Wielka Sobota jest dniem, podczas 
którego w kościołach trwa adoracja 
Grobu Pańskiego oraz poświęcenie 
pokarmów - tzw. „święconki”.

W koszyczkach znajduje się głównie 
żywność, która symbolizuje powrót
do życia. 

Są to m.in. pięknie zdobione  pisanki 
(jajko oznacza przecież życie), babki 
drożdżowe oraz przyprawy (chrzan, sól),
których celem jest zachować produkty 
od zepsucia.

http://www.zssnr85.waw.pl/


 

z życia szkoły…

Nasza szkoła może się poszczycić bardzo utalentowanymi Rodzicami.
Zamieszczamy wiersz Pani Anny Urbańskiej mamy Michała ucznia klasy IC

Jak      otyl 

Choć trudności wiele – uwierz
To opłaci się
Daj mi szansę, a jak motyl
Ulecę do nieba
Każdy ma swe mocne strony 
Trzeba dostrzec je

Miłość może wszystko 
Więc poprowadź mnie
Dzisiaj jestem małym chłopcem 
I niewiele wiem 
Choć odczułem, że tak wielu 
Ma mnie za gorszego

Mogę jeszcze świat zadziwić
I okaże się
Miłość może wszystko 
Więc poprowadź mnie.

Pani Anna Urbańska
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z życia szkoły…

Od 29 lutego do 04 marca grupa uczniów naszej szkoły wyjechała 

na „Białą szkołę” do Poronina. 

Pogoda i humory dopisywały.

Wszyscy chętnie brali udział 

w zajęciach i zabawach na śniegu.

Atrakcją  był  zjazd  na  pontonach  
oraz kulig i ognisko.
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z życia szkoły…

Z okazji  Dnia  Kobieti  Dnia  Mężczyzny chętni  uczniowie  gimnazjum  brali
udział  w  konkursie  na  Perfekcyjną  Panią  i  Perfekcyjnego  Pana  Domu.  

W  zabawie  uczestniczyło
sześć  par,  których
zadaniem było  zaprezento-
wanie  swoich praktycznych
umiejętności  potrzebnych
w  dorosłym  samodzielnym
życiu.

Był też konkurs na wesoło
karmienie  z  zawiązanymi
oczami partnera. 

Jury w składzie:
p. Joanna Jendras-Baranowska,
p. Łukasz Głasek i uczennica
Natalia Paszkowska bardzo
skrupulatnie oceniało wykonane
zadania.

Perfekcyjną Panią Domu została  Dominika
Siedlecka  z  klasy  IIA  a,  Perfekcyjnym
Panem  Domu  został  Sebastian  Żwinis  
z klasy IIIA
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z życia szkoły…

Święto Kota i Psa – 17 marca świętowaliśmy Dzień Kota i Psa. 

W imprezie brali udział uczniowie
szkoły podstawowej klasy 1-3
oraz klasy 4b i 5b.

Panie E. Chudzyńska, 
M. Waraksa, A. Broniszewska
przygotowały konkursy związane z
bohaterami spotkania. 

Dzieci bardzo aktywnie 
uczestniczyły w imprezie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło  
się  stanowisko  przy,  którym  pani
Agnieszka malowała dzieciom buzie.

Między  konkursami  był  słodki
poczęstunek.
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nasze osiągnięcia

Od września kontynuujemy konkurs „Super ucznia” 
oraz „Klasa miesiąca”.

Serdecznie gratulujemy

 

Karolowi  Żwinis  uczniowi klasy trzeciej  „a”  szkoły
podstawowej za zdobycie tytułu „Super ucznia” 
w miesiącu lutym.

W  gimnazjum  tytuł  „Super  ucznia”  zdobył  Bartek
Sadoch uczeń klasy IA.

Gratulacje składamy także klasie 4a szkoły podstawowej
oraz  klasie  IIB  gimnazjum  za  zdobycie  tytułu  „Klasy
miesiąca”w lutym.
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ćwicz umysł

Rozwiąż zagadki. Przedstaw rozwiązania zagadek za pomocą 
rysunku.

Przez śnieg się ostrożnie przebija.
Nawet mróz go nie powstrzyma.
Liście ma zielone jak wiosna,
a dzwonki bielutkie jak zima.
……………………………………… ………………………………………………… 

Spadły w las białe gwiazdki.
Jest ich tyle, tyle!
Zgadnij co to za kwiatek.
Przecież to…. 
……………………………………… ………………………………………………… 

Czasem tak się zdarza, 
że śnieg jeszcze prószy
a już na górskich 
halach kwitną fioletowe
……………………………………… ………………………………………………… 

Ma złote serduszko, 
na sobie kożuszek.
Rośnie na polanach
liliowy kwiatuszek
……………………………………… ………………………………………………… 

Lepiej zabierz ze sobą,
choć słońce przygrzewa.
Za godzinę – już może 
zmoczyć cię ulewa!
……………………………………… ………………………………………………… 

Kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki redakcyjnej w sali 80.

Imię i nazwisko klasa
Opracowała: Natalia Truś i Patrycja Czarnak

………………………………
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ćwicz umysł

Wielkanocne zwyczaje ludowe
1. Przeczytaj wiersz.

Wielkanoc
Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał.
Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.

Ścielże się obrusie
Jako śnieżek biały;
Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.

Rozkładały ciebie
Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki
Miejsce w naszym kole.

Maria Konopnicka

2. Odpowiedz na pytania:

a) Jak nazywa się malowane jajo?
……………………………………………………………………………

b) Jakie ciasto mama piecze na Wielkanoc?
…………………………………………………………………………….

c) Co powinno się znaleźć na Wielkanocnym stole?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 3. Narysuj pisankę.

Kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki redakcyjnej w sali 80.

Imię i nazwisko klasa
………………………………
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ćwicz umysł

Pokoloruj rysunek

Kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki redakcyjnej w sali 80.

Imię i nazwisko klasa
………………………………
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Uśmiechnij   się

 

Dowcipy ze szkolnej ławki

Tato,  to  prawda,  że  prawdziwy  mężczyzna  powinien
zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda

- To co chcesz najpierw zobaczyć.

Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?

Nauczycielka na lekcji:

- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie
  wczorajszego tematu lekcji?

- Bo to nowy zeszyt

- A gdzie stary? 

- Stary w robocie.

- Kto Cię tak pogryzł? 

- Mój pies

- Jak to się stało?

- Wróciłem do domu trzeźwy, a on mnie nie poznał.

Mama pyta syna:

- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka, a teraz jest jedno.

- Możesz mi powiedzieć, czemu?

- No bo było ciemno i nie zauważyłem 

  tego drugiego.

 Opracowała: Natalia Truś
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gotuj z nami …

MAZUREK Z PIANKĄ

Składniki na ciasto:
1/2 kg maki
kostka margaryny
3/4 szklanki cukru
2 jajka

Składniki na górę mazurka:
dżem śliwkowy
5 białek
niepełna szklanka cukru
cukier waniliowy
10 dkg orzechów włoskich

Jesteśmy ciekawi waszych opinii - 

oczywiście jeśli wypróbujecie przepis.

Napiszcie do nas !

Wykonanie:
Z przesianej mąki, cukru, margaryny i
jajek zagniatamy ciasto i wkładamy do
woreczka foliowego i umieszczamy na
godzinę w lodówce. Spód od mazurka
pieczemy aż nabierze złotej barwy w
temperaturze 200°C.
Jeszcze  ciepły  placek  smarujemy
dżemem śliwkowym. Z białek ubijamy
pianę,  a  gdy  jest  juz  sztywna
dodajemy cukier  i  cukier  waniliowy  i
ubijamy  jeszcze  około  minuty.  Ubitą
pianę rozkładamy na posmarowanym
dżemem  placku,  posypujemy
posiekanymi  włoskimi  orzechami  i
wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 100°C,  by  piana  wyschła  i  lekko
się zrumieniła.

Smacznego 
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od redakcji
 

 Uwaga !! 
w kwietniu obchodzimy „Dzień Ziemi” 

Poświęcony on będzie 
ochronie klimatu i redukcji zanieczyszczeń 

pt. „Palący Temat – Niska Emisja” 
Odnawialne źródła energii i ograniczenie zanieczyszczeń 

jest tematem   konkursu  :
 plastycznego (technika dowolna)
 komiks
 prezentacja multimedialna 

Na prace czekamy do 20 kwietnia 2016 roku.

 Międzyszkolny konkurs plastyczny
„Pory     roku     w     lesie”
 Format prac A3
 technika płaska 
 dowolna (kolaż)
 prace indywidualne i grupowe

do 5 osób
Termin składania prac do 12 kwietnia 
do p. Ewy Marciszewskiej sala 80

 
zachęcamy do udziału…
 … cenne nagrody!!!

opiekunowie:
p. Ewa Chudzyńska, p. Ewa Marciszewska.
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