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Marzec - Kwiecień|2020/2021 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Nadchodzą kolejne miesiące, czyli ma-
rzec i kwiecień, a co za tym idzie kolejne wyda-
nie naszej gazetki Prześwietlacz. W tym wyda-
niu znajdziemy takie artykuły jak: ,, Lany Ponie-
działek” czy Święta Wielkanocne, a także wiele 
innych. Mamy już wiosnę, lecz pogoda nie dopi-
suje. Miejmy nadzieję, że niedługo się poprawi i 
będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą. 
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielka-
nocnymi, chciałabym złożyć od całego zespołu 
redakcyjnego i pracowników naszej szkoły naj-
serdeczniejsze życzenia świąteczne: 
Wesołych Świąt ! 

 
Żeby każdy znalazł miły kąt. 

Żółtego kurczaczka 
i czerwonego maczka. 

Z masła baranka 
i radości z samego ranka. 

Mokrego dyngusa, 
a w Prima Aprilis może ktoś zrobi Tobie psiku-

sa, 
oraz radosnego zmartwychwstania Chrystusa! 

 

 
Wiktoria Kuk – redaktor naczelna 

 

Ważne daty 
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-

kletych  - str. 4 - 5 

 

Prima Aprilis  
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Wywiad z panią Alicją Pyznar - na-
uczycielką muzyki w naszej szkole 

 Dzień dobry! Julia Środulska, jestem redak-
torką szkolnej gazetki ,,Prześwietlacz” i dziękuję, że 
zgodziła się Pani na przeprowadzenie wywiadu.  
 

A.P.: Chętnie odpowiem na zadane pytania. 
 

J.Ś.: Czy lubi Pani zawód, który Pani wykonuje?  
 

A.P.: Tak, bardzo lubię zawód nauczyciela, a przede 
wszystkim kontakt z dziećmi i młodzieżą.   
 

J.Ś.: Ulubiona potrawa? 
 

A.P.: Moją ulubioną potrawą jest makaron ze szpina-
kiem i serem fetą.  
  

J.Ś.: Ulubiona książka? 
 

A.P.: Moją ulubioną książką jest powieść Williama 
Paula Younga pt. ,,Chata”. Jest ona bardzo pouczają-
ca, ale także wzruszająca i trzymająca w napięciu. 
Przedstawia obraz Boga i ukazuje, że nie ma on wła-
dzy nad wyborami i zachowaniem ludzi.  
 

J.Ś.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?  
 

A.P.: W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze,  
ćwiczyć oraz grać na skrzypcach. 
 

J.Ś.: Pani hobby? 
 

A.P.: Moim hobby jest uprawianie ogrodu oraz goto-
wanie.  
 

J.Ś.: Czy ma Pani 3 rzeczy, których nie lubi naj-
bardziej? 
 

A.P.: Najbardziej nie lubię wścibskości ludzi, wsta-
wiania uczniom jedynek oraz prasowania. 
 

J.Ś.: Ulubiony napój? 
 

A.P.: Uwielbiam pić kawę z ekspresu.  
 

J.Ś.: Skąd u Pani zainteresowanie muzyką?  
 

A.P.: Od dziecka przejawiałam zdolności muzyczne 
(cały czas śpiewałam). Kiedy miałam 6 lat, mama 
zapisała mnie na egzamin wstępny do szkoły mu-
zycznej 1 stopnia i o dziwo dostałam się.  
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Ukończyłam również szkołę muzyczną 2 stopnia 
w Jaśle. Tak zaczęła się moja przygoda z muzyką, któ-
ra trwa do dziś. 
 

J.Ś.: Gdzie Pani studiowała?  
 

A.P.: Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach filia w Cieszynie na kierun-
ku ,,Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
- specjalizacja instrumentalistka. Następnie ukończy-
łam studia podyplomowe z nauczania plastyki w szko-
le podstawowej i gimnazjum, technika w szkole oraz 
zarządzania w oświacie.  
  

J.Ś.: Czy brała Pani udział w jakichś konkursach?  
 

A.P.: Tak, razem z akademickim chórem ,,Harmonia” 
w Cieszynie oraz z orkiestrą smyczkową uczestniczyli-
śmy w zagranicznych konkursach, gdzie zdobywali-
śmy wysokie miejsca. 
 

J.Ś.: Co pani najbardziej lubi w swojej pracy?  
 

A.P.: Najbardziej w swojej pracy lubię kontakt 
z dziećmi i młodzieżą, przygotowywanie z chórem 
szkolnym opraw muzycznych do akademii oraz zabie-
ranie uczniów na konkursy. 
 

J.Ś.: Jaki rodzaj muzyki Pani najbardziej lubi?  
 

A.P.: Najbardziej lubię pop-rock, dance punk, rock 
elektroniczny, punk rock. 
 

J.Ś.: Ulubiony piosenkarz/piosenkarka? 
 

A.P.: Moją ulubioną piosenkarką w obecnym czasie 
jest ,,Pink” , czyli Alecia Beth Moore. 
 

J.Ś.: Jaka była Pani ulubiona piosenka 
w dzieciństwie?  
 

A.P.: Moją ulubioną piosenką w dzieciństwie by-
ła ,,Szara cisza”, której nauczyłam się właśnie 
w szkole muzycznej i pamiętam do dziś.  
 

J.Ś.: Bardzo dziękuję Pani za przeprowadzony 
wywiad. 

Julia Środulska 



12 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
i Kosmonautyki 
13 kwietnia- Światowy Dzień Pamięci Ofiar 
14 kwietnia- Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) 
15 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
16 kwietnia- Dzień Sapera 
17 kwietnia- Światowy Dzień Chorych na Hemofi-
lię 
18 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ochrony Za-
bytków 
20 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich 
24 kwietnia- Dzień Zwierząt Laboratoryjnych 
25 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Świadomości 
Zagrożenia Hałasem 
26 kwietnia- Dzień Drogowca i Transportowca 
(Polska) 
27 kwietnia- Światowy Dzień Grafika 
28 kwietnia- Światowy Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy 
29 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Tańca 

 
Opracowała Wiktoria Kuk 

3                         

Styczeń 
 

1 marca- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych 
2 marca- Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 
3 marca- Międzynarodowy Dzień Pisarzy 
5 marca- Dzień Teściowej 
8 marca- Międzynarodowy Dzień Kobiet 
10 marca- Dzień Mężczyzn 
12 marca- Światowy Dzień Drzemki w Pracy 
14 marca- Światowy Dzień Liczby Pi 
15 marca- Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsu-
menta 
19 marca- Uroczystość św. Józefa 
20 marca- Początek astronomicznej wiosny 
21 marca- Międzynarodowy Dzień Poezji 
22 marca- Światowy Dzień Wody 
23 marca- Międzynarodowy Dzień Meteorologii 
24 marca- Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 
25 marca- Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości 
Życia) 
27 marca- Międzynarodowy Dzień Teatru 
28 marca- Zmiana czasu z zimowego na letni 
29 marca- Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 
 

Luty 
 

1 kwietnia- Prima Aprilis 
2 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzie-
ci 
4 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Wiedzy 
o Minach i Działań Zapobiegających Minom 
5 kwietnia- Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) 
7 kwietnia- Światowy Dzień Zdrowia 
8 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Romów 
10 kwietnia- Dzień Służby Zdrowia 
11 kwietnia- Dzień Radia 

 

Ważne daty 



 Uczestników ruchu partyzanckiego okre-
śla się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” 
lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie 
„Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – 
po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy 
„Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne pod-
ziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej 
przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego autorem był Leszek Że-
browski. 
 Liczbę członków wszystkich organizacji 
i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 
tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia 
antykomunistycznego było wymierzonych 
w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podzie-
mie niepodległościowe aktywnie działało też na 
Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi gro-
dzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim 
członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. 
„Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Ko-
zic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) 
osiemnaście lat po wojnie – 21 października 
1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły 
ogromne prześladowania. W walkach podziemia 
z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. 
Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych 
na podstawie wyroków komunistycznych sądów 
lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. 
Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspira-
cji nadal wymagają badań. 
 Fenomen powojennej konspiracji nie-
podległościowej polega m.in. na tym, że była 
ona – aż do powstania Solidarności – najliczniej-
szą formą zorganizowanego oporu społeczeń-
stwa polskiego wobec narzuconej władzy.  
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 Dzień ten wybrano nieprzypadkowo. 1 marca 
1951 roku w więzieniu mokotowskim komuniści strza-
łem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarzą-
du Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cie-
plińskiego i jego współpracowników. Tworzyli oni 
ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspi-
racji, kontynuującej od 1945 roku dzieło AK . 
 Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego 
i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowiety-
zacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z 
siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogrom-
ną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, 
która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. 
Z kolei osoby działające w antykomunistycznych orga-
nizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w 
kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mia-
nem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy 
Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony 
społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i 
narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też 
przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspi-
racji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren 
całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku 
Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP. 



 Zdalne lekcje trwały od końca marca 2020 
roku do końca roku szkolnego, a następnie od 20 
października do maja 2021. Łącznie był to około 
rok, ale zadajmy sobie pytanie: Czy te lekcje były 
dobrym pomysłem? W tym artykule wymienię za-
lety oraz wady zdalnych lekcji. 
 Zacznijmy od plusów. Sporym pozytywem 
lekcji zdalnych było późniejsze wstawanie, przez 
co można było obudzić się niedługo przed lekcją 
i zdążyć. Możliwe było również zaoszczędzenie 
czasu i paliwa na dojazdy do szkoły. Rodzice 
w domach mieli możliwość obserwowania, jak 
dziecko zachowuje się podczas lekcji, a uczniowie 
mogli uczyć się we własnym tempie. Te wszystkie 
zalety brzmią całkiem nieźle, ale nie zapominajmy 
o wadach. Naprawdę poważnym minusem była 
możliwość korzystania z „pomocy dydaktycznych”  
z praktycznie każdej strony, dlatego nauczyciele 
mogli mieć problem, by sprawdzić, ile pracy było 
ucznia, a ile skorzystał z internetu.  Jednak nie było 
to jedynym problemem. Strony internetowe, takie 
jak YouTube, Facebook, Instagram itp. mogły 
również stanowić utrudnienie, ze względu na to, że 
uczeń mógł się szybko zdekoncentrować, przez co 
nie uważał na lekcji. Równie sporym problemem 
było spędzanie dużej ilości czasu przy komputerze, 
co niekorzystnie wpływało na wzrok i postawę 
uczniów. Dzieci i młodzież nie mieli swobodnego 
kontaktu ze swoimi rówieśnikami, nauczycielami 
lub kontakt z nimi był często utrudniony.  
 Po wymienieniu tych wszystkich zalet 
i wad, można powiedzieć, że przez lekcje zdalne 
rozleniwiliśmy się, zaczęliśmy za bardzo polegać na 
internecie, a dodatkowo część uczniów nauczyła 
się kłamać i oszukiwać przez ten system nauczania. 
Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że oszukali 
samych siebie. Podsumowując, w mojej ocenie na-
uczanie zdalne miało więcej wad niż zalet. 

 
Gabriela Hebrajska 

5                         

Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przy-
czynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwala-
nia systemu komunistycznego, pozostając dla wielu 
środowisk wzorem postawy obywatelskiej. 
 Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze 
swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy 
ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce mar-
szałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako 
święta państwowego, które będzie obchodzone w 
dniu 1 marca każdego roku. 
 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę 
o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 
Źródło; Instytut Pamięci Narodowejhttps://ipn.gov.pl/pl/

aktualnosci/38742,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-
2017-wydarzenia-przygotowane-przez-IP.html 

 
Wykonał  Miłosz Pruchnicki 

Zdalne lekcje 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
- cd. 



 Zwyczaj oblewania wodą w Lany Poniedzia-
łek, czyli Śmigus Dyngus był praktykowany między 
innymi przez Słowian. Uważali oni, że oblewanie się 
wodą sprzyja płodności, dlatego zwyczajowi podlegały 
przede wszystkim panny. Woda miała także symboli-
zować wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a 
później także z grzechu. 

 Obecnie w odróżnieniu od pierwotnych trady-
cji wodą oblewa się wszystkich, choć zwyczaj prakty-
kowany jest przede wszystkim przez dzieci i młodzież. 
Poniedziałek Wielkanocny to dla nich okazja do ku-
pienia specjalnych gadżetów, takich jak pistolety na 
wodę. W Lany Poniedziałek dzieci często obrzucają 
się także specjalnymi balonami wypełnionymi wodą.   

                                                                                                                    
Opracował:  

Miłosz Grabowski 
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Prima Aprilis 

 Prima Aprilis to święto obchodzone co 
roku 1 kwietnia. W tym dniu często się żartuje 
mówiąc Prima Aprilis. 
 

Co to to jest Prima Aprilis? 
 Jest  to obyczaj obchodzony  w wielu kra-
jach świata. Polega on na robieniu żartów, celo-
wym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, by 
inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia 
w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe 
informacje. 
 

 
Kiedy do Polski dotarło święto Prima Aprilis 

 i skąd? 
 Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy 
Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej       
w XVI wieku. W XVII w. zaczął on być wtedy 
obchodzony w podobnej formie, w jakiej wystę-
puje do  dzisiaj.      

 
Źródła: www.wikipedia.org       

Informacje zebrała:  
Julia Środulska 

Śmigus - dyngus 



                                                                                                                    

Panna  
Spokój. To najlepsze określenie tego, co będziesz 
odczuwać przez kolejne dni. Korzystaj z tego stanu 
i ładuj akumulatory, bo w kolejnym miesiącu czeka 
Cię więcej wyzwań.  
 

Waga 
Jutro, pojutrze, popojutrze...każdy dzień przyniesie 
coś dobrego.  Musisz tylko nauczyć się to dostrze-
gać. Gdy zdobędziesz tę umiejętność, uśmiech za-
domowi się na Twojej twarzy. 
 

Skorpion 
Wkrótce poznasz osobę, z którą znajdziesz wspólny 
język. Łączyło Was będzie jeszcze wiele innych 
spraw: wspólni znajomi, zainteresowania. Rozejrzyj 
się wkoło, może ta osoba jest cały czas blisko. 

 
Strzelec 

Nie bierz wszystkiego aż tak na poważnie. Postaraj 
się zrozumieć czyjeś intencje, nie działaj pochopnie. 
Może to się okazać niebezpieczne. 
 

Koziorożec 
Kłamstwo ma krótkie nogi. Niestety zazwyczaj wy-
chodzi na jaw.  Zdecydowanie lepiej jest powiedzieć 
prawdę, nawet tę najgorszą. Zastanów się, co i ko-
mu mówisz. 
 

Wodnik 
Pamiętaj o świętach swoich najbliższych. Zastanów 
się, czym możesz sprawić im radość. 
Dobro wraca ... 
 

Ryby 
W końcu trzeba zabrać się za to, co bez przerwy 
odkładasz... Nie zwlekaj już dłużej.  

 
Oliwia Kamińska 

 

Baran 
Wreszcie zrobiło się ciepło. Weź do ręki mapę 
i zacznij planować wakacyjne trasy. Nim się obej-
rzysz, będą Ci potrzebne. Czas szybko ucieka.  
 

Byk 
W najbliższym czasie czeka Cię trudny egzamin. 
Systematyczna praca popłaca. Sam wiesz, jak z tym 
u Ciebie bywa. Jeżeli nie najlepiej, to czas najwyż-
szy, aby zmienić nawyki. 
 

Bliźnięta 
Udało się!  Osiągnąłeś swój cel. Z następnymi 
sprawami będzie podobnie. Tylko jest jeden waru-
nek. Musisz w to wierzyć! I działać! 
 

Rak 
Ostatnio nie działo się u Ciebie najlepiej, ciągle 
kłopoty, lawina zmartwień ... Nie załamuj się, to co 
złe, też ma swój kres. W końcu przyjdzie dobra 
passa ... 
 

Lew 
Uśmiechnij się. W tym tygodniu czeka Cię miła 
niespodzianka. Będzie to coś bardziej oryginalnego 
niż  wygrana w konkursie, czy zaskakująca wizy-
ta.... Będzie naprawdę ciekawie. 

Horoskop 
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Zwyczane wielkanocne : 
 

 Niedziela Palmowa - przynoszenie palm do 
kościoła 

 święcenie pokarmów - święconka 
 malowanie pisanek 
 śmigus – dyngus 
 
 

Źródła: garneczki.pl 
Informacje zebrała:  

Julia Środulska 
 

 W tym roku święta Wielkanocne były ob-
chodzone w nieco inny sposób niż zazwyczaj. Po-
wodem tej zmiany był koronawirus.  
Większość osób pozostała w domach i spędziła 
ten czas tylko w gronie domowników, nie było 
żadnych większych spotkań rodzinnych.  
Na Msze święte też nie przychodziło wiele osób, 
tylko zaszczepieni na koronawirusa. Reszta ogląda-
ła zazwyczaj transmisje Mszy świętej na żywo np. 
na kanale TVP 1.  
Jednak te święta mimo wszystko były lepsze niż 
w tamtym roku, ponieważ wtedy kościoły były cał-
kowicie zamknięte i tylko ksiądz mógł odprawiać 
Msze święte. 
 

Popularne potrawy świąteczne: 
 

 żurek 
 mazurek 
 faszerowane jajka 
 babka wielkanocna 
 pieczona kiełbaska 
 domowa szynka wielkanocna 
 baranek wielkanocny z masła lub cukru 
 wielkanocna sałatka jarzynowa 
 sernik wielkanocny 
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Święta Wielkanocne 



Dzień Ziemi 2021 - „Przywróć naszą Ziemię”  
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 Po trudach związanych z porządkowaniem 
okolicy, czwartoklasiści relaksowali się w swoich do-
mach i nagrywali piosenkę "Ekorock" pod okiem pani 
Alicji Pyznar. 
Tekstem tej piosenki chcieli przekazać ważne przesła-
nie: 

Głęboki oddech weź i nudzie powiedz cześć! 
Przyroda misję dla nas ma. 

Nie żałuj swoich rąk i śmieci sprzątaj w krąg 
Segreguj pilnie je co dnia! 

 
p. A. Motyka 
p. A. Pyznar 

 „Przywróć naszą 
Ziemię” – to hasło prze-
wodnie tegorocznego 
Dnia Ziemi. Wszelkie ofi-
cjalne wydarzenia mu to-
warzyszące odbywają się w 
świecie wirtualnym, ale w 
tzw. realu każdego dnia 
każdy z nas – małymi ge-

stami, działaniami i postawą – może sprawić, że 
tak „sponiewierana” przez ludzi planeta nie ucierpi 
jeszcze bardziej. 
Tak naprawdę przecież to nie samo święto jest 
ważne, które w tym roku wypada w czwartek, 
22 kwietnia. Ono ma tylko być dzwonkiem alar-
mowym, przypominającym nam, że przekraczając 
kolejne granice nieodpowiedzialnych działań, każ-
dego dnia zabijamy powietrze, glebę, wody, inne 
żywe stworzenia, które zamieszkują Ziemię. Ważne 
więc, żeby to, co zostało do uratowania – ratować, 
a to, gdzie jeszcze nie narobiliśmy ogromnych 
szkód – próbować wyprowadzać na przysłowiową 
prostą. Każde działanie temu służące jest na wagę 
złota. 
Uczniowie klasy IV postanowili zadbać o to, co 
najcenniejsze, o to, od czego zależy zdrowie nas 
wszystkich. Wraz ze swoimi rodzicami 
i rodzeństwem ruszyli w poszukiwaniu "skarbów", 
które powinny znaleźć się w koszach na śmieci, 
a nie pośród kwiatów, traw i krzewów. 
Macie ochotę na spacer wśród gór śmieci 
i odpadków? Raczej nie 
Dlatego, w trosce o naszą niebieską planetę łączmy 
się, niezależnie od narodowości, zawodu, wieku 
i posprzątajmy naszą planetę, zaczynając od naj-
bliższej nam okolicy. 



  
 
 
 
Czemu złodziej umył podłogę? 
- Bo chciał mieć czystą drogę ucieczki 
 
 
 
 
Czemu deszcz siedzi za kratami? 
- Bo napadał. 
 
 
 
 
Dlaczego tost nie strzelił gola? 
- Bo był spalony. 
 
 
 
 
Żona mówi do męża: 
- Mógłbyś czasem powiedzieć mi jakieś ciepłe 
słówko. 
Mąż na to: 
- Kaloryfer 
 
 
 
 
Ile wierteł ma dentysta? 
- Sto-ma-to-logiczne. 
 
 
 
 
Nauczycielka mówi do ucznia: 
- Ten rysunek jest bardzo dobry. Przyznaj się kto ci 
go zrobił. 
- Nie wiem, ja już spałem. 
 

Oliwia Kamińska 
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 21 marca obchodzimy pierwszy dzień 
astronomicznej wiosny. Każdy z niecierpliwością 
wyczekują aż zrobi się ciepło. 21 marca przypada 
dzień równonocy wiosennej, od tego dnia dzień 
będzie stawał się dłuższy, a noc krótsza. Tradycją 
związaną z pierwszym dniem wiosny jest topienie 
lub palenie Marzanny. Tradycja wywodzi się 
z pogaństwa i jest związana z cyklem obchodów, 
które przypadają na równonoc wiosenna. Marzan-
nę dawniej uosabiano jako boginię śmierci, którą 
należało wynieść ze wsi i utopić lub spalić. Miało 
to  zapewnić powrót wiosny i przynieść urodzaj na 
cały rok. Teraz Marzannę nie uosabiamy w śmierć, 
lecz w zimę, która się wyprasza i robi miejsce nad-
chodzącej wiośnie.  

Wiktoria Kuk 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Talent był, jest i pozostanie darem, za który odpowiadają 
wszyscy, choć otrzymuje go jednostka 

Krzysztof R. Jaśkiewicz 

 Wiosenne ciepłe dni,  powrót uczniów do 
szkoły spowodował, że w końcu udało nam się 
zorganizować Wiosenny Przegląd Talentów. 12 
maja 2021 r. chętni uczniowie klas 1-3 SP zapre-
zentowali swoje zainteresowania, pasje, hobby, 
talenty. Uczniowie stanęli na wysokości zadania 
prezentując talenty plastyczne, muzyczne, tanecz-
ne, gimnastyczne, wokalne, kabaretowe, scenicz-
ne. Zabawa była wspaniała, niektóre umiejętności 
wręcz zaskakujące. Gromkie brawa publiczności 
potwierdziły, że prezentacje bardzo się podobały.  
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy 
odwagi i życzymy wytrwałości w doskonaleniu 
swoich talentów! 

p. K. Ciapaj, p. J. Cieśla 

Wiosenny Przegląd Talentów 
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Bartosz Woźniak 

Rebusy - rusz głową!!! 
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1. Wiosenne miesiące to: marzec, ....... i maj 
2. Pierwsze oznaki wiosny to, białe kwiatki zwane .........  
3. Przylatują pierwsze żurawie i ........  
4. Wiosną są cieplejsze dni, bo świeci często .........  
5. 21 marca następuje wiosna ...........  
6. Dla uczczenia wiosny topi się w rzece ......... 

 
 Mikołaj Pyrcioch 


