J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży
ZSP w Zawoi Centrum

Nr 7/03/2019 MARZEC

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Pewnie wielu z was tęskni za ciepłymi dniami, zielenią i odpoczynkiem na łonie natury.
Kiedy wypada pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej wiosny w 2019 roku? Dla
tych wszystkich, którzy tęsknią już za wiosenną aurą, sprawdzamy datę rozpoczęcia się
tej pory roku.

kładnie taki sam czas trwania - ma zabawy, jednak w czasach
po 12 godzin) i trwa aż do prze- słowiańskich rytuał ten traktowasilenia letniego (najdłuższego no bardzo poważnie.
dnia w roku).

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie
zawsze przypada na ten sam termin. Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca i jest to
termin stały. W tym roku będzie
to czwartek. W tym dniu przez
uczniów obchodzony jest również Dzień Wagarowicza.
Dlaczego występują różnice między pierwszym dniem wiosny
kalendarzowej
a astronomicznej? Jest to związane z ruchem słońca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się
zawsze w momencie równonocy
wiosennej, inaczej przesilenia
wiosennego (dzień i noc mają do-

Astronomiczna
wiosna
może zaczynać się 20 lub 21 W numerze:
marca. W 2019 roku pierwszy
dzień astronomicznej wiosny wy- * GÓRA GROSZA
pada w środę, 20 marca.
* BRD
* KONKURSY
Jednym z najpowszech- RECYTATORSKIE
niejszych zwyczajów związanych * SPORT W SZKOLE
z pierwszym dniem wiosny jest * Z KART HISTORII
topienie marzanny. Kukła - ma- * CO NOWEGO Z ANG.
rzanna, którą robi się ze słomy * KARTKI
i różnych tkanin na podobiznę Z KALENDARZA
kobiety, a następnie topi, ma * KUCHENNY ZAKĄTEK
symbolizować odejście zimy * SZKOLNA GALERIA
i początek wiosny. Obecnie zwy- * KĄCIK LITERACKI
czaj ten traktowany jest jako for- * ROZMAITOŚCI
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TRADYCJE I ZWYCZAJE
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DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

Chłopcy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum to
prawdziwi dżentelmeni. W Dniu
Kobiet postanowili dać wyraz
swojej sympatii dla płci pięknej
i obdarowali swoje koleżanki
kwiatami lub słodkimi upominkami.
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DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE
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SONDAŻ
Postanowiłyśmy przeprowadzić „sondaż” w klasach drugich szkoły podstawowej.
Zapytałyśmy naszych młodszych
kolegów, co najbardziej podoba
im się w naszej szkole. W sondażu wzięły udział 32 osoby. Oto
najczęściej udzielane odpowiedzi:
wychowanie fizyczne:
81,25%
 wyjazdy na basen:
68,75%
 wycieczki:
68,75%

- język angielski,
- przerwa,
- pora obiadowa,
- zajęcia plastyczne,
- świetlica szkolna,
- dzwonek,
- religia,

- - język polski,
- zabawy z rówieśnikami.
Julia Klimasara
Izabela Spyrka, kl. IIIa
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GÓRA GROSZA

Jeden grosz znaczy niewie- dzi i wspólne działanie dla dobra
le, ale Góra Grosza jest najwięk- potrzebujących.
sza na świecie!!!
Po raz kolejny uczniowie
naszej szkoły przystąpili do akcji
"Góra Grosza". Jej celem jest
zbiórka monet na pomoc dla
dzieci, które wychowują się
w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych. Drugim równie
ważnym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najW tym roku akcja miała
młodszym, jaką siłę stanowić
formę
rywalizacji klasowych.
może niewielka pomoc wielu luTroszkę to trwało, ale w końcu

udało nam się zliczyć wszystkie
monety. Oto najlepsze klasy:
1 miejsce - III a gim. - 92 zł.
2 miejsce - 0 b - 71, 40 zł.
3 miejsce - VI a - 49,50 zł.
Łącznie uzbieraliśmy...
323,38 zł‼!

Dziękujemy za udział!!!

DZIĘKUJEMY ZA POMOC
W LICZENIU!!!
Gratulujemy
zwycięzcom!!!
mgr K. Sieniawska

6

NASZE SUKCESY

JEDYNKA 7/03/2019

ELIMINACJE GMINNE – BRD
Po testach i pierwszej pomocy nadszedł czas na jazdę.
Nasi zawodnicy i zawodniczki
spisali się rewelacyjnie, zajmując
w obu kategoriach 1 miejsce.
Nasi zwycięzcy wystąpili
w składzie:
- klasy IV - VI: Natalia Nowak,
Gabrysia Kudzia, Mateusz Jończyk i Szczepan Kudzia-Sas.
- klasy VII, VIII, III gimnazjum:
Szymon Kudzia-Sas, Kuba Mazur i Patryk Lis.
BRAWO!!
mgr K. Sieniawska
We wtorek (26.03) odbyły
się eliminacje gminne w BRD
(Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego). W turnieju wzięli udział
uczniowie z: ZSP nr 1 w Skawicy, SP nr 5 w Zawoi Gołyni, SP
nr 2 w Zawoi Wilcznej i ZSP nr 1
w Zawoi Centrum. Uczniowie
startowali w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy IV - VI oraz
VII, VIII i III gim.
Turniej składał się z trzech
konkurencji. Pierwszą był test
z przepisów ruchu drogowego
oraz skrzyżowań, drugą była znajomość pierwszej pomocy i trzecią był tor przeszkód, który
należało przejechać z jak najmniejszą ilością błędów. Zawody
przeprowadzili: pan Wojciech
Fluder i pan Tadeusz Gacek
z Komendy Powiatowej Policji
w Suchej Beskidzkiej. Nad
pierwszą pomocą czuwał pan Dariusz Ceremuga - ratownik medyczny.
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
W dniu 5 marca 2019 r. odbył się Szkolny Etap Konkursu
Recytatorskiego dla uczniów klas
I-II. Zainteresowanie konkursem
było bardzo duże. Ogółem wzięło
w nim udział 22 uczniów. Dzieci
recytowały wiersze J. Tuwima, J.
Brzechwy i innych poetów.
I miejsce zdobył Szymon
Mikołajczyk z kl. I b za recytację
utworu pt. „Entliczek, pentliczek”, II miejsce w udziale przy-

padło Julii Budzowskiej z kl. I b
za interpretację wiersza pt. „Na
straganie” oraz III miejsce zajął
Damian Burdyl również z kl. I b
za recytację wiersza pt. „Dziwny
pies”. Wszyscy uczniowie za
udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, przypinki,
a dodatkowo za miejsca I, II i III
kubki wraz ze słodyczami.
Szymon Mikołajczyk i Julia Budzowska reprezentowali
naszą szkołę na Gminnym Kon-

kursie Recytatorskim, który miał
miejsce w dniu 7 marca 2019 r.
w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.
Wszystkim uczestnikom
konkursu gratulujemy i życzymy
sukcesów w kolejnych edycjach.
mgr Aldona Kukla

III TURNIEJ TEATRALNY
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
oraz teksty prozatorskie polskiej
i powszechnej literatury dla dzieci. Tym samym jury konkursowe
stanęło przed nie lada problemem, aby wyłonić najlepszych.
Ostatecznie werdykt wygląda następująco:
Zofia Bogdan, kl. IVa,
Julia Kozina, kl. IIIb
II miejsce: Daniel Radwan,
kl. Va
III miejsce: Emilia Kudzia,
kl. IVb, Wiktoria Trzebuniak,
kl. IVb
wyróżnienia: Natalia Bujak,
kl. IVb, Antoni Adamiak, kl. IVb,
Ewelina Pieróg, kl. IIIb.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom, laureatom i zachęcamy w przyszłości
do udziału w turnieju.
I miejsce:

III Turniej Teatralny – konkurs recytatorski dla uczniów
kl. III -V szkoły podstawowej
odbył się 28 lutego (czwartek)
2019 r. o godzinie 11:30 w bibliotece szkolnej.
Do rywalizacji zgłosiło się 14
uczniów.
Każdy uczestnik przygoto-

wał do turnieju dwa utwory:
poetycki i fragment prozy.
Łączny czas prezentacji nie mógł
przekroczyć 5 minut.
Jury w składzie: Bożena
Arcikiewicz i Katarzyna Wilczyńska miało przyjemność
usłyszeć - w znakomitym wykonaniu - najpiękniejsze wiersze

K.W.
B.A.
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
Szymborska – ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej’’, Antoine de
Saint-Exupery – ,,Mały Książę’’
(fragment).
Po recytacji komisja konkursowa poprosiła uczestników
o wyjście z sali, aby członkowie
mogli się naradzić. Gdy minęło
około 20 minut, zostały ogłoszone wyniki.

Dnia 15 marca 2019 roku
odbył się Gminny Konkurs Recytatorski w Babiogórskim Centrum Kultury, w którym
przedstawiciele danej szkoły mieli wygłosić wiersz i prozę. Reprezentantkami naszej szkoły były
Karolina Trzebuniak – uczennica
klasy VIIb oraz Natalia Smyrak –
uczennica klasy IIIb.
Pierwszą uczestniczką
była Nikola Surzyn, uczennica
klasy VII z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zawoi Mosorne. W jej wykonaniu jury i publiczność usłyszała następujące

teksty: Antoine de Saint-Exupery
– ,,Mały Książę’’ (fragment), Marian Załucki – ,,O kramach
z książkami i kramach z tymi
kramami’’.
Następną uczestniczką była Oliwia Drwal, uczennica klasy VI
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne. Deklamowała ona następujące utwory:
Danuta Wawiłow – ,,Szybko’’,
J.R.R. Tolkien – ,,Hobbit’’ – rozdział 5 (fragment).
Natalia Smyrak zaprezentowała
następujące utwory: Adam Mickiewicz – ,,Reduta Ordona’’, Edmund Niziurski – ,,Sposób na
Alcybiadesa’’ (fragment).
Weronika Woźnica – uczennica
klasy VII Zespołu Szkół w Zawoi
Wilcznej wygłosiła teksty: Adam
Mickiewicz - ,,Reduta Ordona’’
(fragment), Monika Kowaleczko
– Szymowska – ,,Galop 44’’.
Julia Ficek – uczennica klasy VII
z Zespołu Szkól w Zawoi Wilcznej recytowała utwory: Adam
Mickiewicz - ,,Śmierć Pułkownika’’, Aleksander Kamiński – ,,
Kamienie na szaniec’’ (fragment). Karolina Trzebuniak deklamowała teksty: Wisława

Oto decyzja jury:
I miejsce w kategorii gimnazjum - Natalia Smyrak;
I miejsce w kategorii klasy VII Weronika Woźnica;
II miejsce w kategorii klasy VI Oliwia Drwal;
II miejsce - Nikola Surzyn;
III miejsce - Karolina Trzebuniak i Julia Ficek.
Amelia Zając,
Anna Kukla, kl. VIIb
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SPORT W SZKOLE

MISTRZOSTWO GMINY!!!
12 marca nadszedł czas na
minisiatkówkę.
Gościliśmy
w SP1 w Skawicy, gdzie rozegraliśmy eliminacje gminne. W tym
roku do gry zgłosiły się tylko
dwie szkoły. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy spisali się rewelacyjnie, wygrywając swoje
partie 2:0 i tym samym zostali
mistrzami naszej gminy!!!
Gratulujemy!!!
mgr K. Sieniawska

JEDYNKA 7/03/2019
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III WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DRUŻYN MIESZANYCH

Już trzeci raz został zorganizowany turniej gminny dla klas
IV -VI. Nasze zaproszenie przyjęły: SP2 Zawoja Wilczna, SP1

z każdym". Po ponad dwóch godzinach zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy!!!
Jedna z naszych drużyn wygrała

ciak, Emilia Klimas, Adrianna
Ostruszka
Drużyna nr 2 - III miejsce: Amelia Smyrak, Gabriela Kudzia,
Daniel Radwan,
Michał Kudzia.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za
udział!
mgr K. Sieniawska

Skawica, SP8 Zawoja Mosorne.
Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny. Turniej rozgrywany był systemem "każdy

cały turniej, natomiast druga stanęła na trzecim stopniu podium.
Drużyna nr 1 - ZWYCIĘZCY:
Bartosz Zawojski, Łukasz Sała-
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WARTO WIEDZIEĆ

PROCESY BIOLOGICZNE
ORGANIZMÓW ŻYWYCH
witamin i minerałów, drożdży
używa się w żywieniu osób
z osłabioną odpornością. Witamina B2 bierze udział w tworzeniu przeciwciał, wpływając na
funkcjonowanie układu immunologicznego. Drożdże są także
źródłem witaminy H, która
wzmacnia skórę, włosy i paznokcie.
Czy wiesz, że nawet w najmniejszych organizmach żywych
(a takimi są drożdże) zachodzą
podstawowe procesy biologiczne? Jednokomórkowe grzyby,
czyli właśnie popularne drożdże,
których używamy na co dzień do
pieczenia chleba, oddychają jak
wszystkie inne.

~ Obserwuj, jak drożdże oddychają i przy okazji nadmuchają
balon.
Postaw hipotezę

Jak myślisz, co się teraz stanie?
Sprawdź swoją hipotezę.
~ Jak szybko balon się napełnił?
Czy stało się to tak szybko, jak
się tego spodziewałeś?
~ Co się stanie, jeśli użyjesz więCo ci będzie potrzebne?
wody, drożdży lub cukru
~ pusta butelka po wodzie mine- cej
w
prowadzonym
eksperymencie
ralnej,
?
~ balon,
~Jaka jest najlepsza kombinacja,
~ opakowanie drożdży,
aby nadmuchać balon najszybciej
~ ciepła woda,
?
~ trochę cukru.
Właściwości odżywcze drożdży
piekarskich

Jak to zrobić?
~ Porozciągaj balon w różne stro- Z powodu wysokiej zawartości
ny kilka razy, aby stał się miękki
i elastyczny.
~ Do butelki wlej około 400-500
ml ciepłej wody.
~ Do wody dodaj paczkę drożdży
i wstrząśnij butelką, by dokładnie
się rozpuściły. Do roztworu wsyp
także łyżeczkę cukru.
~ Szybko naciągnij balon na wlot
butelki i przytrzymaj, by szczelnie przylegał do otworu.

https://bonavita.pl/drozdze-piekarskie
Tęczowe drzewa tropikalne

Na hawajskiej wyspie
Maui, na Filipinach i nowej Gwinei rosną drzewa jakby pomalowane szkolnymi akwarelami.
Kora wysokich eukaliptusów zabarwia się na wszystkie kolory
tęczy i szare pasy, w zależności
od pory roku. Tęczowe zabarwienia powstają po zrzuceniu
wierzchniej warstwy kory. Wtedy
pokazuje się kora pierwotna, która początkowo jest zielona, później wychodzą inne kolory - od
żółci, pomarańczy, fioletów do
brązów. Drewno służy do wyboru papieru oraz pamiątek dla turystów.
Emilia Kudzia,
kl. IVb
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108  LETNI POWSTANIEC – ŁUKASZ
PRZYBYLSKI

Łukasz Przybylski urodził
się w 1814 roku w okolicach
miejscowości Lipno koło Włocławka. Wstąpił do Szkoły Podchorążych w Warszawie i jako jej
16-letni słuchacz w 1831 roku
walczył z rosyjskim zaborcą
w powstaniu listopadowym.
W bitwie pod Grochowem został
ranny w głowę i dostał się do rosyjskiej niewoli. Za karę był siłą

jednego z oddziałów powstania
styczniowego i ruszył na front.
Nie miał jednak szczęścia
i w czasie walk pod Radzyminem
ponownie trafił do rosyjskiej niewoli. Tym razem został skazany
na trzy lata pracy w syberyjskich
kopalniach, a następnie zesłany
na dożywotnie osiedlenie na Syberii. Zamieszkał w guberni irkuckiej, gdzie jako stulatek
doczekał wybuchu I wojny światowej – podaje Nowicki.
Po zwycięstwie rewolucji październikowej sędziwy Polak postanowił wrócić do ojczyzny. Po
drodze, w okolicach Bobrujska,
trafił na żołnierzy I Korpusu Polskiego, którzy pod dowództwem
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego walczyli o polską niepodległość na wschodnim froncie. Płk.
Przybylski zmarł 21 lutego 1922
roku w Lipnie. Miał 108 lat. Pochowano go na tamtejszym
cmentarzu. Jak podkreśla Nowicki, życie Łukasza Przybylskiego
to zarazem duża część polskich
walk o niepodległość w XIX
i XX wieku. „Nie jestże ten żołnierz symbolem tych wszystkich
bojowników naszych, znanych
i nieznanych, imiennych i bezimiennych, którzy z bronią w ręku
walczyli o wolność wydartą,
znieść nie mogąc niewoli” – pisał
płk Górski.

wcielony do armii carskiej,
a później zesłany na 25 lat na Syberię. Ćwierć wieku potem Przybylski wrócił do kraju. Niedługo
też wybuchł kolejny zryw narodowy. „W roku 1863, kiedy Ojczyzna zrzucić usiłowała
Piotr Pacyga, kl. VIIa
krępujące ją pęta ciemiężców,
Przybylski nie pozostał głuchym ŹRÓDŁO: http://polska-zbrojna.pl/hona jej wołania” – pisał w lipcu
me/articleshow/21863
1919 roku „Kurier Poznański”.
50-letni oficer objął dowództwo
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II POWIATOWY FESTIWAL NAUKI
Dnia 13 marca 2019 r.
w Zespole Szkół im. Walerego
Goetla w Suchej Beskidzkiej odbył się II Powiatowy Festiwal
Nauki. Z samego rana uczniowie
klas VIII oraz III gimnazjum wyruszyli spod szkoły, aby jak najszybciej móc wejść do szkoły,
w której odbywało się to wydarzenie.
Na miejscu na uczestników
czekała hala pełna stoisk promujących różne powiatowe szkoły,
np. Zespół Szkół im. Walerego
Goetla oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas festiwalu
można było poznać dane szkoły
oraz ich profile od środka,
z punktu widzenia uczniów. Rozdawane były tam ulotki, reklamujące szkoły, które można było
zabrać, aby zapoznać się z nimi
później. Wielu uczniów naszej
szkoły skorzystało także z możliwości stylizacji fryzury i pomalowania włosów farbą w sprayu.
Oprócz tego uczestnicy mieli
okazje zobaczyć prezentacje na
temat niektórych szkół.
Uważam, że warto było
wziąć udział w Powiatowym Festiwalu Nauki, gdyż przybliżył
nam on informacje na temat szkół
średnich. Mam nadzieję, że
uczestnictwo w tym wydarzeniu
pomogło wielu osobom w wyborze miejsca dalszej edukacji.
Julianna Leontiew, kl.VIII b
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FESTIWAL ZAWODÓW 2019

Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło tegoroczny Festiwal Zawodów,
odbywający
się
w dniach 21-23 marca w hali
EXPO w Krakowie. Również
uczniowie naszej szkoły zapoznali się z festiwalową ofertą w dniu
22.03.19 r. Na 140 branżowych
stoiskach - przygotowanych przy
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami - uczniowie małopolskich szkół zawodowych
prezentowali swoje bogate oferty
edukacyjne. W jak najbardziej
atrakcyjny sposób zachęcali swoich młodszych kolegów i koleżanki odwiedzających festiwal do
wyboru dalszej ścieżki kariery
w ich szkole.
Festiwal został zorganizowany po raz siódmy. Odbywa się
zawsze wiosną, kiedy uczniowie
podejmują decyzje o wyborze
szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej. Jest istotnym
elementem projektu budującego
profesjonalne doradztwo zawodowe w województwie małopolskim, w ramach którego działa
300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Aby wyjść naprzeciw po-

trzebom rodziców, przez dwa festiwalowe dni odbywały się
spotkania z doradcami zawodowymi. Podczas rozmów i prelekcji opiekunowie mogli się
dowiedzieć, jak wesprzeć dziecko w wyborze szkoły i dalszej
ścieżki zawodowej. Fachowcy
zwracali uwagę na to, jak rozmawiać z dziećmi i jak ocenić ich
predyspozycje do wykonywania
konkretnego zawodu. Podpowiadali także, jak weryfikować, korzystać i wybierać te najbardziej
odpowiednie oferty edukacyjne.
W pierwszym dniu festiwalu w gronie specjalistów dyskutowano o perspektywach
i kierunkach kształcenia zawodowego podczas Małopolskiego
Kongresu Zawodowego.
W drugim dniu dyskusje
koncentrowały
się
wokół
przyszłości
sektora transportu w Małopolsce
i konieczności
kształcenia fa-

chowców dla tej ważnej gałęzi
gospodarki.
Festiwal był też miejscem
podpisywania
porozumień
o współpracy między szkołami
zawodowymi i przedsiębiorcami,
a także płaszczyzną wymiany
doświadczeń pomiędzy placówkami z Małopolski i ich partnerami z zagranicy – z Niemiec,
Francji, Węgier, Słowacji i Ukrainy.
Ponadto
dyskutowano
również o rozwoju technologii
3D – z udziałem delegacji z Litwy, Chorwacji i Austrii.
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CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI W GRUPIE SIŁA 
O MUSICALU TEATRU MUZYCZNEGO "FORTE"
kawego musicalu w wykonaniu
aktorów z Teatru Muzycznego
„Forte” z Wrocławia pt. „Co
w trawie piszczy, czyli w grupie
siła”.
Przedstawienie odbyło się w kinie w Wadowicach. Dzieci mogły
się przekonać, że choć wszystkie
owady tak się od siebie różnią,
mogą sobie nawzajem pomagać
i wspólnymi siłami pokonać

4 marca 2019 r. dzieci
z oddziału przedszkolnego Oa
i Ob, uczniowie klas: Ib, IIa IIb
mieli możliwość obejrzenia cie-

wszelkie trudności i dokonać
czegoś naprawdę wielkiego.
Przepiękne kolorowe kostiumy, dowcipne dialogi, poruszająca muzyka, wyraźna myśl
i morał płynące z widowiska to
z pewnością największe walory
tego musicalu. To wszystko
sprawiło, że dla uczniów była
to niezapomniana przygoda.
mgr Władysława Makoś
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W KRAINIE ZABAWEK LUDOWYCH

W dniach 12-13 marca
uczniowie klas I i III brali udział
w warsztatach w Beskidzkim
Centrum Zabawki Drewnianej
w Stryszawie. Dzieci zostały zapoznane z historią XVIII wiecznej
tradycji
wytwarzania
ptaszków i zabawek, sposobem
rzeźbienia ptaszków z drewna
oraz obejrzały wystawę eksponatów. Następnie samodzielnie mogli ozdobić przygotowane dla
nich zabawki. Uczniowie z dużym zaangażowaniem malowali
koniki lub ptaszki, które otrzymali na pamiątkę.
Klasy 1-3

17

WARTO OBEJRZEĆ

JEDYNKA 7/03/2019

MIKOŁAJEK NA DESKACH WADOWICKIEGO
CENTRUM KULTURY
4 marca 2019 roku odbyła się wycieczka uczniów kl. IVa i IVb do Wadowic. Pojechaliśmy
na spektakl pod tytułem ,,Mikołajek''. Bardzo zaciekawiło mnie to, że to była lektura dla
klas czwartych i do tego ją przeczytałam, więc jeszcze bardziej mnie intrygowało, jak to
będzie wyglądać. Najpierw pomyślałam, że to jeden cały rozdział zostanie przedstawiony,
a tu proszę, prawie wszystkie pojawiły się w jednym spektaklu!

Był to musical. Bardzo dużo mądrych piosenek usłyszeliśmy. W streszczeniu takie, że
trzeba akceptować innych, że
prawdziwych przyjaciół nie szuka się w Internecie, że trzeba pracować w grupie nieważne z kim,
byleby panowała miła atmosfera.

Było ich tam o wiele więcej, ale
myślę, że te były najważniejsze.
Spektakl polegał na tym, że
główna postać, czyli Mikołajek
bardzo chciał pobawić się z kolegami na podwórku, lecz jego mama mu nie pozwoliła, bo miał
słabe stopnie z chemii, więc zaprosiła jego kolegę Januszka, aby
go pouczył. Wtedy pojawiła się
kolejna piosenka, w której chodziło o to, że wszystko może być
zabawą, nawet przedmiot, którego nie lubimy albo nie rozumiemy. Następnie Mikołajek zrobił
coś nie tak jak powinno być i zamiast Mikołajkowi dostało się Januszkowi. Jednak jego mama nie
odpuszczała i tym razem zaprosiła córkę swojej koleżanki Lulę.
Na początku Mikołajek nie chciał
się z nią bawić, bo stwierdził, że
dziewczyny się bawią lalkami
i samymi nudnymi rzeczami,
a zmyliło go jeszcze bardziej to,
że Lula udała przy jego mamie
taką grzeczną dziewczynkę. Jednak gdy tylko mama Mikołajka
weszła do domu, Lula od razu tak
się zmieniła, że nawet grała z Mikołajkiem w piłkę, a on twierdził,
że dziewczyny wcale tego nie lubią. Potem wpadli na pomysł,
aby poszukać skarbów. Jak zwykle pojawiła się piosenka. Tym
razem była o tym, aby poszukać
przygód na zewnątrz, a nie w telefonie lub w komputerze. Później
Lula
powiedziała

Mikołajkowi, aby przygotował
prowiant, na wypadek gdyby
zgłodnieli podczas szukania
skarbów. Lula musiała iść do domu, ponieważ było coraz później
i później. Powiedziała, że spotkają się jutro, ale prowiant i tak
ma być przygotowany. Jednak
gdy nastał wieczór, do Mikołajka
przyszedł kolejny przyjaciel,
czyli Smalec i powiedział, że
w szufladzie swojego taty znalazł
prawdziwe cygaro! Mikołajek
poszedł poszukać zapałek w domu. Kiedy je znalazł, dał je
Smalcowi, a on oddalił się trochę
od domu, aby mama Mikołajka
nic nie zauważyła i je zapalił.
Jednak gdy skończył, strasznie
mu było niedobrze i niestety
zwymiotował. Nazajutrz przyszła
Lula z Jadzią - jej siostrą. Chcieli
zacząć szukać skarbów, ale jednak najpierw musieli pobawić się
z Jadzią w sklep. Pojawiła się
kolejna piosenka. Otóż o sklepiku Jadzi. Kiedy piosenka się
skończyła, Jadzia wzięła mapy
do swojego sklepiku.
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MIKOŁAJEK NA DESKACH WADOWICKIEGO
CENTRUM KULTURY

Mikołajek musiał kupić mapy za
prawdziwe pieniądze, które dała
mu mama na zapałki. I kupił mapy. Jadzia nie przypadła Smalcowi do gustu. Smalec chciał
szukać skarbów, a tu ten sklepik.
Pokłócili się nawet. Jadzia przezwała Smalca grubasem. Smalec
się zasmucił i uciekł. Lula poszła

go szukać i znalazła go zapłakanego. Piosenka tym razem była
o tym, jak wszyscy traktują
Smalca. Smalec powiedział Luli,
że się nazywa Grzegorz. Później
poszli do Mikołajka i Jadzi. Kiedy ich nie było, Mikołajek starał
przekupić Jadzię kwiatkiem, aby
oddała mu pieniądze, bo nie wystarczy na zapałki. Jednak ona

ubzdurała sobie, że Mikołajek
chce być jej mężem, ale przynajmniej oddała pieniądze. Potem
przeczytali mapy i ruszyli szukać
skarbów. Następna piosenka była
o ich przygodzie. Mikołajkowi
się poszczęściło, bo znalazł zapałki i nie musiał ich kupować
mamie. Kiedy Smalec i mama
Mikołajka poszli podgrzać obiad,
przyszedł Januszek. Wszyscy zamienili się w postacie z gry,
w którą grał. Nagle przyszła mama Mikołajka i powiedziała Januszkowi,
że
przyjaciół
i przygód szuka się w realu, a nie
w grze czy w Internecie. I o tym
też była ostatnia piosenka. Spektakl według mnie był bardzo interesujący i mądry oraz zabawny.
Myślę, że spodobał się też innym
oglądającym.
Emilia Kudzia, kl. IVb
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BELLA i SEBASTIAN 3  PRZYJACIELE
NA CAŁE ŻYCIE

Trzecia część historii Sebastiana i jego psa Belli jest niezwykła i zapiera dech w piersiach,
a kilka scen doprowadza do łez.
Film ten to niesamowita historia opowiadająca o uczuciu, jakie łączy psa i człowieka. Ich
przyjaźń rozpoczęła się w pierwszej części, w której samotny
chłopiec zaprzyjaźnia się z bezpańskim, wcześniej bitym psem,
którego mieszkańcy uważali za
bestię.
W następnej części ich
przyjaźń rozkwitała, pojawiło się
w niej też dużo innych wątków,
np. Sebastian dowiedział się, że
jego matka nie żyje, choć od urodzenia wpajano mu, że jest
w Ameryce za górą, za którą tak
naprawdę jej nie było.
W trzeciej części tytułowa
bohaterka (Bella) zostaje matką,
z czego wszyscy się cieszą. Do
domu Cezara przyjeżdża stary

właściciel Belli, sądząc, że on ma
do niej prawa i chce ją zabrać.
Natomiast Sebastian wraz
z Cezarem nie zamierzają mu oddać psów, więc postanawia je porwać. Po porwaniu chłopiec
z dziadkiem zaczynają poszukiwania psów, podczas których natrafiają na matkę zaginionej Belli.
Następnie przy pomocy właścicielki matki bohaterki odnajdują
porwanych. W tej części ojciec
Sebastiana i Angelina się pobierają.

Moim zdaniem ten film jest
jednym z lepszych, które dotychczas oglądałam i z chęcią będą go
polecać innym. Jest mi też bardzo
przykro, ponieważ prawdopodobnie była to już ostatnia część przygód Sebastiana i Belli.
Amelia Zając, kl. VIIb
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ŚPIEWAĆ (PO ANGIELSKU) KAŻDY MOŻE....,
ALE NIE KAŻDY MOŻE OSIĄGNĄĆ TAKI
SUKCES JAK UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Pierwszy dzień wiosny po raz kolejny spędziliśmy w Liceum Ogólnokształcącym w Su
chej Beskidzkiej wraz z przedstawicielami 13 szkół z naszego powiatu. Stało się tak za
sprawą corocznego konkursu piosenki w języku angielskim, którego inicjatorem jest pan
Lucjan Palcar.

w sercach jury, wśród nich pojawili się uczniowie naszej szkoły
Adrianna Basiura i Mateusz
Front. Cieszę się, że i tym razem
nie zawiedli.
W jedenastej edycji konkursu
oceniano
występy
w dwóch kategoriach: występ
grupowy oraz solowy i należy
przyznać, że jury nie miało łatwego zadania, gdyż uczestnicy
zaprezentowali się na wysokim
poziomie. W kategorii WYSTĘP
GRUPOWY I miejsce przypadło
Adriannie i Mateuszowi za niecodzienne wykonanie utworu
"Shallow". W tej samej kategorii
.
Wielkim zaskoczeniem by- zdobyliśmy również wyróżnienie
ło imienne powitanie uczestni- za "Nothing else matters" zapreków, którzy zapisali się zentowane przez Adriannę Basiurę, Annę Smyrak i Mateusza
Fronta przy akompaniamencie
Michała Sałaciaka.
Nie obyło się bez sukcesu
w kategorii WYSTĘP INDYWIDUALNY, w której wyróżnienia
otrzymali Adrianna Basiura za
"Runnin" i Mateusz Front za "We
are the world".
Gratuluję
wszystkim
uczestnikom tych muzycznych
zmagań. Życzę dalszych sukcesów, szkoda, że już nie jako
uczniowie naszej szkoły. Mam
nadzieję, że znajdą się następcy,
którzy zechcą doskonalić swój
angielski, śpiewając.
mgr Edyta Chowaniak
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ŚPIEWAĆ (PO ANGIELSKU) KAŻDY MOŻE ....,
ALE NIE KAŻDY MOŻE OSIĄGNĄĆ TAKI
SUKCES JAK UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY!!!
.
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TAŃCE IRLANDZKIE, KONICZYNKI
i (NIE)UKRYTY SKARB W NASZEJ SZKOLE

Pisząc o Dniu św. Patryka,
nie można pominąć symboli irlandzkich, tak często wykorzystywanych w tym dniu. Po

pierwsze- trójlistna koniczyna.
Według legendy, wykorzystał ją
Święty Patryk poprzez pokazanie
tej rośliny jako jednej łodygi
z trzema liśćmi do zobrazowania

istoty Trójcy Świętej. W dniu św.
Patryka (17 marca), shamrock
jest noszony w klapie ubrania
przez Irlandczyków na całym
świecie.

Irlandii jest złota harfa
o srebrnych strunach w błękitnym polu. Herb w obecnej wersji
obowiązuje od 9 września 1945 r.
Harfę jako symbol Irlandii po raz
pierwszy użył król Anglii Henryk

VIII w 1541 r. w wielopolowym
herbie Królestwa Anglii. Od
1801 r. harfa (w stylizacji angielskiej) widnieje w herbie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej.

Harfa jest popularnym instrumentem irlandzkim, jej wizerunek znajduje się na rewersach
irlandzkich euro.

Herbem
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TAŃCE IRLANDZKIE, KONICZYNKI
i (NIE)UKRYTY SKARB W NASZEJ SZKOLE

Flaga Irlandii – prostokątna,

trzy pasy o układzie pionowym:
od lewej zielony, biały i pomarańczowy. Przyjmuje się, że ko-

lor zielony oznacza katolików,
pomarańczowy – protestantów,
a biały – ciągłe dążenie do pokoju między nimi. Inna interpreta-

cja kolorów: pomarańczowy
oznacza wierność, zielony symbolizuje republikę, a biały to pokój.

(czyt. leprikon, irl.
leipreachán) – jest najbardziej
znanym skrzatem irlandzkim.
Mają duże głowy, najczęściej noszą na nich zielone kapelusze
z koniczynką. Włosy mają rozczochrane oczywiście płomiennie
rude. Noszą zniszczone buty nie

do pary oraz bardzo znoszony,
zielony surdut. Pieniądze są ich
słabym punktem. Oglądają każdy
grosik, który mają wydać, a swój
majątek trzymają w wielkim metalowym garncu, który stanowi
ich najcenniejszy skarb. Skarb
Leprechauna stał się legendarny

i wielu śmiertelników próbowało
go zdobyć. Podobno ukryty jest
pod wielkim głazem na końcu tęczy. Ktoś nawet sfotografował to
miejsce, ale zanim tam dobiegł,
tęcza zniknęła i zgubił drogę.
Została tylko fotografia zamieszczona poniżej… .

Leprechaun
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HAPPY SAINT PATRICK'S DAY !!!

Dnia 18.03.2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Świętego Patryka. Rozpoczął się
on o godzinie 8:45 i trwał przez
cały dzień. Na początku wszyscy
uczniowie udali się do Babiogórskiego Centrum Kultury, aby
obejrzeć pokaz tradycyjnych tańców irlandzkich, które zaprezentowały tancerki ze szkoły tańca
COMHLAN z Krakowa. Występ
był niezwykły, a przekazane informacje przybliżyły nam kulturę
celtycką. Następnie uczniowie
udali się na lekcje, a ci którzy zapisali się na warsztaty taneczne
uczestniczyli w nich według harmonogramu. Jako pierwsi lekcje
irlandzkiego tańca mieli uczniowie z klas czwartych. Wszyscy
tańczyli świetnie aż trudno było
wybrać tych najlepszych! Czas
na
gimnazjalistów.
Z nimi było juz ciężej ale mimo
to wszyscy bawili się znakomicie. Najlepszymi z najlepszych
okazali sie: Adrianna Basiura,
Marysia Woźniak, Sabina Bronicka, Julia Klimasara oraz jedyny mężczyzna im dorównujący
Jakub Mazur. Kolejnymi uczestnikami byli uczniowie z klas piątych i szóstych. Oni radzili sobie
nie gorzej niż poprzednicy, starali się nadążyć za tempem muzyki

i prawie im się udało!
Wyróżnieni zostali:
Emilia Mętel, Julka
Mazur, Daniel Radwan oraz Łukasz
Sałaciak. Jako przedostatni warsztaty odbyli uczniowie klas
ósmych. Podeszli oni
do sprawy z humorem i mimo nieudolnych prób udało sie wyróżnić
kilka osób. Najlepsze predyspozycje na zostanie irlandzką tancerką ma Emilia Krzyś z klasy
8B. Dobrzy w szybkimi, skocznym tańcu okazali się również:
Emilia Budzowska, Gabrysia
Tomczak, Oliwier Fujak oraz
Hubert Pacyga. Ostatnimi uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas siódmych. Ci podeszli
do sprawy " na luzie" i nie zwracali uwagi na to co im nie wychodzi lecz patrzyli na sprawę
w samych superlatywach. W tej
grupie wyróżnieni zostali nasi
szkolni tancerze: Karolina Trzebuniak oraz Tomasz Matyja.
Uczniowie byli zaskoczeni tem-

pem jaki narzucała im muzyka,
ale wszyscy byli radośni oraz jak
przyznali, zmęczeni jak po żadnym wychowaniu fizycznym!
Roksana Basiura, klasa VIII a
Święty Patryk był wspaniałą postacią, wzorem dla nas
wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Zielonej Wyspy. Irlandczycy
są
narodem
sympatycznym, więc solidaryzowanie się z nimi
17
marca uważam za przyjemny
zwyczaj, a poznawanie celtyckiej
kultury za wspaniałą przygodę.
Pragnę podziękować Samorządowi Uczniowskiemu wraz
z opiekunem Panią Katarzyną
Sieniawską, który wsparł nasze
taneczne zmagania, Dyrekcji naszej szkoły, prowadzącym Patrykowi i Roksanie oraz uczniom
klasy VIII b wraz z wychowawcą
Panią Beatą Wartą-Madej za
przygotowanie koniczynek.
mgr Edyta Chowaniak
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PANCAKE DAY,
CZYLI SŁODKI KONIEC KARNAWAŁU ...
NIE TYLKO W ANGLII

A teraz trochę historii. Tradycje i legendy związane
z Dniem Naleśnika pochodzą już
z początków XV wieku. Ponie-

dzwony kościelne przypomniały
jej, że już najwyższy czas iść na
nabożeństwo pokutne do kościoła. Bojąc się, że spóźni się do
spowiedzi, pobiegła w fartuszku

waż w okresie Wielkiego Postu i z patelnią, na której smażył się
nie wolno było jeść ani jajek, ani
mleka, dlatego właśnie w ostatni
dzień karnawału należało wykorzystać te składniki, aby nie uległy zepsuciu w oczekiwaniu na
Wielkanoc. A do czego potrzeba
jajek i dużo mleka? Oczywiście
do naleśników!
Legenda mówi, że naleśnikowe ostatki zapoczątkowała
pewna kobieta mieszkająca w Olney (hrabstwo Buckinghamshire).
Podobno była tak zajęta smażeniem naleśników, że straciła poczucie czasu i dopiero bijące

naleśnik. To na cześć jej pośpiechu odbywają się biegi z patelnią
i naleśnikiem, który trzeba podrzucić i obrócić w powietrzu
przynajmniej trzy razy. Pancake
Day – nazywany też jest „Shrove
Tuesday”. Słowo „Shrove”, pochodzące od średniowiecznego
wyrazu „shrive”, można przetłumaczyć, jako: przyznanie się,
wyznanie.
W średniowiecznej Anglii,
tego dnia ludzie spowiadali się
z grzechów, by z czystym sercem
wejść w okres Postu i zakończyć
go Wielkanocą.
Czy Brytyjczycy tego dnia
nic nie robią, tylko jedzą naleśniki? Oczywiście, że nie. Tu i ówdzie organizowane są różne
„naleśnikowe" imprezy i zawody.
I tak też było w naszej szkole.
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PANCAKE DAY,
CZYLI SŁODKI KONIEC KARNAWAŁU ...
NIE TYLKO W ANGLII
być organizowane w naszej szkole częściej, ponieważ można kreatywnie spędzić czas, ucząc się
nowych rzeczy.
Julia Czarna, kl.VIIIa

Dnia 06.03.2019 r. w naszej szkole świętowaliśmy
,,Dzień Naleśnika". Z tej okazji
został zorganizowany konkurs na
najlepszego i najsmaczniejszego
naleśnika. Brało w nim udział 8
drużyn. Organizatorką była pani
Edyta Chowaniak, a w jury gościł
pan Krystian Kaznowski-dyrektor szkoły oraz pan Paweł Burynasz szkolny kucharz. Na wykonanie potrawy mieliśmy około 2
godzin. Po rozpoczęciu odliczania czasu każdy zabrał się za wykonywanie ciasta. Oceniano nas
za estetykę wykonania potrawy,
nadzienie, smak oraz ustną prezentację naszych zmagań, oczywiście w języku angielskim.
Konkurs przebiegł bardzo sprawnie
i
szybko.
Pierwsze miejsce zajęły
dziewczyny z klasy IIIb gimnazjum, a drugie chłopcy z tej samej klasy. Ten konkurs był

bardzo interesujący. Mogliśmy
wymieniać się różnymi pomysłami z innymi i nauczyć się pracy
w grupie. Warto dodać, że
w trakcie zabawy panowała miła
atmosfera. Były chwile śmiechu
i trochę gorsze momenty, gdy naleśniki się przypalały na patelni.
Takie konkursy powinny
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PANCAKE DAY,
CZYLI SŁODKI KONIEC KARNAWAŁU ...
NIE TYLKO W ANGLII
Obchody "Dnia Naleśnika"
zaczęły się dzień wcześniej na
lekcjach języka angielskiego od
poznania historii tego niezwykłego święta. Przewidziane zabawy
i konkursy odbyły się dzień później. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze, ale
zwycięzca mógł być tylko jeden.
Mistrzem w podrzucaniu
naleśników została uczennica
klasy VIIIa - Aleksandra Liszka,
która uzyskała wynik 110 podrzuceń na minutę. Wszystkim podobała się zabawa i sądzę, że to
nie są ostatnie zabawy i konkursy. Uczniowie z radością będą
czekać na następne.
Wszystkim uczestnikom
i zwycięzcom należą się gratulacje.
Gabriela Tomczyk, kl.VIIIa
Dziękuję naszym sponsorom: Dyrekcji szkoły, Panu Pawłowi Buremu, komisji za pracę,
Panu Edwardowi Pasierb za
pomoc techniczną, rodzicom za
wsparcie naszej inicjatywy oraz
wszystkim uczestnikom naszych
kulinarnych zmagań za zaangażowanie i kreatywność.
Gratuluję przygotowanych
prezentacji i życzę dalszych sukcesów nie tylko z językiem angielskim.
mgr Edyta Chowaniak
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NIEZWYKŁE KARTKI Z KALENDARZA

NIETYPOWE ŚWIĘTA
1 MARCA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRZYTULANIA BIBLIOTE
KARZA

matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać
radość.

Jak sama nazwa wskazuje, 14 MARCA
w ten dzień wypadałoby podziękować pracownikom naszej biDZIEŃ LICZBY PI
blioteki. Nie tylko pomagają nam
Jest to święto, które ma
w wyborze ciekawej lektury, ale promować matematykę i nauki
i przymykają oko, gdy nieco spóź- ścisłe. Żeby było ciekawiej, obnimy się z oddaniem książki.
chodzimy je 14 marca, co zgodnie
z amerykańskim formatem zapisu
2 MARCA
daty (3.14) odpowiada wartości
liczby Pi. Pierwsza impreza odbyDZIEŃ STAROCI
ła się w 1988 roku w San FranciStarocie to przedmioty, któ- sco, z inicjatywy Larry’ego
re mają swój niewątpliwy urok. Shawa. Spotkania i eventy zwiąCzęsto wiążą się z nimi jakieś cie- zane ze świętem organizowane są
kawe wspomnienia i historie, głównie w Stanach Zjednoczoa sam wygląd jest niepowtarzalny. nych.
Może dziś warto przeszukać
Święto zostało zapoczątkostrych albo piwnicę w poszukiwa- wane przez organizację “World
niu jakiegoś zakurzone okazu?
Education Games” w 2007 roku.
Od tego czasu było organizowane
3 MARCA
co roku w każdą pierwszą środę
marca.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
W Polsce pierwsze obchody
PISARZY
Dnia Matematyki odbyły się 12
Ustanowiony został w 1984 marca 2014 roku i wzięło w nich
roku przez PEN Club. Jego celem udział ponad 100 szkół z całej
jest promowanie literatury, oraz Polski. Organizatorzy zapraszają
obrona wolności słowa i rozwój uczniów (i nie tylko) do konkurspołeczności pisarzy na całym sów, quizów i zagadek matemaświecie. Przy okazji święta organi- tycznych.
zowane są spotkania autorskie
oraz wieczory literackie.
16 MARCA
12 MARCA
DZIEŃ MATEMATYKI

Dzień matematyki został
stworzony po to, aby dać uczniom
trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach

Pandy ma na celu pomóc przetrwać jej w świecie coraz bardziej
zdominowanym przez ludzi i cywilizację.
18 MARCA
DZIEŃ MÓZGU

Jak ważna jest sprawna mózgownica, nie trzeba nikogo przekonywać. Europejczycy Dzień
Mózgu świętują od 1998 roku,
a jego celem jest propagowanie
wiedzy o funkcjonowaniu naszego
układu nerwowego.
20 MARCA
DZIEŃ WRÓBLA

Międzynarodowy Dzień
Wróbla narodził się w Indiach,
a jego celem jest ratowanie tych
małych szarych ptaszków. Po raz
pierwszy gatunek ten opisał Karol
Linneusz w 1758 roku, niestety
z każdym rokiem populacja wróbli
się zmniejsza.

21 MARCA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
POEZJI

To święto, które ustanowiło
UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest zachęcanie do czytania
poezji a nawet tworzenia właDZIEŃ PANDY
snych wierszy. Główne obchody
Ten sympatyczny zwierzak, Międzynarodowego Dnia Poezji
który widnieje na logo organizacji odbywają się w Paryżu.
WWF, zagrożony jest wyginięciem. Powodem jest stopniowe
www.kalbi.pl
ograniczanie obszarów, na których
żyje oraz niska rozrodczość. Dzień
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PRZYSŁOWIA NA MARZEC
1 Pt

12 Wt

Bernarda, Grzegorza, Innocentego
Antonii, Albina, Dawida
św. Grzegorza idzie
Na Świętego Albina rzadka zima doNamorza.
u ludzi mina, bo post się zaczyna. 13 Śr
2 So
Bożeny, Patrycji, Krystyny
Heleny, Halszki
Gdy w marcu topnieje, to
Czasem i w marcu, zetnie na wiosnę
mróz bieleje.
wodę w garncu.
14 Cz
3N
Jakuba, Matyldy
Kunegundy, Teresy, Tycjana
Deszcze marcowe zbożu
Jaka w zapustną niedzielę niezdrowe.
pogoda, taką też Wielkanoc poda. 15 Pt
4 Pn
Longiny, Klemensa, Ludwiki
Adrianny, Kazimierza, Lucjusza
A po marcu, co mgłą raczy,
Dzień świętego Kazimierza tyleż lato
się napłacze.
resztki zimy uśmierza.
16 So
5 Wt
Gabriela, Izabeli, Hilarego
Adriana, Oliwii
zapowiada, jaka
Jakie
zapusty,
taka pogodaHilary
w Wielkanoc przypada.
Wielkanoc.
Gabrielu, przyjacielu, nie mroź
6 Śr
nas, łysych jest wielu.
Róży, Wiktora
N
Wstępna środa następuje, 17
Zbigniewa, Gertrudy, Patryka
pani matka żur gotuje.
Gdy na Gertrudy zjawią się
7 Cz
bociany, to wiosna już rychło
Felicyty, Tomasza, Teresy
Gdy marzec mglisty, w nastanie.
18 Pn
lecie czas dżdżysty.
Cyryla, Krystiana, Edwarda
8 Pt
Na św. Edwarda zimy
Beaty, Jana, Stefana
pogarda.
Co marzec wypiecze, to 19 Wt
kwiecień wyciecze.
Bogdana, Józefa
9 So
Na świętego Józefa pięknie,
Dominika, Franciszki, Katarzyny zima prędko
pęknie.
Gdy Franciszka z wichrem 20 Śr
po polu hasa, może sypnąć Aleksandry, Anatola, Klaudii
śniegiem powyżej pasa.
Od dnia dwudziestego
10 N
marca
zagrzewa słońce nawet
Makarego, Cypriana
Męczennicy, gdy mróz starca.
Cz
noszą, czterdzieści dni mrozu 21
Ludomiry, Marzanny
głoszą. sześć niedziel będzie Benedykty,
Jak
po
Benedykcie ciepło,
ładnie.
to i w lecie będzie piekło.

22 Pt

Katarzyny, Lei, Bugusława
Jeżeli w pierwszy dzień po
przesileniu marcowym burza się
zdarzy, zima już nie przydarzy.
23 So

Oktawiana, Pelagii, Turybiusza
Marca obraz wierny, to
miesiąc październy.
24 N

Szymona, Bertrady
Na Świętego Szymona nie
wdziewaj już kaftana.
25 Pn

Marii, Ireneusza, Marioli
Mgła na Zwiastowanie
znaczy rzek rozlanie.
26 Wt

Larysy, Teodora
W marcu, gdy są grzmoty,
urośnie zboże ponad płoty.
27 Śr

Ernesta, Lidii, Ruperta
Gdy w Ruperta niebo jasne
będzie, w lipcu takiż czas pogody
wszędzie.
28 Cz

Anieli, Jana
Gdy chcesz poznać pogodę
w czerwcu roku tego, uważaj jak
będzie w Jana Damasceńskiego.
29 Pt

Eustachego, Stefana
Suchy marzec, mokry maj, będzie
żytko niby gaj.
30 So

Amadeusza, Mamertyna
Marzec zimny i słoneczny,
plon zaręcza dostateczny.
31 N

Balbiny, Beniamina, Kornelii
Ile mgieł w marcu, tyle
deszczów w czerwcu.

www.kalbi.pl
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POSIŁKI PEŁNE ENERGII

Śniadanie pełne energii
PRZEPIS NA JOGURTOWY
PRZEKŁADANIEC

(Możesz przygotować samodzielnie.)

Składniki:

~ 250 ml jogurtu naturalnego,
~ maliny,
~ borówki amerykańskie,
~ banan,
~ kilka herbatników,
~ miód wielokwiatowy,
~ łyżka posiekanych bakalii.
Wykonanie:

Na spód głębokiego pucharka lub wysokiej
szklanki wsyp warstwę pokruszonych herbatników.
Nałóż warstwę jogurtu, na nią owoce, posyp
herbatnikami i znów nałóż jogurt. Na górę jeszcze
raz połóż owoce i posyp je posiekanymi
orzechami. Całość możesz polać miodem.
Smaczny obiad
PRZEPIS NA SCHAB PIECZONY
Z WARZYWAMI

(UWAGA - poproś dorosłego o pomoc.)
Składniki:

~ 80 dag schabu,
~ kilka słupków słoniny,

~ kostka drobiowa,
~ 6 łyżek oliwy,
~ 2 ząbki czosnku,
~ olej uniwersalny,
~ warzywa na patelnię,
~ rękaw do pieczenia,
~ zioła prowansalskie,
~ sól,
~ pieprz czarny mielony.
Wykonanie:

Schab opłucz i osusz. W misce przygotuj marynatę
: 2 łyżki oliwy, 2 rozgniecione ząbki czosnku,
rozgnieciona kostka drobiowa oraz pieprz. Natrzyj
nią cały schab. Na patelni rozgrzej olej i obsmaż
schab po kilkanaście sekund z każdej strony.
Mięso przestudź i włóż do rękawa do pieczenia
wraz z resztą marynaty, słupkami słoniny sosem
powstałym po smażeniu. Całość ułóż w naczyniu
żaroodpornym i polej odrobiną wody. Włóż do
piekarnika i piecz 2 godziny w 150 stopniach
Celsjusza z termoobiegiem. Na blaszkę wyłóż
warzywa na patelnię, posyp ziołami
prowansalskimi oraz odrobiną soli, skrop oliwą i
włóż do piekarnika na ostatnie 15 minut pieczenia
mięsa. Podawaj bezpośrednio po wyjęciu
SMACZNEGO!
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POSIŁKI PEŁNE ENERGII
mniejsze kawałki brzoskwinie, lody, kostki lodu
oraz wlej mleko. Wszystko dokładnie zmiksuj.
Podawaj bezpośrednio po przygotowaniu.
SMACZNEGO!
Kolacja z pomysłem
PRZEPIS NA PARÓWKI OŚMIORNICZKI

( UWAGA - poproś kogoś dorosłego o pomoc )

Składniki:

~ 10 parówek z szynki,
~ pieprz czarny ziarnisty,
~ 3 plastry sera żółtego,
~ ketchup.
Deser dla każdego
PRZEPIS NA SHAKE LODOWY

(Możesz mieć z tym problem, poproś kogoś
dorosłego o pomoc.)
Składniki:

~ 5 łyżek lodów o dowolnym smaku,
~ 4 połówki brzoskwiń z puszki,
~ 100 ml mleka 1,5%,
~ 4 kostki lodu.
Wykonanie:

Do wysokiego naczynia włóż pokrojone na

Wykonanie:

Każdą parówkę przedziel na pół. Następnie
połówkę przekrój na krzyż o głębokość 3 cm.
Parówki ugotuj. Plasterki sera pokrój w paski.
Owiń nimi główki ośmiornic. Piecz w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni Celsjusza około 5 minut.
Podawaj z ketchupem.
SMACZNEGO!

Emilia Kudzia, kl. IVb
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KĄCIK LITERACKI

RODZINA UMPALUMPÓW
Dawno, dawno temu na odległej wyspie mieszkała rodzina
Umpalumpów. Była to niewielka,
prosta rodzina z wieloletnimi tradycjami. Wszyscy wkoło poważali tę rodzinę za życzliwość,
niesienie pomocy w potrzebie i za
dobre serce. Rodzina ta miała
również ukryte cnoty. Każdy
członek tej rodziny miał moc
uzdrawiania. Wszystkie dary lasu,
które zbierali własnymi rękami,
przybierały tajemniczej, magicznej mocy, dlatego też mama, babcia, córka często wybierały się na
grzybobranie. Gdy nazbierały pełne kosze grzybów, udawały się
nad brzeg morza.
Wtedy też z gęstej mgły wyłaniał
się statek. Płynęli nim druga córka i dziadek. Zabierali koszyki
z grzybami i chowali je w dalekiej zatoce. Miały one pomagać
mieszkańcom wioski.
Któregoś dnia na sąsiedniej
wyspie Lilipików zaczęli chorować ludzie. Nikt nie wiedział, co
było przyczyną choroby. Lekarze
dwoili się i troili, żeby znaleźć lekarstwo. Niestety, bezskutecznie.
Podejrzewano, że stoi za tym zły
czarodziej. Nie lubił on Lilipików
i często się wygrażał, że rzuci na
nich klątwę. Jeden z Lilipików
zaproponował, aby pomocy szukać u Umpalumpów. Słyszał on
bowiem o uzdrowicielskich mocach owej rodziny. Do Umpalumpów
wysłano
trzech
najodważniejszych rycerzy. Gdy
rycerze odnaleźli Umpalumpów,
opowiedzieli im całą historię.
Dziadek Umpalumpów, mądry
starzec, wysłuchał ich z wielką
uwagą. Znał on owego czarnoksiężnika bardzo dobrze. Wiedział, że to naprawdę zły

człowiek i rzeczywiście mógł
rzucić klątwę na lud Lilipików.
Zaproponował rycerzom posiłek
i wskazał miejsce, gdzie mogli
odpocząć. Gdy rycerze spali, udał
się ze swoją wnuczką po cudowne grzyby, które kilka dni temu
Umpalumpowie zbierali w lesie.
Nazajutrz rycerze byli już
gotowi do powrotu na swoją wyspę. Nie ukrywali smutku, gdyż
po przebudzeniu nie zastali nikogo w chacie Umpalumpów. Rozczarowani wyruszyli w drogę
powrotną. Jednakże nagle zjawił
się Dziadek Umpalumpów. Podarował im zaczarowane grzyby,
poinformował, jak mają sporządzić magiczny płyn i jak dawkować lek.
Po kilku dniach wszyscy
mieszkańcy wyspy Lilipików

wrócili do zdrowia. Z każdego
zakątka wyspy dochodziły głośne
śmiechy i radosne dźwięki. Wyspa powracała do życia. Trawa
wydawała się bardziej zielona,
a kwiaty bardziej kolorowe.
Wszyscy byli weseli i szczęśliwi.
Nikt nie zapomniał, że to zasługa
rodziny Umpalumpów. W dowód
wdzięczności podarowali im tajemniczą postać – małą elfkę,
która pomagała rodzinie w codziennych obowiązkach i którą
wszyscy pokochali.
Maciej B. Mętel, kl. IVb
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KAWAŁ ŻARTU
- Nauczycielka zadała coś do
***
Co to jest lekcja? - Jest to dłuższy domu?
- Nie zdążyła...
okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy.
"WYJĄTKOWE
***
Dyrektor szkoły przechodzi
korytarzem obok klasy, z której
słychać straszny wrzask. Wpada,
łapie za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go na
korytarz i stawia w kącie. Po
chwili z klasy wychodzi
kolejnych trzech młodzianów,
którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji? - No... przecież
skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to
chyba lekcji nie będzie,
prawda?
***
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na
chemii?
- Materiały wybuchowe.

USPRAWIEDLIWIENIA" ,
czyli uczniowskie wymówki

•Łapiąc głęboki oddech,
zakrztusiłam się muchą i długo
dezynfekowałem przełyk.
•Żaba wskoczyła mi do
plecaka i nie chciała
dobrowolnie wyjść.

Przepraszam, ale zaspałem.
•Tygrys mnie gonił.
- To ty nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni, kiedy śpię. •Prąd mnie popieścił przy
robieniu tostów.
•Chodnik nagle zapadł się pode
mną i do szkoły musiałem dojść •Skóra od pomidora usiadła mi
kanałami.
na żołądku i musiałem zmusić ją
do wyjścia.
•Mama zezwoliła mi na 2
spóźnienia miesięcznie.
•Huśtawka nastrojów nie
pozwoliła mi dojść na czas do
szkoły.
•Kiciuś sąsiadki miauczał całą
noc i dopiero zasnąłem rano.
•Odezwał się we mnie leniuszek,.

Myśli miesiąca:
Co najwyżej można się spodziewać od życia odrobiny wiedzy o sobie samym,
która przychodzi za późno i jest źródłem niewyczerpanych żalów.
Josepf Conrad
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