CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIŁGORAJU
KWIECIEŃ 2017 r.

„ Ale święta są nie po to,
żeby myśleć o jedzeniu…”
ks. Jan Twardowski
W NUMERZE

W świątecznym nastroju
Po co są święta? Za co je lubisz?
Ozdabiamy dom na święta
Co słychać u maluchów?
Sukcesy z j. angielskiego
Finał konkursu polonistycznego
Najlepsi z matematyki

WIELKANOC 2017
Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta
chrześcijańskie. Obchodzone są na pamiątkę śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktem
kulminacyjnym Świąt Wielkanocnych jest Triduum Paschalne
rozpoczynające się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek, a kończące w Wielką Niedzielę, czyli Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKA SOBOTA

Poprzedza Święto Zmartwychwstania
Katolicy adorują Najświętszy Sakrament
Święcimy pokarmy w koszyczkach
W kościele nie odprawia się mszy
Jest to czas ognia i wody

WIELKA NIEDZIELA

Zamyka Wielki Tydzień
Ostatni dzień Triduum Paschalnego
Rezurekcja poranna w kościele
Uroczyste śniadanie wielkanocne w gronie
rodzinnym

WIELKI
PONIEDZIAŁEK

Śmigus-dyngus
Rodzinne spotkania i świętowanie
Kulturalne polewanie wodą

W te piękne święta, gdy Pan Zmartwychwstanie,
życzymy Wam smacznych jajek na śniadanie,
żółtego kurczaczka, białego zająca
i by te święta trwały bez końca
Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego,
mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.

PO CO SĄ ŚWIĘTA?
Święta są po to, aby pamiętać, że Pan
Jezus wstał z grobu. Święta są po to,
żeby zmienić swoje zachowanie.
Jeżeli się źle postępowało to trzeba
się poprawić, kogoś przeprosić i już
źle nie czynić. Święta są dla poprawy swojego niegrzecznego zachowania
i przebywania w rodzinie.
Michał Spryska kl. II d
Święta są po to, żeby spędzić je z bliskimi i cieszyć się z narodzin Jezusa.
Jedzenie nie jest najważniejsze, ale trzeba też pójść do kościoła, pomodlić się
i poświęcić pokarm w koszyczku.
Miłosz Kamiński kl II d

ZA CO LUBISZ ŚWIĘTA WIELKANOCNE?
Bardzo lubię święta, bo mama przyjeżdża z Lublina i jesteśmy wtedy razem.
Lubię święcić w kościele jedzenie i ozdoby, które są w koszyczku. Wkładam do
koszyczka baranka, pisanki, jajka, kiełbaskę, kurczaczka i inne jedzenie. Lubię
jeść biały barszcz i chodzić po dworze, bo w święta jest kolorowo i ciepło.
Weronika Wolińska kl. I a
Lubię te święta, bo lubię pisać i rysować pisanki. W te święta będę święcił
w koszyczku jajka, pisanki, chleb, kiełbaskę, sól, pieprz, serek biały i patyk
chrzanu.
Kuba Lejb z zerówki
Ja bardzo lubię święta, bo są fajne. Można robić pisanki i dekoracje. Święcę
kiełbaskę, jajka, wodę i chleb. Noszę to jedzenie w koszyczku do kościoła.
Chodzę tam z ciocią Anią. Ksiądz święci to poświęconą wodą, a potem je się to
z barszczem białym. Lubię też świąteczne ciasta, bo są inne i pyszne.
Patrycja Dejnek kl. I a
Lubię święta za robienie pisanek, które wykonuję z mamą. Ozdabiamy pisanki
cekinami i są one potem ozdobą stołu. Lubię też przed świętami zrywać bazie
i robić z nich bukiety. W świąteczną niedzielę jemy w domu biały barszcz
posypany rzeżuchą. W barszczu pokrojone są jajka, chleb, kiełbasa, biały ser
i chrzan. Nie mogę doczekać się tych świąt.
Patrycja Sikorska kl. III a

JAKIE OZDOBY ŚWIĄTECZNE ZNAJDĄ SIĘ
W TWOIM DOMU?
W moim domu będzie zajączek, którego zrobiłam sama z rolki papieru, bibuły,
guzika, oczek i filcowej szmatki. Będzie jeszcze kura, która spędzi święta
w doniczce. Kurę zrobiłam także na dzisiejszych zajęciach w szkole. Zrobiłam
ją z plastikowej łyżki, filcu i płatków kosmetycznych. Pani zachwycała się tą
kurą. W domu jest już posprzątane, a ozdoby pojawią się tuż przed świętami.
Będą stały na stole i na półce. We flakonie będą też kwiaty. Bardzo lubię robić
i wymyślać ciekawe ozdoby nie tylko na święta.
Nelly Kras kl. II d
Na święta mam zrobione jajeczko, które wykonałam z piórek i dekoracyjnych
elementów. Położę je na półce. Na stole będzie stroik wielkanocny. Pozostałe
ozdoby są już kupione. Dom będzie posprzątany przez mamę i starszą siostrę.
Na stole będzie biały obrus i świąteczne potrawy.
Wiktoria Kawucha kl. III b

DNIA 24 MARCA do klasy drugiej „b” przyszła pani stomatolog – Anna
Bartoszek i wraz z dziećmi przygotowała ciekawe zajęcia. Uczennice z II b
podzieliły się wrażeniami z niecodziennych zajęć lekcyjnych.
W klasie robiliśmy pyszne koktajle. Dzieci przyniosły do szkoły owoce
i warzywa. Ja przyniosłam truskawki, banana, jagody i marchewkę. Pani
stomatolog w tej czynności nam pomagała. Koktajl wyszedł pyszny. To była
prawdziwa bomba witaminowa.
Lena Gilas kl. II b
W naszej klasie robiliśmy soki. Przynieśliśmy warzywa i owoce. Pani Ania,
nasza stomatolog, przyniosła maszynkę do robienia soków. Mieliśmy fajną
zabawę i pyszne napoje.
Ninka Szubiak kl. II b
W szkole robiliśmy koktajle. Pani Ania przyniosła sokowirówkę, a my
przynieśliśmy owoce i warzywa. Położyliśmy je na stolikach, a pani Ania
wybierała owoce i warzywa, żeby wyszedł dobry smak koktajlu. Opowiadała
nam też, co z czym się łączy. Soki były bardzo dobre. Jedzcie dużo owoców
i warzyw! Koktajle były słodkie, a nie miały cukru.
Lara Pasiak kl. II b

JEST TO GRUPA MŁODYCH
AKTORÓW, KTÓRZY ZAPROSILI
KLASĘ II B NA SWÓJ WYSTĘP
Dnia 4 kwietnia br. moja klasa II b
z wychowawczynią panią Dorotą Serwin
wybrała się do Młodzieżowego Domu Kultury.
Obejrzałam tam przedstawienie grupy
teatralnej „Ambaras mini” pt. „Koszmar Amelii”. Spektakl opowiadał
o dziewczynce, która była wielką bałaganiarą, nie dbała o higienę, chodziła
w poplamionych ubraniach i często grała na komputerze. Pewnej nocy Amelce
przyśniło się, że brud i kurz chcą zamieszkać na stałe w jej pokoju,
a dziewczynka miała być ich przyjaciółką. Jej zabawki postanowiły dać jej
nauczkę za to, że rzucała je w brudny kąt i się nimi nie bawiła. Amelka obudziła
się przestraszona i przerażona. Obiecała, że będzie dbać o higienę
i porządek oraz zajmie się swoimi zabawkami. Przedstawienie bardzo mi się
podobało. Aktorzy zostali nagrodzeni brawami.
SWOJE WRAŻENIA Z PRZEDSTAWIENIA OPISAŁA Lena Kanty z kl. II b
We wtorek byłam na
przedstawieniu
pt.
„Koszmar
Amelii”.
Główną bohaterką była
Amelia.
Dziewczynka
nigdy
nie
sprzątała
swojego pokoju. Pewnej
nocy przyszły do niej
potwory, które nastraszyły
Amelkę, że zostaną z nią
na zawsze, jak nie będzie
utrzymywać
porządku
w swoim pokoju. Dziewczynka się przestraszyła i obiecała poprawę. To
przedstawienie bardzo mi się podobało.
SWOJE WRAŻENIA Z PRZEDSTAWIENIA OPISAŁA
Monika Litwin z kl. II b

Gratulujemy aktorom wspaniałego występu!

W olimpiadzie z j. angielskiego dla klas 1-3 SP w sesji zimowej 2017
kolejne sukcesy wraz ze swoimi uczniami odniosła pani Anna Wąsek.
W olimpiadzie brało udział 29 uczniów z klas II i III.

Dyplom i tytuł laureata w kategorii klas II zdobyły:
KINGA SZCZERBA UCZ. Z KL. II a
ZOFIA KRAWCZYK UCZ. Z KL. II d
ELENA WOLANIN UCZ. Z KL. II b
Dyplom i tytuł laureata w kategorii klas III zdobyła:
ZUZANNA CZAPKA UCZ. Z KL. III b
Zwycięzcy otrzymają grawerowane
dyplomy i nagrodę książkową.

WYNIKI II SZKOLNEGO DYKTANDA
Z J.ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW
KLAS II i III SP
FINALIŚCI III ETAPU:
Szymon Frączek kl. II c
Kacper Rozmarynowski kl. II c
Michał Mazur kl. II b
Lena Kanty kl. kl. II b
Jagoda Mach kl. II b
Tymon Rozwadowski kl. II d

LAUREACI III ETAPU:
I miejsce:
Kinga Szczerba kl. II a
Szymon Okoń kl. II a
Tymon Maciocha kl. II d
Marcel Kościelski kl. II c
II miejsce:
Weronika Gmiterek kl. II c
Karolina Gajewska kl. II c
Paulina Blicharz kl. II c
Igor Pobereszko kl. II b
Natan Królikowski kl. II d
III miejsce:
Nelly Kras kl. II d
Anna Kanar kl. II c
Zofia Krawczyk kl. II d
Elena Wolanin kl. II b
Dyktando składało się z 3. etapów o różnym stopniu trudności. W 1. etapie –
klasowym brali udział wszyscy uczniowie z poszczególnych klas drugich SP.

Lista uczniów klas III naszej szkoły
zakwalifikowanych do III etapu
Powiatowego Konkursu Matematycznego
MiMaK 2017
Lp.

Nazwisko i imię ucznia
Biesiekierski Michał

Imię i nazwisko nauczyciela

Liczba
punktów

Małgorzata Grabowska

24

Datkiewicz Adrian

Małgorzata Grabowska

24

3.

Dębińska Agnieszka

Małgorzata Grabowska

24

4.

Czapka Zuzanna

Anna Małysa

24

5.

Wenecki Jakub

Anna Małysa

24

6.

Rybak Agata

Bożena Gromadzka

24

7.

Wujec Fryderyk

Bożena Smyl

24

8.

Sikorska Patrycja

Małgorzata Grabowska

23

9.

Litwin Martyna

Bożena Gromadzka

23

10.

Wołoszyn Paweł

Bożena Gromadzka

23

11.

Kornik Aleksandra

Bożena Gromadzka

23

12.

Seńko Aleksandra

Bożena Smyl

23

13.

Kordas Bartłomiej

Bożena Smyl

23

14.

Kobel Natalia

Małgorzata Grabowska

22

15.

Duńko Julia

Bożena Gromadzka

22

16.

Krasiński Jan

Bożena Smyl

22

17.

Cyc Magdalena

Anna Małysa

21

18.

Zawiślak Borys

Anna Małysa

20

19.

Abdelrahman Mostafa

Bożena Smyl

20

1.
2.

GRATULUJEMY SUKCESU!!!

31 MARCA ODBYŁ SIĘ FINAŁ – III etap
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
POLONISTYCZNEGO „Z POPRAWNĄ
POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”
Uczeń z klasy II d Tymon Maciocha wraz
z wychowawczynią panią Marzeną Hysa i rodzicami
był w Lublinie, aby odebrać dyplom z uzyskanym
tytułem finalisty oraz nagrodę książkową.
Poza tym przystąpił do ostatniego etapu konkursu,
którego zadaniem było napisanie twórczego
opowiadania do podanych ilustracji.
W składzie jury, które oceni prace uczniów
z całej Polski, zasiądą nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, osoby ze
świata kultury i nauki. Jury oceni prace i wyłoni laureatów. Czekamy na wyniki.

NAGRODY
Laureaci 1., 2. i 3. miejsca otrzymają jedną z nagród: smartwatch, tablet, lub
e-czytnik. Laureaci miejsc od 4. do 10. otrzymają książkę „Z poprawną
polszczyzną na co dzień. Tak napisali najlepsi”.
W książce znajdą się prace wszystkich laureatek i laureatów.
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna
pogoda, a ty męczysz się przy
myciu podłóg i okien. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła
samochód...
Kot z telefonem
Po co kotu telefon?
- Żeby miau

Redakcja gazetki: p. Marzena Hysa oraz aktywni uczniowie klas I-III

