
 

 

 

Konkurs Chopinowski to między narodowy konkurs pianistyczny                      

im. FRYDERYKA CHOPINA nazywany często Konkursem Chopinowskim              

– jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wykonawczych na 

świecie, odbywający się co 5 lat w Warszawie. Jest jednym z niewielu 

konkursów monograficznych – we wszystkich jego etapach wykonywane są 

wyłącznie utwory jednego kompozytora. Zainicjowany został w 1927 r. przez 

polskiego pianistę, profesora Jerzego Żurawlewa (1886–1980). 

 

                   

                                                                                                     Eryk Chmielowiec 

 

 

-EKO BUDOWLE Zabawa tak twórcza, jak tylko sięgają granice wyobraźni. 

Polega na zbudowaniu wymyślonego razem z dzieckiem obiektu ze znalezionych 

w otoczeniu patyków, liści, trawy, szyszek, kwiatków, kamyków i wszelkich innych 

materiałów, które można znaleźć tam, gdzie się właśnie znajdujecie. Możecie 

zbudować wszystko, co przyjdzie wam do głowy począwszy od domku dla leśnych 

elfów, skończywszy na rakiecie kosmicznej lub wigwamie, w którym zorganizujecie 

naradę Indian (oczywiście, jeśli spacerujecie w miejscu, gdzie znajdą się 

odpowiedniej wielkości patyki). 

CZY MASZ ŁASKOTKI?  Jedna z osób zrywa długie źdźbło trawy i łaskocze nim 

partnera starając się, aby się poruszył lub roześmiał. Zadaniem partnera jest 

zachować kamienną twarz i pozostać w bezruchu. Kiedy nie wytrzyma role się 

odwracają. Możecie też sprawdzić, patrząc na zegarek, kto wytrzymał dłużej. 

CZY ZGADNIESZ CO WIDZĘ? Jedna z osób wybiera dowolny przedmiot z 

otoczenia np. znak drogowy, a następnie opisuje go: „Widzę coś, co jest czarne              

i żółte i w kształcie trójkąta”. Pozostali uczestnicy spaceru próbują zgadnąć, o jaki 

przedmiot chodzi. Ten, kto odgadnie, wybiera kolejny przedmiot i zabawa zaczyna 

się od nowa.  

 Eryk Chmielowiec 



 

 

-Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta blondynkę: 

- Chcesz krówkę? 

- Nie, dziękuje jestem wegetarianką!                       

-Blondynka pyta swojego chłopaka:  

- Czy to prawda, że płazy nie mają mózgu?  

- Prawda żabciu.  

                                              Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla.                                                                                   

Jedna wpadła na genialny pomysł:  

                                           - No to może polecimy na Słońce?  

- No coś ty głupia, spalimy się.  

                                               - To polecimy w nocy. 

Blondynka wypełnia formularz:  

IMIĘ: Anna  

NAZWISKO: Kowalska  

URODZONA: Tak                                                                                                                                                

                                                                                                        Eryk Chmielowiec  

                                                                                   

 

Najlepsze polskie czekolady, cukierki i ptasie mleczka pochodzą właśnie z Warszawy. 

Słynna ze swoich wyrobów nie tylko w Polsce, ale i na świecie firma E. Wedel, 

narodziła się  w stolicy w 1851 roku. Pierwszym wyrobem były karmelki 

śmietankowe, które ponoć miały leczyć dolegliwości związane z przeziębieniem. 

Czekoladę natomiast firma zaczęła produkować kilka lat później, w 1855 roku 

 

Warszawa jest jedyną stolicą w Unii Europejskiej, gdzie blisko centrum znajduje się 

rezerwat przyrody. W odległości zaledwie 6 km od ścisłego śródmieścia, na 

Mokotowie, położony jest rezerwat Jeziorko Czerniakowskie - ostoja dla wielu 

gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów i ryb 

 

Warszawa to miasto studentów. Największy ośrodek akademicki w Polsce przyciąga 

ich tysiące. Swoją siedzibę ma tu aż 66 uczelni 

 

Stadion Narodowy jest otwarty dla wszystkich 7 dni w tygodniu. Teraz każdy 

będzie miał szansę poczuć się jak kibic, sprawdzając niezwykłą akustykę stadionu,      

a nawet zwiedzić szatnię, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się 

Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. 

PAŁAC NA WYSPIE Łazienki zachwycają na równi zielenią, jak i architekturą. 

Kompleks uważa się za najpiękniejszy układ przestrzenny Warszawy i jeden            

z najpiękniejszych w Europie. Park spełnia dziś swoje zadania podobnie, jak                  

w momencie jego utworzenia. Jest miejscem licznych wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, a także ulubionym miejscem 

spacerów warszawiaków. 
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Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie,                        

w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje                                                

się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową,              

oraz umiarkowaną ilością opadu 

atmosferycznego. 

 

Równonoc wiosenna –            

na danej półkuli ziemskiej –

 północnej lub południowej–                 

jest to równonoc, po nastąpieniu 

której Słońce przez pół roku 

będzie oświetlać mocniej                    

tę półkulę a słabiej półkulę drugą. Moment równonocy wiosennej wyznacza 

na danej półkuli początek astronomicznej wiosny. Na półkuli północnej 

równonoc wiosenna następuje w okolicach 20/21 marca (równonoc 

marcowa), kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana. Na półkuli 

południowej, gdzie pory roku przesunięte są o sześć miesięcy, równonoc 

wiosenna ma miejsce 22/23 września (równonoc wrześniowa). W chwili 

gdy na jednej półkuli zachodzi zjawisko równonocy wiosennej, na drugiej 

jest to moment równonocy jesiennej. 

 

Wyk: Ewelina Kasperska 

 

Śmigus-dyngus (znany także jako: lany poniedziałek, dyngus, śmigus) – 

zwyczaj związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym. Zwyczaj początkowo 

związany był z obrzędami praktykowanymi poprzez radość po odejściu 

zimy i nadejściu wiosny. Polegał m.in. na oblewaniu dam wodą, któremu 

towarzyszyło ich chłostanie. Dzisiaj zwykle polega na oblewaniu innych 

wodą. 

                           Pochodzenie nazwy 

Śmigus i Dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Z czasem 

tak się zlały ze sobą w jeden, że przestano rozróżniać 

który na czym polega. Wyrazem tego było pojawienie    

się w Słowniku poprawnej polszczyzny Stanisława 

Szobera zbitki śmigus-dyngus. Dzisiaj to słowo kojarzy   

się głównie z ruchomym świętem, które polega na 

oblewaniu każdego wodą. Jest pisane z małej litery i ma niewiele 

wspólnego z pierwotnymi obyczajami (Śmigus i Dyngus). Pochodzenie 

nazwy od strony niemieckojęzycznej nie jest do końca prawdopodobne. 

Według innej teorii słowo śmigus związane jest tylko i wyłącznie z polskim 

rzadko używanym słowem "śmigać" - oznaczającym smaganie.                

Na Kaszubach (gdzie oblewanie się wodą nie jest praktykowane). 

Zygmunt Gloger dostrzegł również podobieństwo do niemieckiego słowa 

dünguuss (kałamarz, chlust wody). 

 

Wyk: Ewelina Kasperska 



 

Wielka sobota, to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzeci           
i ostatni dzień Triduum Paschalnego, tuż przed Niedzielą Wielkanocną.      
W Kościele Katolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania              
na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego 
Sakramentu w przygotowanej specjalnie na tę okazję kaplicy 
symbolizującej grób Chrystusa. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają 
ministranci, harcerze a niekiedy również strażacy.W Wielką Sobotę                   
w Kościele Katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane 
msze św. Co prawda, po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii 

Paschalnej, ale należy już ona do 
obchodów Niedzieli Wielkanocnej.  

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia 
pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę 
Wielkanocną. Pokarmy przynoszone są najczęściej w wiklinowych 
koszykach nierzadko przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, 
koronkowymi serwetkami. Wśród święconki nie może zabraknąć chleba   
— na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba dokonanego przez 
Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia słuchających go tłumów,             
jaj (najczęściej kurzych) — symbolizujących nowe życie, mięsa —                   
na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa podczas 
uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek. 

Wyk: Ewelina Kasperska 

 

 

 

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień 
Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone 
corocznie wiosną, których celem jest 
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy 
Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy 
jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele 
wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia 
Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do 
wykorzystania sprzyjającej aury, która 
ma ułatwić zorganizowanie udanych 
imprez masowych. 

Dzień Ziemi podejmowany był w różnych 
krajach, lecz stał się naprawdę globalny 
w 1990 roku, mobilizując 200 milionów 
ludzi w 141 państwach i otwierając drogę 
do Szczytu Ziemi ONZ  1992 roku w Rio 
de Janeiro. W 2000 roku głównym 
tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli               
o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania przez polityków, 
domagali się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia 
gospodarek świata na odnawialne źródła energii. 

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił 
John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej 
środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został 
ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha 
Alioto. 

 

Wyk: Ewelina Kasperska 

 



 

 

 

 

 

Sport elektroniczny to ciekawe połączenie dwóch wyrazów, 
które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać.                                         
Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie                  
z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie 
trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki                         
i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.  

 Wiele jest gier E-sportowych, ale najpopularniejsze to:                           
League Of Legands,   

 Dota 2,  

Counter-Strike: Global Offensive,                                                                   

World of Warcraft  

W E-sporcie gra się o grube pieniądze, Turniej końca 4 sezonu w 
League of Legends był huczny! Do wygrania był 1 milion USD 
(dolarów) 

Bet’y to nic innego jak obstawianie skinów na swoją ulubioną 

drużynę, jeżeli obstawisz np. 5 euro to możesz wygrać np. 10 euro 
lub lub je przegrać, ja osobiście NIE POLECAM obstawiać ponieważ 
to po części hazard, nie opłaca się ładować pieniędzy w skrzynki 

które są tanie (0,05 euro), lecz klucz obecnie kosztuje 2,45 euro         
( 9,83 zł).                                                       Wyk. Kamil Taras 

Ciekawostki na temat 

Japonii 

1. Maseczki 

po co tylu Japończyków nosi zasłaniające twarz białe maseczki 

chirurgiczne? Wyjaśnienie tego fenomenu jest niezwykle wręcz 

proste. Oprócz dwóch oczywistych powodów (w przypadku 

choroby nie zarażamy innych, a w przypadku choroby 

innych, nie narażamy na zachorowanie siebie): 

 Niektórzy Japończycy używają maseczek jako swego rodzaju 

biżuterii, ozdoby czy jak kto woli akcesorium garderoby. 

Obok bransoletek, naszyjników, kolczyków, zegarków                                 

i innych dupereli, niektórzy lubią też sobie założyć maseczkę. 

 Część mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni uważa siebie za 

szpetnych i maseczkami tuszuje niedoskonałości wyglądu. 

Proste, a genialne. 

2.Kit Kat 

Jedną z najpopularniejszych, a w przypadku 

studentów czy uczniów podchodzących do egzaminu najpopularniejszą 

marką słodyczy są batoniki Kit Kat. Nie ma chyba kraju, w którym na 

sklepowych półkach poniewierała się taka ich  różnorodność, a to ze 

względu na pozytywne skojarzenia, jakie budzi nazwa produktu 

sygnowanego logiem Nestle.       Ciąg dalszy nastąpi… 



Ciekawostki na temat 

Japonii cz. 2 
Okazuje się, że lokalnym specom od marketingu udało się skojarzyć 

nazwę Kit Kat ze słowami „kitto katsu”, która w wolnym przekładzie 

znaczy mniej więcej „na pewno zwyciężysz”. Kiedy podchwycili                             

to troskliwi rodzice, popularność zalanego czekoladą wafelka wręcz 

eksplodowała – nie ma chyba osoby podchodzącej do ważnego testu, która 

nie miałaby na wszelki wypadek poczciwego batonika. A żeby nie było 

nudno, wariantów smakowych jest naprawdę wiele. Mają ponad 55 

rodzajów kit. 

3.Machanie 

 

Jeżeli poruszając się po 

japońskich ulicach (albo 

zaułkach, albo 

rozdrożach, albo…) 

zauważycie, że ktoś do 

Was macha, robi to nie 

dlatego, że Was pozdrawia (albo żegna), ale dlatego, że chciał(a)by z Wami 

porozmawiać.Cytując za autorem książki, „w Japonii bowiem uniesiona do 

góry ręka z machającą w pionie dłonią oznacza ‚chodź tu 

proszę/zapraszam’, a u nas odbierane jest jako machanie na pożegnanie, 

czyli coś zupełnie odwrotnego”. Ot, ciekawostka.  

Wyk. Kamil Taras 

 

 

 

 

-Każdy na zewnątrz dostałby oparzeń                                                 

słonecznych Cząsteczki tlenu w powietrzu                                                                

chronią naszą skórę przed  promieniami UV.                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                            

-Niebo podczas dnia będzie ciemniejsze-                                                                

Mniej cząstek do odbijania oznacza                                                                       

ciemne, prawie ciemne niebo. 

-Wszystkie kawałki nieoczyszczonego                                                                     

metalu będą się wtapiały się w siebie-                                               

Jedyną rzeczą, która zapobiega metalowi                                                      

wtapianie się w siebie podczas kontaktu                                                   

jest warstwa utlenienia. 

-Skorupa ziemska będzie się kruszyć-                                                                            

Tlen stanowi aż 45% skorupy ziemskiej. 

-Nasze uszy wewnątrz by eksplodowały-  

-zawaliłyby się wszystkie betonowe budynki- 

 

Wyk. Kamil Taras 



 

Nie spotyka się wielu mężczyzn, którzy pracowaliby w zawodach typowo 

kobiecych. Nieczęsto spotyka się mężczyznę w roli stylisty paznokci, 

pracownika gabinetu kosmetycznego czy opiekuna                                                        

w przedszkolu. Oczywiście, zdarzają się, ale jest ich bardzo niewielu. 

Posługując się liczbami, można stwierdzić, że w 1 na 10 przypadków 

opiekunem w przedszkolu lub żłobku, fryzjerem, kasjerem czy 

recepcjonistą jest mężczyzna.  

 

10 zawodów kobiecych 

1. Dietetyczka - 99,0% 

2. Pomoc domowa - 98,2% 

3. Opiekunka w przedszkolu - 97,6% 

4. Niania - 97,0% 

5. Sekretarka - 93,0% 

6. Sekretarka dyrektora - 90,8% 

7. Sanitariuszka, salowa - 89,5% 

8. Pielęgniarka - 88,2% 

9. Asystentka w aptece - 87,3% 

10. Sprzątaczka, osoba myjąca szyby - 85,5% 

                                                                                                                    K. Trzaska 

 

                                                    Święto żartów ,humoru 

 

 

 

 

 

 

 

Zbliża się prima aprilis. Najwyższy czas pomyśleć o tym, jak zrobić 

psikusa swym kolegom z pracy lub bliskim w domu. Powoli nadchodzi 

prima aprilis, święto wszystkich żartownisiów. Dowiedzmy się czegoś                            

o pochodzeniu tego święta. 

Prima aprilis - dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem 

kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                     K. Trzaska 

                                                                                                                                                                                                          



 

Naplotkowała sosna                                  

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro:  

-Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

-Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął :-Ja nie wierzę, 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

-Skąd znowu –rzekła sroka- 

Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

-nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem. 

-A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

-Nieprawda bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiatki za nią spieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią –Witaj wiosno. 

                                                                                                                                          K. Trzaska 

 

 

                                                                                                                             K. Trzaska 

 



                                                                                                                                                        

1.Ciasto na wielkanocnym stole ?  

2.Drugi dzień świąt Wielkanocnych?  

3.Symbol Zmartwychwstania  Pańskiego? 

4. Wiosenne kwiaty?  

5.Owoce morza? 

6.Jej święto jest  12 kwietnia ? 

7. Kolega kumpel ? 

8. Poranna msza Wielkanocna? 

9.Nazwa święta w którym leje 

się wodą ? 

10.Pobłogosławiony koszyk z 

jedzeniem? 

11.Nauki przed Wielkanocą ?  

12.Z kwiatów lub surówek ?  

13 W torebce lub w portfelu ? 

                                                                         K. Jakubas 

 

Wczesną wiosną łatwiej nam zauważyć powroty ptaków dużych, 

zwłaszcza kiedy wracają grupowo, a najlepiej takich, które żyją 

w pobliżu człowieka. Do pierwszej grupy należy żuraw, do 

drugiej nasze boćki. Najpóźniej pojawią się ptaki owadożerne. A to 

dlatego, że owady - ich pokarm - 

obudzą się do życia, gdy będzie 

już cieplej. W połowie kwietnia 

przylecą więc jaskółki dymówka 

i oknówka. Najpóźniej, bo 

czasami na przełomie kwietnia 

i maja – jerzyk. I to będzie znak, 

że wiosna jest w pełni. U wielu ptaków samce są na wiosnę 

bardziej kolorowo ubarwione, niektóre toczą drobne potyczki 

z konkurentami i zwracają na siebie uwagę 

samic szczególnym zachowaniem. Budowa 

gniazda to kolejna odsłona wiosennych 

zachowań ptaków. Panuje tu duża 

dowolność. Ale ptaki tego samego gatunku 

mają podobne gniazda. Obowiązuje  jedna 

zasada – gniazdo i jego ukrycie muszą 

gwarantować bezpieczeństwo znajdujących się w nim jaj,  

a potem piskląt                                                         K. Jakubas 



 
Krokus wiosenny to wieloletnia, ozdobna, a także przyprawowa roślina 

bulwiasta. Kwiaty pojawiają się wiosną, ukazując się niekiedy spod warstwy 

śniegu. Wyrastają, podobnie jak wąskie liście, z młodych bulw 

przybyszowych. Większość odmian 

ma kwiaty w różnych odcieniach 

fioletu, ale występują też odmiany 

żółte. Krokusy pozostają zazwyczaj  

w tym samym miejscu przez kilka 

sezonów, po kwitnieniu trudno 

bowiem zlokalizować bulwy               

w obrębie trawnika. Nie można ich 

więc wykopać i ponownie posadzić jesienią. Dla zapewnienia dobrego 

wzrostu i rozwoju bulw krokusa wiosennego warto nawozić. Krokusy 

najlepiej wyglądają posadzone w dużych grupach. Najlepiej sadzić je po 

kilka sztuk     w rozstawie 8 x 8 cm. W kolejnych latach kwiaty wyrosną 

także z bulwek przybyszowych, tworząc przepiękną, zwartą kępę. Po 

kwitnieniu liście krokusów pozostają zielone 

do początku czerwca. Gdy zaczną zasychać, 

możemy je oberwać lub skosić, żeby nie 

psuły wyglądu rabaty. Jeśli rośliny zbytnio 

się zagęściły lub z innego powodu trzeba je 

przesadzić. 

                                        K. Jakubas 

 

 

Kiedy średnia dobowa temperatura 

przekracza nieco 5°C zaczynają 

kwitnąć kotki wierzby i leszczyny. 

Choć skromne, jako zwiastuny 

upragnionej wiosny przez 

wszystkich witane są z radością.         

W dodatku wierzba daje 

pożywienie wcześnie budzącym się 

pszczołom i innym owadom 

lubiącym pyłek. Niewiele później 

małe pędzelkowate bukieciki 

oblekają żółtą mgiełką krzewy derenia jadalnego - krzewu odpornego na mrozy            

i mało kłopotliwego w uprawie, z którego owoców robi się doskonałe nalewki. Ma 

on też wersję typowo dekoracyjną - odmianę 'Variegata' o biało-zielonych liściach.          

W tym samym czasie, niekiedy jeszcze wśród śniegu, pachnącymi różowymi               

lub białymi kwiatami okrywają się odmiany naszego rodzinnego wawrzynka 

wilczełyko. Roślina ta, choć efektowna, 

rzadko bywa w ogrodach, może 

dlatego, że jej trujące jagody stanowią 

zagrożenie dla dzieci.  

 

 

 

                                   K. Jakubas                                  



1.Ile dni trwa 

Wielki Post?  

 

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele 

czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głównie 

przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym 

przygotowaniu chrześcijan do godne go przeżywania świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt 

chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci               

i Zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią fundament 

Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też 

paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by mόc  je 

należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam 

zwykłego postu. 

 

 

Wyk. M.Mazur 

 

 

 

 
Zasady zdrowego odżywiania się: 

1. Spożywaj duże ilości warzyw 

2. Jedz regularnie, najlepiej 5 posiłków dziennie 

3. Wzbogać swoją dietę o różnorodne produkty 

4. Unikaj wysoko przetworzonych i sztucznych produktów 

5. Nawodnij prawidłowo swój organizm 

6. Unikaj sklepowych słodyczy  

 

 

 

  

 

 

Wyk. M.Mazur 

 



 

PRZYJAŹŃ 

CECHY PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA: 

 Szczery  

 Prawdomówny 

 Niezawodny 

Każdy z nas powinien prawdziwego przyjaciela. Najczęściej takim 

przyjacielem jest pies. Lecz naprawdę takiego prawdziwego przyjaciela 

trudno znaleźć. Jak mówi staropolskie przysłowie : ,,Prawdziwych 

przyjaciół poznajemy w biedzie’’. Jeżeli znajdziemy prawdziwego 

przyjaciela nie powinniśmy go zawieść.  

KIERUJMY SIĘ SWYM SERCEM!!!  

 

  

KTO JEST TWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM? 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyk. M.Mazur 

 

  

                    

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę.  

2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na 

skórze.  

3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż ona 

sama.                              

4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru 

zielonego, a drugie koloru niebieskiego.  

 

 

 

Wyk. M.Mazur 

 



 

 

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W 14 lutego 2015r. w 

naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli 

uczniowie klas 0-VI oraz przedszkole.   

Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową, pięknie 

udekorowaną serduszkami i balonami. W przygotowaniu dekoracji 

uczestniczyli uczniowie  i nauczyciele. Uczniowie młodszych klas licznie 

przybyli w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne 

postacie.  

Przy błysku profesjonalnego 

oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, prezentowanych przez 

DJ, wszyscy bawili się doskonale. W przerwie uczniowie udali się do 

swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zabawa 

karnawałowa była udana. Kolejne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok. 

                                                                 Wyk: Natalia Drózd  

  

            Na niebie pojawiło się pierwsze 
słońce, a Ciebie aż rozpiera energia i chęć na aktywny dzień. Kiedy ostatni raz 
uprawiałeś jakiś sport na powietrzu? Co powiesz na aktywne spędzenie czasu 

 z przyjaciółmi? Nie masz pomysłu? Nic się nie martw, ja mam ich wiele                           
i chętnie się nimi podzielę. Kiedy nadchodzi wiosna, pojawia się wiele możliwości 

na uprawianie sportu samemu lub w większym gronie. A więc na co czekasz? 
Jaki sport na wiosnę jest najlepszy? Wybierz tę dyscyplinę, która jest idealna 
dla ciebie. 

 
 

Oto pare probozycij dla Ciebie : 
-jazda na rowerze lub na rolkach, 
-bieganie, 
-gra w piłke nożną, 
-gra w siatkówkę, 
-pływanie, 
-I inne :P                               
 
Mam nadzieję, że znalazłeś swoj ulubiony sport :D 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Wyk: Natalia Drózd 



  

 

                         

                                                 Przebiśniegi to bardzo piękne kwiaty.Są pod 

ochroną i nie można ich niszczyć,ponieważ w Polsce jest ich 

mało.Przebiśniegi pojawiają się na końcu zimy a na początku wiosny,gdy 

śnieg topnieje.Stąd nazwa tego kwiatu. Ma biały kwiat z trzema płatkami. 

W środku znajduje się zielonobiały kielich w którym jest kilka małych 

pręcików. Jest skierowany do dołu.  

Kwiat osadzony jest na długiej zielonej łodydze. Od nasady częściowo 

przyczepione do łodygi wyrastają przeważnie dwa liście sięgające płatków 

przebiśniega. 

 Ten kwiat jest naprawdę wspaniały i wydaje się taki delikatny. Uważam, że 

to jeden z najpiękniejszych kwiatów świata. 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                               Wyk: Natalia Drózd 

  

 

 

 

* A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

* Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

* Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje. 

* Na marzec narzeka każdy starzec. 

* W marcu jak w garncu. 

* Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

* Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. 

* Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

* Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają. 

* Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

* Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 

* Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

* Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

* W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki. 

* Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Wyk: Natalia Drózd



 

 

 

Zwyczaj początkowo związany był z obrzędami praktykowanymi poprzez 

radość po odejściu zimy i nadejściu wiosny. Polegał m.in. na oblewaniu 

dam wodą, któremu towarzyszyło ich chłostanie. Dzisiaj          zwykle polega 

na oblewaniu innych wodą.  

Poniedziałek Wielkanocny często może być jeszcze określany w różnych 

wariantach słowa śmigusem, bądź dyngusem, a tradycyjne odwiedzanie 

domostw. W poszczególnych regionach dary składane przez domowników 

mogą być nazywane już nie tylko dyngusem, ale również śmigusem. 

  

                                                     Wykonała: Izabela Bańkowska       

 

 

 

 

               W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich 

najbardziej uroczysta. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę 

po zachodzie słońca. Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres 

wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, 

nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: 

Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 

Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). 

Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. 

Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas której zapala się Paschał – 

wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. 

Jest to również ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego według 

kalendarza żydowskiego od wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych 

nieszporów w Niedzielę. Świętowanie Wielkanocy rozciąga się na kolejne 

osiem dni - oktawę wielkanocną, a szerzej na cały Okres wielkanocny, 

trwający 50 dni, a którego zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy - 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona jest 

uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W tym okresie używa się w 

liturgii białego koloru szat liturgicznych. 

                                                            

 

                                                              Wykonała: Izabela Bańkowska 
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Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa 

do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza 

 na półkuli północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te 

wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być 

dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora 

dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto 

 z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, nocy krótsza, aż do przesilenia letniego, 

od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną 

rzadko spada poniżej 0 °C 

                                  Kiedy przychodzi wiosna,  
                                  To moja buzia staje się 
                                  radosna.  
                                  Uśmiecha się 
                                  do kwiatuszków  
                                  I do uplecionych wianuszków. 
 
 
 
 
 
 Wykonała: Izabela  Bańkowska                               

             

                                                   

 

Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe ptaki 

mają długie czerwone nogi oraz długie spiczasto zakończone czerwone dzioby                   

i mierzą średnio 100–115 cm od czubka dzioba do końca ogona, ze skrzydłami                 

o rozpiętości 155–215 cm . 

Będąc mięsożercą, bocian biały zjada szereg zwierząt, w tym owady, ryby, płazy, 

gady, małe ssaki i małe ptaki. Większość ze swojego pożywienia znajduje na 

podłożu, wśród niskiej roślinności oraz w płytkich wodach. Bocian jest ptakiem 

monogamicznym, lecz nie dobiera się w pary na całe życie. Obydwoje partnerów 

budują duże gniazdo, które może być używane przez kilka lat. Każdego roku 

samica może przystąpić jeden raz do lęgu, składającego się zazwyczaj z czterech 

jaj, z którego po 33–34 dniach wykluwają się asynchronicznie pisklęta. Oboje 

rodziców wysiaduje jaja i karmi młode. Młode opuszczają gniazdo 58–64 dni po 

wykluciu, lecz nadal są karmione przez rodziców przez kolejne 7–20 dni. 

 

                                                             Wykonała: Izabela Bańkowska      
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Zwycięstwo!!!  Nasi chłopcy wygrali 

Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.   Uczniowie z PSP im. 

Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie strzelili pięć goli i nie stracili ani jednego. 

Najlepszym strzelcem Turnieju został Rafał Cebula, a najlepszym bramkarzem 

Mieszko Trytek. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, a 

trzecie miejsce PSP im.      Heleny i  Józefa  Świątyńskich w Ossali. Turniej odbywał 

się 17 lutego 2015r. w Hali Sportowej w Osieku. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. Hubert Figacz i Damian Forma 

 

 

 

                       

Dzień 8 marca  tradycyjnie jest w naszej szkole dniem 

wyjątkowym i bardzo uroczystym. Tegoroczne Święto Kobiet 

również takie było. O  godzinie 10.30  wszyscy –  zaproszeni 

goście, nauczyciele, pracownicy obsługi               i  ucznio wie 

zgromadzili  się na przystrojonym  holu .  Hasło „ 

DZIEŃ KOBIET” wprowadzało nas                                    

w odświętny nastrój. Za chwilę czekała nas 

niespodzianka –  występ uczniów klasy VI. 

Aktorzy  byli  bardzo przejęci faktem, że 

to im przypadł w udziale występ z  okazji  

tak ważnego święta.  

 

Występ bardzo podobał się wszystkim 

zgromadzonym na sali,  a uśmiechnięte twarze 

pań i dziewczynek przekonywały, że miłe 

życzenia zdrowia, szczęścia, radości  oraz … 

„mniej zmartwień na głowie” sprawiły wszystkim 

wiele przyjemności  

 

 Wyk.  Hubert Figacz i  Damian Forma  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


