
 
Nr 3 cena 1 zł 

Marzec 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze: 

 Szkolne Bestsellery 

 Rozmowa z…. 

 Dzień Kobiet 

 Korytarzowa sonda 

 Wędrówki po językach 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Znaczenie imion 

 Przyjaciel zwierząt 

 Kącik kulinarny 

 Sport  

 Palcem po mapie 

 Rozrywka  

Drodzy Czytelnicy! 

 Przygotowaliśmy dla Was trzeci numer 

szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że poprzednie 

były dla Was interesujące. Gdybyście mieli jakiś 

pomysł, o czymś chcielibyście przeczytacie, 

jesteśmy otwarci  

 W lutym wielkim świętem były 

Walentynki. Marzec nie pozostał w tyle i 

pomyślał o kobietach. Z tej okazji życzymy 

wszystkim dziewczętom wszystkiego 

najlepszego  

 Natomiast Szóstoklasistom życzymy 

powodzenia na testach! Nie zapomnijcie także o 

Pierwszym Dniu Wiosny! 

Redakcja 



SZKOLNE BESTSELLERY 
 Chciałabym zachęcić Was do przeczytania książki Astrid 

Lindgren  pt. "Bracia Lwie Serce ". Akcja książki rozgrywa się w dwóch 

światach, w rzeczywistości i w fantastycznej krainie Nangijali. 

Bohaterami są bracia, 9-letni Karol i 13-letni Jonatan Lew. Podczas 

pożaru domu ginie Jonatan, ratując młodszego brata. Bohaterski 

chłopiec zostaje nazwany Lwim Sercem, na cześć szlachetnego króla 

Ryszarda Lwie Serce. Druga część powieści rozgrywa się  

w zaczarowanej krainie. Chłopcy przeżywają tam miłe chwile i wiele 

przygód. Jednak nawet ta zaczarowana kraina nie jest wolna od zła. Czy bracia ocalą siebie i 

innych ludzi ? Co się później z nimi stanie ? Jak będzie wyglądało ich dalsze życie i losy? 

Odpowiedź na te pytania znajdziecie w poleconej przeze mnie książce. Polecam! 

Karolina 

 

ROZMOWA Z…. 
Księdzem Marcinem Smalcem – wikarym naszej parafii oraz nauczycielem religii 

Redakcja: Szczęść Boże. Czy możemy zająć Księdzu chwilkę i przeprowadzić krótki 

wywiad? 

Ksiądz Marcin: Tak, proszę bardzo. 

R.: Czy może Ksiądz zdradzić dzień i miesiąc swoich urodzin? 

Ks. M.: 19 stycznia 

R.: Czy miło Ksiądz wspomina swoje dzieciństwo? Może podzieli się Ksiądz jakąś przygodą? 

Ks. M.: Dzieciństwo wspominam bardzo miło. A przygoda… gdy skończyliśmy 

podstawówkę i mieliśmy ok. 14 – 15 lat, pojechaliśmy całą klasą do Wąwolnicy. Kiedy 

wracaliśmy, zepsuły nam się dwa rowery i zamiast wrócić za kilka godzin, wróciliśmy późną 

nocą. 

R.: Ile lat minęło od Księdza święceń kapłańskich? Kiedy Ksiądz poczuł powołanie? 

Ks. M.: Minęło 14 lat. Powołanie poczułem w 4 klasie maturalnej. 

R.: W jakiej parafii był Ksiądz zanim do nas przyszedł? 

Ks. M.: W parafii św. Barbary w Łęcznej, św. Wojciecha w Lublinie i św. Józefa w Lublinie. 

R.: Czy trudno było podjąć Księdzu decyzję o byciu kapłanem? 

Ks. M.: Tak, bardzo trudno. 

R.: Co Księdzu, jako kapłanowi, daje największą radość? 

Ks. M.: Praca z dziećmi. 

R.: Uczy Ksiądz religii w naszej szkole. Czy jest Ksiądz zadowolony z tej pracy? 

Ks. M.: Tak, bardzo. 

R.: Kim chciał Ksiądz zostać, kiedy był Ksiądz dzieckiem? 

Ks. M.: Księdzem, prawnikiem. 

R.: Czym Ksiądz się interesuje? 

Ks. M.: Motoryzacją, starymi samochodami z lat 80. 

R.: Dziękujemy Księdzu za poświęcony czas. 

Ks. M.: Dziękuję.  

Karolina i Weronika 



DZIEŃ KOBIET 
 Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w 

starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na 

pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, 

macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 

obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Początki 

Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych 

w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia 

Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W latach 1913 i 1914 podczas 

Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto 

było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, 

co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Tego dnia Dzień Kobiet 

obchodzony był w również innych krajach. W Polsce święto było popularne w okresie PRL. 

W latach 80. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano 

goździki, a później tulipany. Nie we wszystkich krajach Dzień Kobiet obchodzony jest  

8 marca. Przykładem jest Tunezja, gdzie swoje święto kobiety mają 13 sierpnia. 

Oto kilka przysłów związanych z Dniem Kobiet 

 Kobieta powinna mieć: cnotę w sercu, skromność na czole, łagodność w ustach,  

a robotę w ręku. 

 Gdzie jest miód, tam będą i pszczoły, gdzie piękna dziewczyna, tam będą i chłopcy. 

 Niejeden rekin sobie życzy, by dorodna szprotka wiodła go na smyczy. 

Zuzia 

 

 

KORYTARZOWA SONDA 
 27. 02. 2014 roku została przeprowadzona sonda. Wyjątkowo pytanie było skierowane 

tylko do chłopców. Oto ono: Co podarowałbyś dziewczynie na Dzień Kobiet? Usłyszałam 

takie odpowiedzi: 

 kwiaty 

 przytulankę 

 czekoladki 

 perfumy 

 zaprosiłbym ją do kina 

 biżuterię 

Chłopcy wysoko postawili poprzeczkę. Mam nadzieję, że wywiązali się ze swoich deklaracji i 

któraś z Was, dziewczyny, otrzymała taki prezent  

Zuzia 



WĘDRÓWKI PO JĘZYKACH 
W tym numerze: Kobieta 

 język angielski: woman 

 język niemiecki: die Frau 

 język francuski: la femme 

 język hiszpański: mujer 

 język włoski: donna  

Maja 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej 

przypada w dniu 21 marca lub dnia poprzedniego lub następnego, w zależności gdzie jest 

obserwowana. W XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski 

rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się 

końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień 

wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do 

roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19 

albo 20 marca. Przyczyną zjawiska jest ruch punktu Barana związany 

z precesją ziemskiej osi rotacji. Gdy dni stają się coraz dłuższe,  

a odczuwalna temperatura powietrza wzrasta, rośliny budzą się, 

wypuszczają liście bądź zakwitają. Na drzewach pojawiają się liście. 

Z początkiem wiosny związane są pewne przysłowia: 

 Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

 Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

 Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czuja 

go ze szkodą. 

 Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi. 

 Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić. 

 Kiedy twa ma rodzić rola, to wóź w marcu gnój na pola. 

 Słońce marcowe owocom niezdrowe. 

 

Zuzia 

 

 

 



ZNACZENIE IMION 
Zuzanna 

Zuzanna to kobieta pewna siebie, subtelna i bardzo wrażliwa. Jest odważna, ma duży 

temperament i dobrą intuicję. Zawsze postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, czyli 

sprawiedliwie i uczciwie. Jest skrupulatna, zapobiegliwa, potrafi postępować z mężczyznami. 

Kocha dzieci, jest wzorową matką i gospodynią. Kiedy ma zły dzień staje się nerwowa i 

wybuchowa. Lubi dbać o swój wygląd i ubierać się modnie oraz drogo. 

Imieniny:  

1 lutego, 17 lutego, 18 lutego, 24 maja, 6 lipca, 11 sierpnia, 20 września, 11 października 

Pochodzenie: hebrajskie 

Znaczenie: Lilia wodna 

 

Marcin 

Marcin to mężczyzna o twórczym umyśle, jest dobrym organizatorem i zyskuje duży 

autorytet. Jest osobą skromną, raczej zamkniętą w sobie, ma ułożony charakter. Lubi spokój, 

dużo przebywa na łonie natury. Nie potrafi narzucać innym swojej woli. Chętnie udziela 

innym rad, a także wspomaga finansowo. 

Imieniny: 

30 stycznia, 2 lutego, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 1 lipca, 19 lipca, 8 października,  

12 października, 24 października, 3 listopada, 8 listopada, 11 listopada, 12 listopada,  

7 grudnia i 29 grudnia 

Pochodzenie: łacińskie 

Znaczenie: należący do Marsa, rzymskiego boga wojny i wojowników. 

 

Zuzia 

 

 

PRZYJACIEL ZWIERZĄT 
W tym numerze przedstawiamy Wam Słonia afrykańskiego. 

Słoń afrykański jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. 

Jest to zwierzę stadne zamieszkujące sawannę i lasy. Posiada 

wielkie uszy, którymi się chłodzi. Potrafi świetnie pływać. Znany 

jest z wysokiego stopnia inteligencji. Potrafi znakomicie 

komunikować się, nawet na znacznie długie odległości, przez 

wydawanie głębokich, chrapliwych dźwięków gardłem, nosem i 

trąbą. Słonie afrykańskie mają tylko cztery funkcjonalne zęby, po 

jednym z każdej strony szczęki, które z wiekiem wypadają. Ciało słonia pokrywa skóra o 

grubości nawet 4 cm. Słoń osiąga w biegu na krótkich odcinkach prędkość ok. 35 km/h. 

Rośliny zjadane codziennie stanowią 5 % ciężaru ciała. Wypija on około 220 litrów wody 

dziennie.   Słonie żyją nawet do 70 lat, a w niewoli do 80 lat.  

Wielkość: samica do 3 m, samiec do 4,2 m 

Waga: samica do 4600 kg, samiec do 5400 kg 

Weronika 



KĄCIK KULINARNY 

 

Maślane kwiatki 
 

 

Składniki:  

 20 dag masła 

 ¾ szklanki cukru  

 2 łyżki cukru waniliowego 

 większe jajko 

 2 szklanki mąki 

 5 łyżek dowolnego dżemu 

 cukier puder do posypania 

 

Wykonanie: 

1. Miękkie masło utrzyj na puch z cukrem i cukrem waniliowym. Do utartej masy dodaj 

najpierw jajko, a potem mąkę. Ciasto możesz zagnieść ręcznie lub za pomocą miksera. 

Powinno być gładkie i elastyczne. 

2. Ciasto owiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na 1,5 godziny. Im lepiej będzie 

schłodzone, tym łatwiej będzie ci wałkować. 

3. Ciasto rozwałkuj na grubość około 3 mm. Foremką o dowolnym kształcie (kwiatki, 

gwiazdki) wycinaj ciasteczka. W połowie wytnij kieliszkiem otworki. 

4. Piecz około kilkunastu minut w temperaturze 170°C, rozłożone na blasze (aż 

przybiorą jasnozłocisty kolor). 

5. Całe ciasteczka posmaruj dżemem i przykryj tymi z dziurką. 

6. Lekko przestudzone możesz oprószyć przez sitko cukrem pudrem. 

 

Karolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORT 
Zakończyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Polska zdobyła 6 medali. Jest to 

najlepszy wynik w historii. Oto klasyfikacja medalowa: 

 2 złote medale: Kamil Stoch, skoki narciarskie 

 1 złoty medal: Justyna Kowalczyk, biegi narciarskie 

 1 złoty medal: Zbigniew Bródka, łyżwiarstwo szybkie 

 1 srebrny medal: drużyna kobiet, łyżwiarstwo szybkie 

 1 brązowy medal: drużyna mężczyzn, łyżwiarstwo szybkie 

Warto zwrócić uwagę na wyczyn Polaków w kategorii łyżwiarstwo szybkie. Nasi 

reprezentanci nie mają w kraju toru, na którym mogliby ćwiczyć. Muszą wyjeżdżać do innych 

państw. Mimo to zdobyli aż 3 medale! Jest to wielki wyczyn i im szczególnie dziękujemy 

oraz gratulujemy! 

Piotrek 

 

 

PALCEM PO MAPIE 
Chorwacja 

 

Informacje ogólne: 

 Stolica: Zagrzeb 

 Język urzędowy: chorwacki 

 Jednostka monetarna: 1 Kuna 100 lip (HRK) 

 Położenie: południowo-wschodnia Europa, nad 

Morzem Adriatyckim 

 Święto narodowe: 8 X  — Dzień Niepodległości 

 Warto zobaczyć: Pałac Dioklecjan, Plitwickie 

Jeziora (w Górach Dynarskich, w Parku Narodowym), Szybenik (katedra Św. Jakuba) 

Ciekawostki: 

 Kraj ten jest 5,5 razy mniejszy od Polski 

 Średnia długość życia wynosi 75 lat. 

 Najpopularniejszy sport piłka nożna. 

 W Chorwacji wymyślono krawat. 

 W Chorwacji znaleziono największego trufla na świecie, mierzącego 7,8 cm długości, 

4,1 cm szerokości i 5,3 cm wysokości. 

 W IX wieku Chorwaci  opracowali własne pismo glagolica,  które przetrwało do XVII 

wieku 

Zuzia 

 



ROZRYWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzkość od 

niepamiętnych czasów 

zadaje sobie dwa pytania: 

- Kto właściwie wymyślił 

szkołę? 

- I jak to możliwe, że 

pozostali go nie zabili? 

Na dyskotece Jaś podchodzi 

do siedzącej przy stole 

dziewczyny i pyta: 

- Zatańczysz? 

 - Tak, chętnie. 

- To dobrze, bo nie mam 

gdzie usiąść. 

- Jasiu, kogo częściej 

słuchasz – mamy czy 

taty? – pyta 

nauczycielka w szkole. 

- Mamy. 

- A dlaczego? 

- Bo mama więcej 

mówi! 

Po śniadaniu mam mówi do 

Jasia: 

- Nie pójdziesz do szkoły z 

takimi brudnymi rękami! 

- Skoro się tak upierasz, mamo, 

to zostanę w domu… 

- Jasiu, czemu nauczyciel nie 

wyrzucił cię, kiedy znalazł ściągę, 

tylko postawił Ci czwórkę? 

- Jaka tam ściąga…. Raptem dwa 

wzory napisane na banknocie 100 

złotowym. 

Najlepszą metodą  nauki 

jest powtarzanie. Trzeba 

sobie powtarzać: 

- Będzie dobrze, będzie 

dobrze… 



KRZYŻÓWKA 

 

 
 

 

1. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 

2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzece. 

3. Miesiąc w którym rozpoczyna się lato. 

4. Kwiat wyłaniający się za śniegu. 

5. Kotki, które rosną na drzewach. 

6. Ptak, symbolizujący wiosnę. 

 

 

REBUS 

 

 

 

 

 

 



 

LABIRYNT 

 

 

 



KONKURS 
 

 

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji ogłaszamy 

konkurs na najładniejszą pisankę. Technika wykonania jest 

dowolna – może być rysunek, wydmuszka lub pisanka 

wykonana ze styropianu czy innego tworzywa.  

Liczy się pomysł oraz wykonanie.  

Na Wasze prace czekamy do 4.04.2014 r. 

Możecie je oddawać do Mai Chyćko z klasy VI lub do 

Samorządu Szkolnego.  

Nagrody gwarantowane! 

Zapraszamy! 
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