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Drodzy Czytelnicy!
Oto kolejny numer szkolnej gazetki.
Aby zachęcić Was do czytania, przedstawiamy
nowy dział: Kącik Polonisty. Znajdziecie tu
zagadnienia przydatne na języku polskim.
Za kilka dni obchodzimy Wielkanoc.
Poniżej znajdziecie kilka słów o tym ważnym
Święcie.
Ważnym wydarzeniem jest kanonizacja
Jana Pawła II, która odbędzie się 27.04.2014r.
My
życzymy
Wam
zdrowych,
radosnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!
Redakcja
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SZKOLNE BESTSELLERY
Historia Hansa Christiana Andersena opowiada o łabędzim pisklęciu, któro
wykluło się w gnieździe kaczek. Przez wygląd inny niż reszta młodych
kaczątek zostało źle potraktowane w towarzystwie zwierząt
zamieszkujących podwórko. Wszyscy wyśmiewali się z jego wyglądu,
traktowali go jak papierek, potrącali go i kopali, w ogóle nie zwracali na
niego uwagi. Mały łabędź nie wytrzymał już takiego zachowania innych
zwierząt z gospodarstwa, w którym mieszkał. W końcu uciekł i po długiej wędrówce pełnej
niebezpieczeństw wstąpił do ubogiej chatki. W izbie mieszkała starsza kobieta wraz z kotem i
kurą, lecz i tam kaczątko nie było szczęśliwe. Przez pewien czas zamieszkał na wodzie, która
często zamarzała. Kaczątko uratował wieśniak, który wziął go do domu. Niestety, nie
znalazło dla siebie odpowiedniego domu, wystraszyło się dzieci mieszkających w izbie.
Resztę zimy spędziło między zaspami. Jak zakończy się historia kaczątka? Czy wyrośnie na
pięknego łabędzia? O tym dowiecie się po przeczytaniu!
Patrycja

ROZMOWA Z…
Panią Katarzyną Marciniak – nauczycielką języka niemieckiego
Redakcja: Dzień dobry. Czy możemy zająć Pani chwilkę i przeprowadzić krótki wywiad?
Katarzyna Marciniak: Tak, proszę bardzo.
R.: Czy może Pani zdradzić dzień i miesiąc swoich urodzin?
K.M.: 3 września
R.: Gdzie pracowała Pani wcześniej?
K.M.: To jest moja pierwsza praca.
R.: Czy jest Pani zadowolona ze swoich uczniów?
K.M.: Tak, ale nie ze wszystkich.
R.: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? Czy jest Pani zadowolona ze swojego
wyboru?
K.M.: Wybrałam ten zawód, ponieważ lubię pracę z młodzieżą. Jestem zadowolona z wyboru.
R.: Co sprawiło Pani największą trudność w nauce języka niemieckiego?
K.M.: Nic nie sprawiło mi trudności.
R.: Jaka jest najdziwniejsza sytuacja, która się Pani przydarzyła w czasie pracy nauczyciela?
K.M.: Każdy dzień w pracy z młodzieżą jest dziwny.
R.: Jak wyglądały Pani „nastoletnie” czasy? Skupiała się Pani bardziej na nauce czy wręcz
przeciwnie?
K.M.: Nauka była bardzo ważna, ale nie najważniejsza.
R.: Ulubiony film, książka, zwierzak to?
K.M.: „Barwy szczęścia”, „Alicja w Krainie Czarów”, chomik.
R.: Czym się Pani interesuje? Jakie ma Pani pasje, hobby?
K.M.: Czytam książki niemieckojęzyczne.
R.: Jeszcze jedno pytanie na zakończenie: kim chciała Pani być, gdy była Pani dzieckiem?
K.M.: Policjantką.
R.: Dziękujemy za rozmowę i poświęcony czas.

PRIMA APRILIS
Słowa wywodzące się z języka łacińskiego oznaczają: pierwszy kwietnia.
Jest to dzień żartów. Polega on na robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by
inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Prima Aprilis zaczął być popularny
w późnym średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych
starorzymskich praktyk. Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej
przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku. W XVII został już
uznany za „modę staroletnią”, zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej
występuje do dzisiaj. Z robieniem psikusów przez dzieci w wieku szkolnym związany był w
niektórych regionach także 12 marca – dzień św. Grzegorza, patrona uczących się. Obyczaj
ten nosił nazwę gregorianek lub gegołów. W krajach anglojęzycznych dzień ten nazywany
jest Dniem Głupca.
Klaudia

WIELKANOC
Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest
Wielkim Tygodniem. W chrześcijaństwie wprawdzie każda
niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. Podczas soboru
nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej
22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości
ruchomych świąt ogólno chrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa,
Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało.
Triduum Paschalne
 Wielki Czwartek – sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, celebracja ta ma
przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na
dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty:
Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową
sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej dokonuje się obrzędu umycia nóg
przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi
Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej
kaplicy - ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób
przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.
 Wielki Piątek – dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też
używane są czerwone szaty liturgiczne. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i
dzwony. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest
sakrament chorych, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia
śmiercią. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus sam złożył



ofiarę z siebie. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta
modlitwa powszechna, adoracja krzyża, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się
przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.
Wielka Sobota – obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z
Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny
charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Wierni trzymając zapalone
świece w rękach, starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście
swojego Pana. Liturgia tej nocy ma cztery części: obrzęd światła, liturgia słowa,
liturgia chrzcielna, liturgia eucharystyczna.

Niedziela Zmartwychwstania – mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym
Sakramentem. Rozpoczyna się przy znajdującym się w kościele symbolicznym Grobie
Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie,
niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym dawniej
tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. W
procesji niesiona jest również figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Na początku mszy
wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w
pieśniach wielkanocnych.
Zuzia

SANTO SUBITO – JAN PAWEŁ II
27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II zostanie wyniesiony na
ołtarze, tzn. od tej chwili będzie świętym Janem Pawłem II.
Przypomnimy Wam najważniejsze informacje z życia Papieża
Polaka.
Papież Jan Paweł II czyli Karol Wojtyła przyszedł na świat
18 maja 1920 roku w Wadowicach, niewielkim miasteczku
położonym na południu Polski w okolicach Krakowa. Był drugim
dzieckiem Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Starszym bratem Lolka, jak go
zdrobniale nazywano, był Edmund - późniejszy student medycyny. Już we wczesnym
dzieciństwie przyszłego papieża spotkały dwie wielkie tragedie: w 1929 roku zmarła
mu matka, trzy lata później, po zarażeniu się szkarlatyną umiera brat. Mimo tych tragedii
Karol jest wzorowym uczniem, interesuje się sportem, jazdą na nartach, należy
do amatorskiego teatru. Tuż przed wojną w 1938 roku kończy szkołę średnią i razem z ojcem
przenosi się do Krakowa. Tutaj rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim,
na kierunku polonistyka. II wojna światowa przerywa studia, na początku okupacji Karol
pracuje fizycznie w kamieniołomach i zakładach chemicznych. Podejmuje decyzję
o wstąpieniu do seminarium, jesienią 1942 roku przekracza progi Krakowskiego Seminarium
Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymuje już po zakończeniu wojny - 1 listopada 1946
roku. Udziela mu ich sam arcybiskup Adam Sapieha. W tym samym roku zostaje wysłany
na studia do Rzymu, które kończy w roku 1948. Po powrocie, na siedem miesięcy zostaje

wysłany do pracy w podkrakowskiej parafii Niegowić, następnie zostaje przeniesiony
do parafii św. Floriana w Krakowie. Jednocześnie studiuje teologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdzie otrzymuje tytuł doktora teologii moralnej. Zaczyna uczyć etyki
społecznej w krakowskim seminarium, wykłada także na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, na wydziale teologicznym. Następny etap życia Karola Wojtyły otwiera
nominacja na biskupa, która ma miejsce w roku 1958. W 1962 roku został krajowym
duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Następny przełom w życiu biskupa
Wojtyły to desygnowanie go na arcybiskupa metropolitę krakowskiego - miało to miejsce
30 grudnia 1963 roku. Cztery lata później zostaje mianowany kardynałem, a 16 października
1978 zostaje wybrany papieżem - głową całego Kościoła Katolickiego. Na pamiątkę swojego
poprzednika Jana Pawła I przyjmuje imię Jan Paweł II. Jako papież Jan Paweł II okazuje
się być niestrudzonym pielgrzymem. Jednak najważniejsza chyba pielgrzymka tego roku
to odwiedziny w Polsce, papieskie święto trwało w naszym kraju od 2 do 10 czerwca.13 maja
1983 miało miejsce dramatyczne wydarzenie: podczas audiencji generalnej na Placu
Św. Piotra w Rzymie papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta
Ali Agcę. Rana choć ciężka, nie okazała się być śmiertelną, a papież po jakimś czasie wraca
do zdrowia. Polskę Jan Paweł II odwiedził jeszcze siedem razy, za każdym razem niosąc
nowe przesłanie, dostosowane do czasów i przemian, jakie dokonywały się w Polsce. Papież
zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
Cuda Jana Pawła II
 16-letni Rafał z Lubaczowa, chorujący na raka węzłów chłonnych i podopieczny
fundacji "Mam marzenie" poprosił o audiencję u Ojca Świętego. Jego prośba została
spełniona. Pomimo małych problemów organizacyjnych 1 lipca 2004 r. chłopak wziął
udział w prywatnej audiencji. W jej trakcie odbył kilkuminutową rozmowę z Ojcem
Świętym. Jak się później okazało, kilka miesięcy potem Rafał wyzdrowiał.
 Pochodzący z Włoch Francesco cierpiał na różne dolegliwości spowodowane
niedorozwojem układu odpornościowego. Chłopiec cierpiał na chroniczne zmęczenie i
nieustannie trapiony był przez infekcje. W 2002 r., kiedy chłopiec miał 9 lat, wraz ze
swoją mamą wziął udział we Mszy Świętej celebrowanej przez Jana Pawła II. W jej
trakcie Ojciec Święty pobłogosławił dziecko. Po wyjściu z kaplicy, wszystkie
dolegliwości ustąpiły, a Francesco powiedział, że uczucie zmęczenia minęło.
 Ten cud został właśnie uznany przez Watykan. Chodzi o głośny przypadek
uzdrowienia siostry zakonnej Marie Simon-Pierre, która przez lata cierpiała na
chorobę Parkinsona. Kilka lat temu zakonnica wyjawiła, że tuż po śmierci Jana Pawła
II, siostry z jej zgromadzenia zaczęły się za nią modlić do papieża. Efekty modlitwy
były zdumiewające - 2 czerwca 2005 r. wszystkie objawy choroby całkowicie
ustąpiły, a pochodząca z Francji siostra wróciła do pracy.
 Pochodzący z Polski Piotruś cierpiał na raka mózgu. Zdaniem specjalistów, nie było
szans na to, że malec powróci do zdrowia. W 1997 r. zdruzgotana matka wysłała do
papieża list, w którym opisała przypadek swojego syna. Wkrótce z Watykanu nadeszła
odpowiedź - kobieta znalazła w liście zapewnienie o modlitewnym wsparciu papieża.
Nie minęło zbyt wiele czasu, a wszystkie objawy choroby u Piotrusia minęły. Lekarze
po wykonaniu serii badań potwierdzili, że po guzie nie ma śladu.
Zuzia

KORYTARZOWA SONDA
Sonda została przeprowadzona 03.04.2014. Pytanie brzmiało- Jaki najśmieszniejszy dowcip
można zrobić w Prima Aprilis?






wyślij do kogokolwiek list od komornika
podmień w kartonie płatki śniadaniowe na suchą karmę dla psa lub kota
nałóż pastę do zębów zamiast kremu w ciasteczkach Oreo
oklej cały pokój małymi karteczkami samoprzylepnymi
przestaw zegarek o godzinę do tyłu lub do przodu

Prima Aprilis to wyjątkowy dzień, więc nawet takie złośliwości można wybaczyć 
Zuzia

WĘDRÓWKI PO JĘZYKACH
W tym numerze: Wielkanoc






język angielski: Easter
język niemiecki: Ostern
język francuski: Pâques
język hiszpański: Pascua
język włoski: Pasqua
Maja

Znaczenie imion
Katarzyna
Katarzyna to kobieta godna szacunku, podziwu i uznania, jest bowiem osobą szlachetną,
prostolinijną, pracowitą i skrupulatną. Nie cierpi kłamstwa, krętactwa i dwulicowości.
Nierzadko jest uzdolniona artystycznie, łatwo przyswaja wiedzę. Jest kulturalna, oddana
rodzinie i mężowi, z całego serca kocha dzieci. Uwielbia przyrodę, sztuki teatralne oraz
książki.
Imieniny
2 lutego, 13 lutego, 9 marca, 22 marca, 24 marca, 1 kwietnia, 6 kwietnia, 17 kwietnia, 29
kwietnia, 30 kwietnia, 9 maja, 4 września, 15 września, 25 października, 25 listopada i 31
grudnia
Pochodzenie: greckie
Znaczenie: czysta, bez skazy

Piotr
Osoba nosząca imię Piotr jest dobra, ambitna, wrażliwa na krzywdę innych i ma wielkie
serce. Piotr jest prostolinijny, zawsze z chęcią pomaga innym i oddaje się działalności
charytatywnej. Ma wysokie wykształcenie humanistyczne, talent literacki i dobry słuch. Ma
także zdolności kierownicze. Piotr bywa nerwowy i wybuchowy, przez co wdaje się w
konflikty z innymi.
Imieniny
Kilka razy w każdym miesiącu ;)
Pochodzenie: greckie
Znaczenie: skała, opoka
Zuzia

KĄCIK POLONISTY
Związek frazeologiczny to połączenie dwóch lub więcej wyrazów. Połączenie to ma
utrwalone i najczęściej przenośne znaczenie. Przykłady:







mieć w jednym palcu – umieć, znać coś bardzo
dobrze
mieć węża w kieszeni – być skąpym
niedźwiedzia przysługa – wyrządzić komuś
krzywdę bez złych intencji
ikarowy lot – śmiałe plany, które mogą skończyć
się tragicznie
syzyfowa praca – bezsensowna, nie przynosząca
rezultatów praca
puszka Pandory – zbiór, źródło zła, kłopotów nieszczęść

Epitet - wyraz określający rzeczownik np.: Słodkie jabłko, ciemna noc
Porównanie- polega na zestawieniu dwóch wyrazów, które są połączone
najczęściej takimi spójnikami: jak, jako, jak gdyby, niby, niczym, na
kształt oraz kilka innych przykład to: mądry jak sowa
Metafora- inaczej przenośnia, połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które
razem uzyskują zupełnie inne znaczenie np.: złote serce
Bohater literacki: Tymoteusz Misiak – „Sposób na Alcybiadesa” E. Niziurski
Tymoteusz Misiak, nauczyciel historii. Swoje przezwisko zawdzięcza temu, że przestrzegał
uczniów przed losem Alcybiadesa, ateńskiego przywódcy, moralnie zepsutego, wygnanego
z kraju. Przekora uczniów spowodowała, że nosi imię postaci, której nie ceni. Jest już starszy,
ma sześćdziesiąt dwa lata, zupełnie łysy. Jego obwisłe ramiona i przygarbione plecy
powodują, że wydaje się jeszcze niższy niż jest. Nosi grube okulary i wiecznie wygniecione
ubranie, bo nie przywiązuje wagi do wyglądu. Jest spokojny, łagodny. Nigdy nie podnosi
głosu. Zdaniem Dyra jest zbyt pobłażliwy dla uczniów. To prawda, że w czasie jego lekcji

zawsze panuje gwar. Młodsi uczniowie w ogóle go nie szanują, uważają za nieporadnego.
Inaczej jest ze starszymi. W kartotece prezentowanej przez Szekspira Alcybiades został
oceniony bardzo wysoko: jest nauczycielem sprawiedliwym, choć wymagającym, łagodnym,
cierpliwym i wyrozumiałym, jego lekcje są ciekawie prowadzone. W jego charakterystyce
znalazło się też zdanie “Podlega ścisłej ochronie” - oznaczało ono, że wszelkie formy
dręczenia przez uczniów są zabronione. Określono Alcybiadesa jako nauczyciela dryfującego,
to znaczy takiego, który łatwo zbacza z zasadniczego tematu na rzecz jakiejś dyskusji.
Profesor Misiak jest dobrym nauczycielem, choć nie zawsze docenianym.
Weronika

STEREOTYPY
Stereotyp-uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na częściowo fałszywych
sądach, funkcjonujący w świadomości społecznej i niełatwo zmieniający się.
Przykłady:






Stereotyp o blondynkach - są puste mało wartościowe i nieinteligentne.
Stereotyp o teściowych - uprzykrzają zawsze życie, szczególnie matki mężczyzn.
Stereotyp o kobietach- gotują lepiej od mężczyzn, myślą tylko o zakupach
Stereotypy o Żydach - są chciwi, cwani
Stereotyp o ludziach ze wsi- osoba ze wsi jako biedna, brudna i nie wykształcona

Zamieściliśmy informację o stereotypach ku przestrodze: Nigdy nie oceniajcie ludzi tylko po
wyglądzie lub na podstawie usłyszanej opinii! Każdy człowiek zasługuje za bliższe poznanie,
a wtedy przekonanie się, czy naprawdę jest tym za kogo uchodzi.
Patrycja

PRZYAJCIEL ZWIERZĄT
Zając szarak to duży, atletycznie zbudowany ssak z rodzinny
zającowatych (Leporidae). Spotykany jest w Europie Środkowej i
Wschodniej, a także w Anglii i Walii. W północnej Anglii i
zachodniej Szkocji został zastąpiony zającem górskim. Prezentowany
ssak jest rozpoznawalny dzięki uszom zakończonym w ciemnym
kolorze oraz rdzawo brązowej sierści. Kiedy biegnie, jego ciało jest
ułożone nisko nad ziemią. Zazwyczaj jest aktywny nocą. W okresie
wiosennym, w ciągu dnia, można go spotkać na łąkach. Lubi
przebywać na trawiastych terenach, rolniczych terenach oraz na otwartym terenie w strefie
umiarkowanej. Zając szarak osiąga długość 50-70 cm, przy czym ogon sięga do 11 cm.
Dorosłe osobniki ważą 2,5-6,5 kg. Zwierzę potrafi rozwinąć prędkość 72km/h. Jest wyłącznie
roślinożerne. W okresie letnim zjada trawę i zioła, zimą żywi się korą, gałązkami i pączkami
młodych drzew. Zając szarak jest ofiarą lisów, psów, kotów, myszołowów i innych
drapieżników. Nie boi się wody, dobrze pływa. Słaby wzrok w nocy pozwala jedynie na
wychwycenie ruchu, w zamian za to zwierzę ma doskonały słuch.
Weronika

PALCEM PO MAPIE
Włochy
Informacje ogólne:
 Stolica: Rzym
 Język urzędowy: włoski
 Jednostka monetarna: 1 Euro
 Położenie: południowa Europa, Półwysep
Apeniński
 Święto narodowe: 17 marca - Zjednoczenie
Włoch
 Warto zobaczyć: Koloseum, Watykan, Plac i
Bazylika Św. Piotra, Rzym, Wybrzeże
Amalfitańskie, Katedra Santa Maria del Fiore, Forum Romanum, Fontanna di Trevi,
Krzywa Wieża w Pizie, Panteon w Rzymie, Plac św. Marka w Wenecji, Wenecja
Ciekawostki:













Dla Włochów pechowym numerem jest 17
W 1860 roku w Neapolu wynaleziono pizze
Prawie 20% ludności Włoch ma powyżej 65 lat
Normalną rzeczą jest mieszkanie z rodzicami do 40 roku życia
W sierpniu cały kraj ma wakacje. Nawet duże firmy nie działają
Według Włoskiego przesądu pecha przynosi otworzenie parasola w budynku, a
przypadkowe rozlanie wina przynosi szczęście
We włoskim języku nie ma liter: K, Y, W, X i J
We Włoszech wynaleziono termometr, fortepian, barometr, baterie, nitroglicerynę,
lody, okulary, ekspres do kawy, telefon
Jest to czwarty najczęściej na świecie odwiedzany kraj przez turystów
We Włoszech nie ma przedszkoli
Russo jest to najpopularniejsze nazwisko we Włoszech
Nie jest wskazane, aby pić wodę z kranu we Włoszech
Zuzia

KĄCIK KULINARNY

Babka Wielkanocna
Składniki:








4 duże jajka
150 g mąki pszennej
75 g mąki ziemniaczanej
200 g masła
180 g cukru
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki esencji waniliowej

Wykonanie:
Cukier i jajka ubijamy na puszystą masę. W
międzyczasie rozpuszczamy masło. Do ubitych jajek dosypujemy wymieszane mąki i proszek
do pieczenia. Wszystko razem miksujemy, na koniec dolewamy ciepłe rozpuszczone masło i
miksujemy jeszcze chwilę. Okrągłą formę do babki natłuszczamy i posypujemy bułką tartą.
Przelewamy ciasto do formy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180ºC, pieczemy
około 40 minut. Po upieczeniu trzymamy babkę w blaszce przez około 15 minut, następnie
studzimy na kratce. Przed podaniem polewamy babkę lukrem lub posypujemy cukrem
pudrem.
Smacznego!
Karolina

Sport
Nowy trener siatkarzy, Stefan Antiga, podał skład drużyny. Spośród 26 zawodników pojawiły
się takie nazwiska jak: Wlazły, Zagumny, Winiarski, Kurek, Ignaczak, Możdżonek,
Nowakowski. Obyło się bez niespodzianek.
Kamil Stoch zakończył sezon w skokach narciarskich wygraną Pucharu Świata. Otrzymał
upragnioną Kryształową Kulę. Gratulujemy!
Borussia Dortmund wygrała mecz z Bayernem Monachium 3:0. Dzięki temu awansowała na
2. miejsce w tabeli.
Sensację wzbudziła przegrana FC Barcelony z Granadą. Co prawda przesądziła tylko jedna
bramka, ale liczy się fakt.
I coś dla fanów Tomasza Adamka. Bokser kończy karierę i zabiera się za politykę.
Zapowiedział jednak, że stoczy jeszcze dwie ostatnie walki.
Piotrek

ROZRYWKA

1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc
2. Pomalowane jajka
3. Wielkanocne ciasto
4. Świecimy je w Niedzielę Palmową
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc
6. „Kotki” na gałązkach
7. Lany ...
8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia
9. Przynosi prezenty w Wielkanoc

Klaudia

KONKURS
W związku z kanonizacją Jana Pawła II ogłaszamy konkurs na
najładniejszy portret Papieża Polaka. Technika wykonania jest
dowolna – może być kolorowy rysunek, wyklejanka,
wydzieranka, szkic. Oceniany będzie pomysł oraz wykonanie.
Na Wasze prace czekamy do 16. 05. 2014. Po tym terminie prace
nie będą przyjmowane.
Swoje portrety możecie oddawać do Karoliny Pachuty (kl. VI) lub
do Samorządu Szkolnego.
Nagrody gwarantowane!
Zapraszamy!
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