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Jak dawniej obchodzono I dzień wiosny?
Dzisiaj, czyli 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Dawniej ten dzień miał
wielki wpływ na ludzi, ponieważ wiązał się przebudzaniem się przyrody do życia. W tradycji
słowiańskiej obchodzono święto wiosny o nazwie "Jare". Wówczas odbywały się magiczne
obrzędy, które miały wnieść do domów energię i radość życia oraz zapewnić dobry urodzaj
i powodzenie na cały rok.
Oczywiście najbardziej znanym zwyczajem Dnia Wiosny było topienie lub palenie
słomianej kukły, czyli Marzanny, którą nazywano również Mora, Morana, Morena, Marena,
Śmiertka, Śmierć, Śmiercicha czy Dziewanna i symbolizowała ona słowiańskę boginię zimy
i śmierci. To właśnie jej przeciwstawiano symbolizującego wiosnę Jaryle.
Według tradycji kukła Marzanny była niesiona przez dziecięcy orszak po wsi. Orszak
miał obejść wszystkie domy, podtapiając kukłę w każdej napotkanej wodzie. Wieczorem
Marzanna przechodziła w ręce młodzieży, która w świetle zapalonych gałązek jałowca
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wyprowadzano ją ze wsi, podpalała i wrzucała do wody przy dźwiękach kołatania kołatki,
trzaskania z batów, grzechotania oraz tupania.
Kiedy już utopiono Marzannę, trzeba było powitać wiosnę, a więc mężczyźni
rozpalali na wzgórzach ogniska i wyruszali do lasu w poszukiwaniu wierzbowych
i leszczynowych witek pokrytych pąkami bazi, którymi dekorowali domowy. Następnie
malowano jajka, które uznawano za symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej.
Pisanka miała zapewnić wszystkim mieszkańcom domu zdrowie i dorodność.
Jednak już w XV wieku Kościół zakazał zabobonnych praktyk topienia Marzanny,
ale tradycja okazała się silniejsza. Z kolei malowanie pisanek przypisano Wielkanocy
i obecnie nikt już nie maluje jajek w pierwszy dzień wiosny.
Jednak w naszych czasach najpopularniejsza praktyką związaną z pierwszym dniem
wiosny jest Dzień Wagarowicza, kiedy to uczniowie i studenci mogą bezkarnie nie
przychodzić na lekcje. Niekiedy obecność w szkole jest obowiązkowa, ale i tak tego dnia
nie ma zajęć, są za to zabawy i skecze.
Natalia Orzeł

Co dawniej dostawano na Dzień Kobiet?
Gdy w latach 60. minispódniczki stawały się coraz krótsze,
nieubłaganie pnąc się wyżej i wyżej, wiele dziewcząt z ulgą
powitało

nowy

wynalazek

–

rajstopy.

W

końcu

mogły

zrezygnować z pończoch i pasów. Z lekkością biegły
do autobusów i na spacery, nie drżąc, że spod kusego stroju
będzie wyglądać bielizna. W Polsce rajstopy były jednak
towarem deficytowym. Dlatego szybko stały się wymarzonym
prezentem na Dzień Kobiet.
Drugim prezentem dostawanym dawniej na Dzień Kobiet były goździki. Grupowe
obdarowywanie tymi kwiatami w zakładach pracy odeszło już do lamusa i jest kojarzone
z Dniem Kobiet poprzedniego systemu. Kwiaty na 8 marca to dziś przede wszystkim róże
i tulipany. O dziwo, jednak ostatnio modne stały się i goździki. Kupującymi są zazwyczaj
ludzie młodzi, chcący się wyróżnić i „być na przekór”, jak uważa jedna z pytanych
poznańskich kwiaciarek.
Natalia Orzeł
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Wywiad z panią Anną Ptaszek
Kim Pani jest z zawodu?
Z zawodu jestem technikiem ekonomistą.
Jakie ma Pani obowiązki pracując w naszej szkole?
Obowiązki mam bardzo zróżnicowane, co na pewno wielu z Was zauważa, jednak te
główne dotyczą pracy intendenta w stołówce.
Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
W szkole pracuję już ponad 10 lat.
Lubi Pani panującą tutaj rodzinną atmosferę?
Atmosferę w szkole tworzymy wszyscy, zarówno my – pracownicy, jak i Wy- uczniowie.
Miło słyszeć, że określacie ją mianem rodzinnej. Sprzyja temu na pewno fakt, że wszyscy
dobrze się znamy. Wielu z was pamięta jeszcze jako wychowanków przedszkola.
Pracowała Pani gdzieś wcześniej?
Praca w szkole jest w zasadzie moim pierwszym stałym zatrudnieniem.
Kim Pani chciała zostać w młodości?
Nigdy nie miałam tak ściśle sprecyzowanych marzeń.
Świadomie wybrała Pani tą pracę?
Tak.
Czuje się Pani spełniona zawodowo?
Wydaje mi się, że trochę za wcześnie na takie podsumowanie. Myślę, że czeka mnie
jeszcze wiele zadań i wyzwań. Ale chciałabym kiedyś tak powiedzieć o swojej pracy.
Za co lubi Pani naszych uczniów?
Lubię was za to, że nie dajecie mi większych powodów do tego, żebym Was nie lubiła.
A konkretnie za wesołe sytuacje związane z poszukiwaniem wszystkiego co tylko możliwe
- w kuchni (młotka, śrubokrętu, igły i nici) :)
Czym zajmuje się Pani poza pracą w naszej szkole?
Po pracy lubię spotkania z przyjaciółmi, chętnie oglądam dobre kino.
Jest Pani dumna z osiągnięć naszej szkoły?
Mimo, że jestem pracownikiem niepedagogicznym, cieszą mnie wszystkie Wasze sukcesy,
osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach.
Co Panią motywuje do codziennej pracy?
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Najbardziej motywuje mnie to, co już mi się udało zrobić dobrze. To nadaje też sens
wszystkim wysiłkom.
Podzieli się Pani z nami swoim życiowy motto?
Nie wiem, czy mogę to nazwać moi mottem życiowym, ale uważam, że ważne jest to,
abyśmy innych traktowali tak, jakbyśmy sami chcieli być potraktowani.
Jaka jest Pani codzienna poranna myśl, gdy idzie pani do pracy?
O poranku ważne jest, aby zebrać myśli. Zrobić w głowie plan rzeczy najważniejszych,
którymi trzeba się zająć po przyjeździe do pracy.
Powiązuje Pani w jakiś sposób życie zawodowe z życiem prywatnym?
Staram się oddzielać życie zawodowe od prywatnego. Dzięki temu udaje mi się nie
przenosić stresu z pracy do domu i odwrotnie.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu! :)
Marcelina Pławecka, Karolina Tracz

„Językolandia”
W tym dziale naszej gazetki będziemy zamieszczać przydatne wyrażenia i zwroty
w różnych językach.
Język angielski
Nice to meet you – Miło Cię poznać
Sorry to bother you but ... – Przepraszam, że przeszkadzam Ci, ale ...
Could I ask you something? – Czy mógłbym o coś zapytać?
Good luck! – Powodzenia!
Never mind. - Nic się nie stało
Please don’t bother. – Nie kłopocz się.
Język niemiecki
Wie alt bist du? – Ile masz lat?
Wie heiβt du? – Jak masz na imię?
Wie geht es Ihnen? – Co u pana/pani słychać?
Was ist los? – Co się dzieje?
Das stimmt. – Zgadza się
Ich weiß nicht.... – Nie wiem
Mamy nadzieję, iż w przyszłości skorzystacie z tych powyższych pomocy. Miłej nauki :D
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Karolina Wolak
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1.
2.
3.
4.
5.

Polecane piosenki:

Ed Sheeran – „I see fire”
Shakira feat. Rihanna – „I Can’t Remember To Forget You”
Fly Project – „Toca Toca”
Margaret – „Wasted”
Igor Herbut – „NIe ufaj mi”

„ Nie ufaj mi” – tekst piosenki
Rozszyfruj mnie, zdemaskuj blef
nie dowierzając unieś swą brew.
Podejdź i sprawdź, co w rękach mam.
Zburz jednym ruchem jak domek z kart.
Starasz się zasnąć,
zanim zrobi się znów jasno.
Wciąż wierzysz, że przejrzałaś mnie,
a patrząc z bliska widzisz najmniej.
Ref.
Życie jest małą ściemniarą,
wróblicą, wygą, cwaniarą.
Plącze nam nogi i mówi: idź!
Nie wierz, nie ufaj mi!
Życie jest małą ściemniarą,
francą, wróblicą, cwaniarą.
Plącze nam nogi i mówi: idź!
Wkręceni w zgubną nić, w zgubną nić
Wkręceni w zgubną nić, w zgubną nić, w zgubną nić.
Padał deszcz, tak jak dziś.
Miałaś uchylone drzwi,
stałem w nich, niczym pies,
w zębach niosąc bukiet ściem.
Zatrzasnęłaś je na klucz,
wystawiłaś mnie na bruk,
choć rację masz, że nie znasz mnie.
Jak mogłaś tak dać wkręcić się?
Ref.
Życie jest małą ściemniarą,
wróblicą, wygą, cwaniarą.
Plącze nam nogi i mówi idź!
Nie wierz, nie ufaj mi!
Życie jest małą ściemniarą,
francą, wróblicą, cwaniarą.
Plącze nam nogi i mówi idź!
Wkręceni w zgubną nić!
Wkręceeeeni /x3

Karolina Wolak

6

NR 3

Fryzury: warkocz duński
Warkocz duński to nic innego jak warkocz francuski ale pleciony na odwrót. W przypadku
warkocza francuskiego pasma włosów przekładamy jedno nad drugim. Warkocz wówczas
jest płaski, blisko głowy. Robiąc warkocz duński pasma włosów przeplatamy pod spodem
zaś sam warkocz jest wypukły i jakby nad głową. Poniżej dokładna instrukcja wraz ze
zdjęciami.
1. Zbierz włosy
z czubka
głowy i
podziel je na
3 części.

2. Lewe pasmo
przełóż POD
pasmo
środkowe.
Następnie
przełóż
prawe pasmo
pod pasmo
środkowe.
3. Przytrzymaj
w prawej
ręce
wszystkie 3
pasma
włosów.
Palcem
wskazującym
lewej ręki
zagarnij trochę włosów z lewej części
głowy i dodaj je do lewego pasma.
Włosy powinny być zagarnięte z
obszaru około 3-5 cm znajdującego
się zaraz poniżej włosów, które
wchodzą już w skład warkocza.
4. Przełóż lewe
pasmo pod pasmo
środkowe. Podczas
przekładania
lewego pasma pod

środkowym złap pasmo środkowe
lewą ręką i je odciągnij na bok (na
lewo).
5. Przytrzymaj teraz
w lewej ręce
wszystkie pasma
włosów i dodaj
nowe włosy prawą
ręką do prawego
pasma.
6. Przełóż prawe
pasmo pod
pasmem
środkowym w taki
sam sposób jak
poprzednio.
Pociągnij pasma
dociskając splot
warkocza.
7. Powtarzaj kroki
3-6 aż spleciesz
warkocza.
8. Jak już dojdziesz
poniżej szyi
wówczas
kontynuuj
zaplatanie
warkocza w
dalszym ciągu
przekładając
kolejno prawe i
lewe pasmo POD
pasmem
środkowym.
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Przepis na pączki
Składniki:
4 szklanki mąki
60 g drożdży
60 g masła (stopionego i przestudzonego)
6 żółtek
4 łyżki cukru
400 ml mleka
Lukier:
2 szklanki cukru pudru
4-5 łyżek zimnej wody
Dodatkowo:
marmolada różana
4 kostki smalcu
Drożdże łączymy z 2 łyżkami cukru, 2 łyżkami mąki i kilkoma łyżkami ciepłego (ale nie
gorącego) mleka. Mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 20 minut.
Kiedy zaczyn wyrośnie, dodajemy do niego lekko podgrzane mleko, pozostały cukier,
mąkę, masło oraz żółtka. Przez około 10 minut wyrabiamy gładkie i elastyczne ciasto, które
następnie przekładamy do oprószonej mąką miski, przykrywamy ściereczką
i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny.
Jeśli w czasie wyrabiania ciasto będzie mocno kleić się do rąk, należy podsypać je odrobiną
mąki. Pamiętajcie jednak, że ciasto na pączki nie może być za twarde!
Wyrośnięte ciasto przekładamy na podsypaną mąką stolnicę i wałkujemy na grubość? ok.
pół centymetra. Z ciasta wykrawamy koła o średnicy ok. 8cm, po środku każdego
umieszczamy płaską łyżeczkę marmolady i sklejamy je tworząc kulkę. Należy dokładnie
skleić? ciasto, aby w czasie smażenia pączki się nie rozkleiły. Uformowane pączki
odstawiamy na 30 minut aby wyrosły.
Jeśli smażycie pączki bez nadzienia, rozwałkujcie ciasto do grubości ok. 1cm i wytnijcie
koła o średnicy ok. 6cm.
Pączki smażymy na małym ogniu do chwili aż zarumienią się z obu stron a następnie
przekładamy na ręcznik papierowy.
Jeśli smażyliście pączki bez nadzienia, to należy nadziewać je gorące, zaraz po smażeniu.
Przestudzone pączki pokrywamy lukrem.
Smacznego :)
Gabriela Zamora
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Dla 0-3:

Książki warte przeczytania

Otfried Preussler, Danuta Konwicka - „Malutka Czarownica”
Opis książki
„Malutka Czarownica” to jedna z tych magicznych książek, które - przeczytane
w dzieciństwie - zapamiętuje się na całe życie. Wielu dorosłych wspomina tę uroczą
powieść pełną czarów i niezwykłych przygód jako jedną z najważniejszych i najbardziej
ukochanych lektur lat dziecięcych. Teraz także ich dzieci będą mogły zapomnieć o całym
świecie, śledząc z zapartym tchem perypetie Malutkiej Czarownicy i...
Mira Jaworczakowa - „Oto jest Kasia”
Opis książki
Powieść dla dzieci 7-9-letnich, która weszła na stałe do kanonu lektur szkolnych. Jej
bohaterką jest Kasia – dotychczas wzorowa uczennica i ulubienica rodziców i dziadków
– której rodzi się siostrzyczka. Zazdrosna dziewczynka przeżywa bunt prowadzący
do samozniszczenia: staje się agresywna, popada w konflikty z kolegami i z domownikami,
przestaje się uczyć... I dopiero ciężka choroba siostrzyczki,...
Czesław Janczarski - „Jak Wojtek został strażakiem”
Opis książki
Siedmioletni Wojtek marzy, żeby zostać strażakiem, ale dorośli twierdzą, że jest za mały.
I oto przypadek sprawia, że Wojtek wynosi z płonącego domu niemowlę i alarmuje straż
pożarną...

Dla 4-6:
Frances Hodgson Burnett - „Mała księżniczka”
Opis książki
Odważna i pełna siły woli mała Sara, córka bogatego oficera, po śmierci matki przyjeżdża
z Indii na pensję do Londynu Jej wyjątkowe uprawnienia zamożnej panny na ekskluzywnej
pensji, kończą się jednak z chwilą śmierci ojca i utratą rodzinnego majątku. Na tej samej
pensji doznaje upokorzeń i jest wykorzystywana do najniższych posług. Zachowuje jednak
dzielną i pełną godności postawę. Jakby w nagrodę...
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Mark Twain- „Przygody Hucka”
Opis książki
Czy znacie historię psotnego urwisa Huckleberry’ego Finna? Jeżeli macie ochotę
na niebezpieczną wyprawę tratwą po Missouri w towarzystwie wiernego służącego Jima,
fałszywego księcia i wędrownego oszusta, jeśli chcecie poczuć dreszcz emocji na tonącym
parowcu, pomóc w ucieczce zaprzyjaźnionemu Murzynowi czy założyć wraz z gromadą
chłopców bandę rozbójników, sięgnijcie po jedną z najbardziej lubiany...
Karol May „Winnetou”
Opis książki
Akcja rozgrywa się w dzikich i malowniczych sceneriach Dzikiego Zachodu. Historia
przygód tytułowego szlachetnego wodza Apaczów, jego dzielnego białego przyjaciela, Old
Shatterhanda oraz wielu ich niezwykłych towarzyszy. Ta pasjonująca, trzymająca
w napięciu i obfitująca w zapierające dech w piersiach wydarzenia opowieść, na której
wychowało się wiele pokoleń czytelników.

Dla Gimnazjum:
Suzanne Collins - „Igrzyska śmierci”
Opis książki
"Igrzyska śmierci", pierwszy tom bestsellerowej trylogii Suzanne Collins, trafia do kin!
To opowieść o świecie Panem rządzonym przez okrutne władze, w którym co roku dwójka
nastolatków z każdego z dwunastu dystryktów wyrusza na Głodowe Igrzyska, by stoczyć
walkę na śmierć i życie. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia
Katniss Everdeen, która mieszka z matką i młodszą s...
Christopher Paolini - „Eragon”
Opis książki
Napisana przez 17 - latka powieść, rozgrywająca się w magicznym świecie. Książka opiera
się na znanym starszej generacji czytelników archetypie dorastania młodzieńca, jego
dojrzewania , poszukiwania nauczyciela i spełnieniu misji. Eragon – bohater Paoliniego,
młody wiejski chłopak znajduje niebieski kamień i przynosi go do domu. Ale zanim udaje
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mu się sprzedać go handlarzowi, z „kamienia” wykl...
Jerome David Salinger - „Buszujący w zbożu”
Opis książki
Bohaterem 'Buszującego w zbożu' jest szesnastoletni uczeń, Holden Caulfield, który
nie mogąc pogodzić się z otaczającą go głupotą, podłością, a przede wszystkim
zakłamaniem, ucieka z college`u i przez kilka dni 'buszuje' po Nowym Jorku, nim wreszcie
powróci do domu rodzinnego. Historia tych paru dni, którą opowiada swym barwnym
językiem, jest na pierwszy rzut oka przede wszystkim zabawna, jednakże...
Natalia Orzeł

Kawały :D
Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w kościele. Jeden mówi:
-Wiecie co? gdy moja żona była w ciąży czytała książkę „Jaś i Małgosia” i mamy dwoje
dzieci
Mówi drugi:
- A gdy moja żona była w ciąży czytała „Trzech muszkieterów” i mamy troje dzieci.
Ostatni zerwał się do drzwi a jeden spytał:
- A gdzie Ty tak pędzisz?
- Lecę do domu bo moja żona czyta „101 Dalmatyńczyków”.
Jakie są trzy największe kłamstwa studenta?
- Od jutra nie piję;
- Od jutra się uczę;
- Dziękuję, nie jestem głodny...
Czym się różni gangster od nauczyciela???
Gangster mówi:
- To jest napad!!!
A nauczyciel mówi:
- To jest sprawdzian!!!
Dwie blondynki pojechały do Australii. Nagle na drogę wyskoczył kangur. Jedna z nich
mówi:
- Patrz, jakie tu są wielkie koniki polne.
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- Niepotrzebnie kręcisz nosem. Ten bigos jest całkiem dobry.
- Może i jest dobry, ale większość ludzi bierze do kina popcorn.
Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać!
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.
Jasio pyta się taty:
- Tato wiesz, który pociąg się najbardziej spóźnia?
- Nie wiem, synku.
- Ten, który obiecałeś mi w zeszłym roku na urodziny.
Agnieszka Waligóra, Ewa Kukla
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Uwaga!!!
Z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w naszej szkole, dziewczęta
ubierają spódnice lub sukienki, a chłopcy koszule.
Uczniowie, którzy dostosują się do powyższych zaleceń, nie
będą w tym dniu pytani. 

Redakcja: Natalia Orzeł, Karolina Wolak, Gabriela Zamora, Karolina Tracz, Marcelina
Pławecka, Agnieszka Waligóra
Opiekun: Marta Giza-Balawajder, Agnieszka Słowiak
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