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Witamy wiosnę i cieszymy się na czekające już za rogiem Święta!
Najnowszy numer naszej gazetki związany jest oczywiście z Wielkanocą!

WIELKANOCNE TRADYCJE W POLSCE
Obchodzenie Wielkanocy w Polsce łączy się z kilkoma tradycjami. Już tydzień przed Wielkanocą obchodzimy Niedzielę
Palmową. W ten dzień idziemy do kościoła poświęcić palmy. W
Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Do koszyczka wkładamy
chleb – symbol Ciała Chrystusa, jajka – symbol odradzającego
się życia, a także sól, wędlinę i ciasto. Poświęcone pokarmy
spożywamy podczas śniadania wielkanocnego, które rozpoczynamy od wspólnego podzielenia się jajkiem. Tradycją Poniedziałku Wielkanocnego jest tzw. Śmigus Dyngus. W ten dzień
wszyscy polewamy się wodą.
Marta Regulska, klasa 3f

SAINT PATRICK’S DAY
Wprawdzie Dzień Św. Patryka jest już za nami, ale jest to
tak ciekawe święto, że postanowiliśmy przyjrzeć mu się z
bliska również w naszej gazetce. Podczas lekcji języka
angielskiego poznajmy kulturę krajów anglojęzycznych,
uczyliśmy się również o Saint Patrick’s Day. Chętni
uczniowie mogli przygotować informacje związane z tym
świętem i podzielić się nimi z kolegami i koleżankami z
klasy.
Święty Patryk prowadził surowe życie zakonne i zasłynął wieloma cudami, które przyczyniły się
do nawrócenia Irlandczyków. Dzień 17 marca jest w Irlandii dniem wolnym od pracy. Ludzie noszą
ubrania w kolorze zielonym, ponieważ jest to kolor narodowy tego kraju. Symbolem tego święta
jest shamrock – trójlistna koniczyna, którą św. Patryk wykorzystywał do tłumaczenia Irlandczykom dogmatu Trójcy Świętej. Irlandczycy na całym świecie organizują festyny i uliczne pochody –
do największych należą parady w Nowym Jorku, Chicago i Dublinie.
Paweł Strzępek, klasa 3c

NASI MALI ARTYŚCI

„WIOSNA”

Wiosna to piękna pora roku, wszyscy jeździmy na swoim rowerku.
Zakwitają piękne kwiaty, także piękne tulipany.
Zajączek kica przez las, wiosna to piękny czas.
Aleksandra Gruszka, klasa 3f

”SPRING IS IN THE AIR”
For the ﬁrst time since I don’t know when,
The sun is in the sky again.
The day is starting now to win,
The night is winding itself in.

The sowdrop is spring’s ﬁrst ﬂower,
A sign of spring’s approaching power.
A purple crocus here and there,
Flowers are blooming everywhere.

Badgers take a look around,
Squirrels eat the nuts they’ve found.
Hedgehogs wake and look for fruit,
The rabbits lose their winter suit.

Birds lay eggs up in the trees,
Flowers are full of buzzing bees.
Children come out and play,
Spring is in the air, hooray!

James Byrne, klasa 3d
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WIELKANOCNY QUIZ
1.

Kiedy zaczyna się Wielkanoc w tym roku?

a.

20 maja

b.

16 kwietnia

c.

11 listopada

2.

Symbolami Wielkanocy są:

a.

Baranek, kurczak, jajko

b.

Siano, jajko, motyl

c.

Tort, baranek, kurczak

3.

Który zwyczaj nie pasuje do świąt wielkanocnych?

a.

Ubieranie choinki

b.

Śmigus – dyngus

c.

Święcenie pokarmów

4.

Jak nazywają się ozdobione jajka?

7.

Jakie pokarmy zanosi się do święcenia?

a.

Ozdabiani

a.

Ser, mleko, pieprz, kiełbasę

b.

Pisanki

b.

Chipsy, Coca – colę, wodę

c.

Jajeczka

c.

Chleb, sól, jajka

5.

Kiedy święci się pokarmy?

8.

Czego symbolem jest jajko?

a.

W Wielki Piątek

a.

Dobrobytu

b.

W Niedzielę Wielkanocną

b.

Fortuny

c.

W Wielką Sobotę

c.

Odrodzenia się życia

6.

Co symbolizuje baranek?

9.

Co symbolizuje kogut?

a.

Pana Jezusa

a.

Miłość

b.

Maryję

b.

Szczęście

c.

Chleb

c.

Pokój

Odpowiedzi znajdują się na ostaniej stronie gazetki

Oskar Skóra i Jakub Zięba, klasa 3d

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI

KRZYŻÓWKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Wynik działania 3 x 3, napisz słownie

2.

Kraj, w którym urodził się Hans Christian Andersen

3.

Znajduje się w godle Polski

4.

Legendarny założyciel Polski

5.

Polskie morze

6.

Obecna stolica Polski

7.

Zszywa się nimi ubrania

8.

Jedna z czterech pór roku

9.

Słynie z największych palm wielkanocnych
Zoﬁa Malec, klasa 3d
Łucja Filus, klasa 3d

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. ... na buty.
2. Na twarzy pojawia się odpowiedni wyraz.
3. Imię dziewczynki.
4. W nocy czuwają ...
5.Psia tylna część ciała
6. ... Nauczycielka

Zuzanna Skowron, klasa 3f

NA WESOŁO
Pani pyta Jasia:
- Ile to dwa razy sto?
Jasiu na to:
- Do 18 roku życia odpowiadają za mnie rodzice.

Co to jest: małe, białe i pożera kamienie?
- Mały, biały pożeracz kamieni.

Nauczyciel pyta żonę:
- Czy mnie kochasz?
- Tak.
- Całym zdaniem proszę.
Szymon Łabędź, klasa 3d

WIELKANOCNE TRADYCJE W WIELKIEJ BRYTANII
Easter swoją nazwę zawdzięcza boginie wiosny. Świętowanie Wielkanocny w Wielkiej Brytanii
rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa do poniedziałku (Easter Monday). Dni te są
wolne od pracy, ale w poniedziałek sklepy już zostają otwarte. Symbolem tych Świąt są jaja z
czekolady i zajączek wielkanocny.
Zabawy i zwyczaje
Easter Egg Hunt – polowanie na jajka. Dzieci szukają jajek schowanych przez
rodziców w ogrodzie. Zabawę wygrywa ten, kto znajdzie najwięcej jajek.
Egg rolling – toczenie jaj. Tz zabawa polega na turlaniu jajka z górki, Wygrywa ten, której jajko
doturla się najdalej.
Paweł Strzępek, klasa 3c

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej - zakładka „O szkole” „Świetlica”. Znajdziecie tam nie tylko wszystkie numery naszej gazetki, ale również fotorelacje
z najważniejszych wydarzeń świetlicowych.
Zachęcamy do „kilkania” :)
www.sp2.szkola.pl

LET’S SPEAK ENGLISH

EASTER

Podczas lekcji języka angielskiego poznajemy tradycje ludzi mieszkających w krajach, w których
językiem ojczystym jest angielski. Uczymy się również najważniejszych słów związanych z
Easter - Wielkanocą.
Easter Egg - pisanka

lamb - baranek

Easter Bunny - króliczek wielkanocny

cross - krzyż

Easter basket - koszyczek wielkanocny

church - kościół

Easter cake - Mazurek (ciasto)

chick - pisklę

Easter Egg Hunt - wielkanocne

Lent - post

polowanie na jajeczka

Marcin Surman, klasa 3f

happy easter!
Świąteczny quiz - odpowiedzi
1 B, 2 A, 3 A, 4 B, 5 C, 6 A, 7 C, 8 C, 9 A

ZESPÓŁ REDAKCYJNY W SKŁADZIE:
Marta Reulska, Paweł Strzępek, Ola Gruszka, James Byrne, Oskar Skóra, Jakub Zięba, Zoﬁa
Malec, Łucja Filus, Zuzanna Skorwon, Szymon Łabędź i Marcin Surman wraz z opiekunami
p. Katarzyną Szewczyk, p. Agnieszką Plucińską oraz p. Eweliną Kusiak
życzy wszstkim

RADOSNEJ WIELKANOCY!

