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WIOSNA, ACH, TO TY!
Witamy w pierwszym numerze gazetki w nowym roku.

Wiosna, wiosna nadchodzi,

Wkroczyliśmy w nowy 2018 rok, za nami ferie i pierwszy

Zima, zima ucieka,

semestr nauki, przed nami stare i nowe zobowiązania,

Śniegu sypie się kwarta,

marzenia, plany. Jesteśmy po półmetku naszej nauki,

A tu ciepło na dworze!

wielkimi krokami zbliża się wiosna i … egzamin gimnazjalny.

Idź już zimno uparte,

Pamiętajcie, że wszystkie noworoczne postanowienia mają

Bo słoneczko Cię zmoże!

szansę

się

zrealizować,

jeśli

będziecie

wytrwali

i konsekwentni. Życzymy wam tego!

W TYM NUMERZE
Symbolika świąt wielkanocnych
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Jesteśmy najlepsi
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Dzień Języka Ojczystego
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Młode talenty
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Miłośnicy gier komputerowych
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Wesoła szkoła
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PRZYSŁOWIA O WIOŚNIE

•

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.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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Symbolika świąt wielkanocnych
Misterium

męki

Pańskiej

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej.
Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. O których obrzędach
i zwyczajach pamiętamy od lat i je kultywujemy?
Święconka - w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które
później spożywamy na świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja została
Misterium to widowisko teatralne
uświęcona przez Kościół. Choć zwartość koszyczka różni się w zależności
powstałe na gruncie dramatu
od regionu, to w żadnym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli, chleba,
liturgicznego w Europie w XII wieku.
kiełbasy i chrzanu.
Inscenizacją misteriów zajmowały się
Baranek wielkanocny – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego oraz
przede
wszystkim
miejskie
pokory i łagodności.
Jajko – symbol życia; w mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść
organizacje cechowe, a także
o jaju, z którego powstał świat; dzielenie się jajkiem podczas śniadania
specjalne bractwa. Misteria zanikły w
wielkanocnego ma odniesienie do dzielenia się opłatkiem podczas Wigilii.
okresie reformacji, a odrodziły się w
Kurczak – jest ściśle związany z symboliką jajka; jego żółta barwa
XX wieku.
https://pl.wikipedia.org
symbolizuje wieczność, odrodzenie i słońce.
Zajączek – zabawa wielkanocna - po świątecznym śniadaniu wszyscy
zebrani chodzą po domu i szukają ukrytych upominków.
Chleb – najważniejszy dla człowieka pokarm; symbolizuje Ciało Chrystusa.
Sól, pieprz i chrzan – sól- chroni od zepsucia, a chrzan wywołujący łzy symbolizuje Mękę Pańską.
Kiełbasa – wróży obfitość pożywienia przez cały rok.
Woda – symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie; wiosenne polewanie wodą miało niegdyś charakter oczyszczający przed
nową porą roku, przed przystąpieniem do nowych zajęć gospodarskich.

lub
pasja,
sztuka
pasyjna
to misterium religijne o męce
i śmierci Jezusa Chrystusa.

WYPISZ WYMALUJ... JAJA
Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski
oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa; zielona, brązowa i żółta wyrażają radość. W naturalny
sposób jajka można zafarbować, gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.
Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne
barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok
z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni,
sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli –
na wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu,
zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona
trawa – na zielono. Tak farbowane jaja nazywa się
malowankami lub kraszankami.
Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego
wosku, a następnie zanurzymy jajo w roztworze barwnika,
to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części
ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka
z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką i mamy
tzw. pisankę „właściwą”.
Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi wzorkami. Metoda jest prosta: wystarczy szpilką
lub ostro zakończonym nożem „wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, że przypomina
delikatną koronkę. To metoda dla wytrwałych i można uzyskać jajka zwane rysowankami.
www.asksa.republika.pl

Ciekawostki
•
•

Dla carów Rosji jubilerzy jeszcze w XIX wieku wykonywali jajka wielkanocne ze złota, zdobiąc je szlachetnymi
kamieniami.
W średniowiecznej Francji król przesyłał złote i srebrne jajka dworzanom i damom dworu.
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Poznajcie uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w I semestrze bieżącego roku szkolnego.
Gratulujemy wyników!
KLASA

FREKWENCJA

ŚREDNIA KLASY

4

93,77%

4,32

A. Rojek, N. Głodała, Sz. Konwiński,
P. Ostojak, M. Szczęsny

5

89,54%

4,08

6

92,06%

4,15

Z. Dygas, A. Berent, K. Berent,
B. Bródka, A. Złota
O. Pająk, N. Madsen, A. Karwel,
P. Stawicki, M. Szymełyniec, D.
Więckowska, J. Staniak

7

84,42%

3,99

A. Sznycer, O. Setna, M. Szczęsna,
H. Cieplucha

IIA

94,02%

4,19

Z. Cierocka

IIB

85,47%

3,43

R. Łobodziński

IIIA

90,90%

3,44

M. Szczęsny, R. Waszczeniuk,

Wszyscy jesteśmy
zdolni

NAJWYŻSZE ŚREDNIE OCEN

Uczniowie naszej szkoły z ogromnym zapałem wzięli
udział w rejonowych eliminacjach i czworo
uzyskało tytuł finalisty wojewódzkiego etapu
konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

FINALIŚCI - uczniowie szkoły podstawowej:
Malwina Szczęsna (7a) – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Aleksandra Sznycer (7a) – Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Kevin Kowalski (6a) – Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
FINALISTKA - uczennica gimnazjum:
Zuzanna Cierocka (IIA) - Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
Gratulujemy!
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Już po raz 19. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ustanowiono go, aby podkreślić
różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią
43% wszystkich aktualnie używanych. W naszej szkole obchodziliśmy to święto 28 lutego.
Specjalnie z tej okazji odwiedziła nas pisarka Anna Sakowicz- autorka powieści oraz baśni „Leniusiołki, która
poprowadziła literackie warsztaty z naszymi uczniami oraz przewodniczyła jury I Gminnego Konkursu Języka
Polskiego „Licz się ze słowami”. W tym dniu odbyło się także spotkanie autorskie z naszym gościem, na którym
pani Ania zdradziła kulisy powstania „Leniusiołków”. Wielką niespodziankę sprawiło szkolne koło teatralne, które
wystawiło fragment baśni autorstwa pani Sakowicz.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Kunowie - zwycięzcy konkursu
„Licz się ze słowami”

Warsztaty z panią Anną Sakowicz

Z bibliotecznej półki
Anna Sakowicz
Leniusiołki
Amelka — to siedmioletnia dziewczynka, a zarazem WIELKA bałaganiara.
W dodatku nigdy nic jej się nie chce, a czas wolny spędza najchętniej, leżąc
na kanapie. Zaniepokojona zachowaniem córki mama Amelki szuka pomocy
w internecie. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość od tajemniczego
nieznajomego: „W waszym domu zalęgły się leniusiołki"...
Premiera tej książeczki dla dzieci była całkiem niedawno - 10.11.2017r.
Honorarium za sprzedaż praw autorskich autorka przeznaczyła na
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę w Szczecinie. Każde dziecko leżące na oddziale dostało
swego Leniusiołka. Anno Sakowicz - jesteś WIELKA!!
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MŁODE TALENTY
20 lutego w Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego, w którym udział wzięło kilkunastu recytatorów.

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczestników:
Nadia Madsen z kl. 6a oraz Nikodem Michalski z kl. IIa
gimnazjum.
Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich
uczestników. Jury przyznało nagrody w dwóch grupach
wiekowych - w kategorii „szkoła podstawowa”
oraz „kl. VII i gimnazjum”.
Nagrodę książkową za zajęcie II miejsca otrzymał
Nikodem Michalski.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

NAPISZĘ DLA CIEBIE BAŚŃ
W środę 28. lutego w Szkole Podstawowej nr 11 podsumowany został Tydzień Kultury Języka
Polskiego. Podano rozstrzygnięcie konkursu - Międzyszkolnego Konkursu Literackiego "Napiszę
dla Ciebie baśń...". Laureatem III miejsca w kategorii klas VII i gimnazjum został nasz kolega
Hubert Cieplucha. Poniżej prezentujemy konkursowy utwór.
Hubert Cieplucha
Baśń o tkankach
Bardzo dawno temu, w tkankach żyły sobie białe krwinki. Nazywały się Leukocyty i uwielbiały
czerwony kolor. Były bardzo szczęśliwe i zawsze przygotowane na wszystko. Tropiły zło jak najlepszy
detektyw.
Pewnego razu do organizmu przybyły inne komórki. Na początku białe krwinki nie wiedziały, ani kim
są, ani skąd przybyły. Postanowiły się dowiedzieć. Podpłynęły do nich i najzwyczajniej w świecie
zapytały:
- Jakie macie właściwości?
- Jesteśmy komórkami, które są dobre dla organizmu.
Krwinki białe nie wiedziały jeszcze, że te komórki skłamały i są złośliwe. Następnego dnia dowiedziały
się, że to komórki raka od makrofagów i limfocytów T i B. Były bardzo złe, że tak podstępnie je
oszukano. Zaczęły walczyć z komórkami raka. Ale one już się rozwinęły i drwiły z białych:
- Dałyście się oszukać. Hi, hi, ha, ha!
- Ale dlaczego atakujecie organizm dziewięcioletniej dziewczynki?
- Bo jesteśmy złymi komórkami. Uaa ha, ha…
Białe krwinki uznały rozmowę za zakończoną i wraz z limfocytami i makrofagami zaatakowały
komórki raka. Te były bardzo waleczne, jednak po miesiącu, mimo niewielkiej szansy na powodzenie,
udało się pokonać komórki raka. Dziewczynka przeżyła dzięki białym krwinkom i walecznemu
układowi odpornościowemu, a leukocyty już nigdy więcej nie dały się nabrać na piękne słówka.
I żyły długo i szczęśliwie.
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Klub miłośników gier
komputerowych
Trochę historii…
Pierwsza gra komputerowa pt. „Pong”, która
osiągnęła sukces komercyjny, była przeznaczona
na konsolę Atari i została stworzona w 1972 roku
przez Allana Ancorna. Rozgrywka ma imitować
grę w ping-pong, dlatego do zabawy potrzeba
dwóch graczy (każdy z nich dysponuje własnym
analogowym kontrolerem).

Ważniak
w świecie gier

Polecane, do wyboru do koloru
Coś dla młodszych
„I am Bread”gra, w której
wcielamy się
w kromkę chleba
tostowego i mamy
za zadanie trafić
do tostera.

Coś dla starszych
„Fortnite”
czyli darmowa,
sieciowa gra akcji
typu Battle Royale,
w której rywalizujemy
z innymi graczami.
Ostatni pozostały
przy życiu zawodnik
wygrywa.

Gabe „GabeN”
Newell, założyciel
firmy Valve Software,
współtwórca Steam’a
urodził się
3. listopada 1962 r.
Absolwent Harvardu
znalazł się na liście
miliarderów Forbesa
na 134. miejscu
w 2017 roku.
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WAŻNE DATY W II SEMESTRZE
Wiosenna przerwa świąteczna – 29. marca – 3. kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny – 18.-20. kwietnia 2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2. maja, 4. maja, 1. czerwca 2018 r.
Koniec roku szkolnego – 22. czerwca 2018 r.

TYPOWE SUCHARY
- Dlaczego kwiaty na wiosnę nazywają się przebiśniegi?
- Bo przebijają śnieg.
***
- Czemu Wiosna się spóźnia?
- Bo zwolniła przez fotoradary.
***
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!
***
- Czym można zmierzyć ilość piasku??
- Sandomierzem.

ŁAMACZE JĘZYKA
Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczek każdy loczek.
Po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.
***
Dżdżystym rankiem gżegżółki i piegże, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się na czczo
miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do rozżarzonej brytfanny.

KOŁO RATUNKOWE
Kupon zwalniający z odpowiedzi, niezapowiedzianej
kartkówki lub usprawiedliwiający brak zadania
domowego raz w semestrze z jednego przedmiotu.
Ważny do : ………………………………………………

Opracowanie materiałów i redakcja numeru:
Michał Andrzejewski, Michał Jońca.

Opiekę nad redakcją sprawuje
pani Jolanta Marciniak
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