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Wiosna, ach to
ty...
Chodźcie, chodźcie prędzej, dzieci!
Z nieba złoty deszczyk leci.
Maj na ziemi! Deszcz o wiośnie

1 maja

Nr 1 jesień 2011/
wiosna 2012

W większości krajów europejskich, w tym również
i w Polsce 1 maja obchodzimy Święto Pracy.

Redakcja:

Święto 1 maja wprowadzono, by upamiętnić strajk
robotników w Chicago w 1886r. Robotnicy protestowali przeciwko dwunastogodzinnemu dniowi pracy,
niskim zarobkom i złym warunkom pracy.

Kogo zmoczy, ten urośnie.

Pierwsze obchody na ziemiach polskich miały miejLeopold Staff sce już w 1890 roku i odbywały się wbrew woli zaborców.
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3 maja
Konstytucję 3 maja
uchwalono w 1791 roku.
Polska znajdowała się wówczas w trudnym położeniu
po czasach świetności. Państwa sąsiednie: Austria,
Prusy i Rosja, dokonały I
rozbioru, czyli zagarnęły
duże i bogate terytoria
naszego kraju. By ratować
ojczyznę, zwołano Sejm, na
którym obradowano, jak
przywrócić Polsce siłę, jak
ochronić ją przed zgubą.

Wybrani Polacy, pod kierunkiem
k ról a
Stanisław a
Augus t a ,
opracow a l i
Konstytucję 3
maja, w
której zebrano przepisy

dotyczące najważniejszych
dla kraju spraw.

Jan Matejko „Konstytucja
3 maja”
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Zima / wiosna — w reporterskim skrócie
Z wizytą w operze
25 listopada nasza
klasa wybrała się do
Opery Wrocławskiej
na przedstawienie pt.
„Alicja w Krainie
Czarów”, do której
libretto napisał Roberto Chauls. Spektakl mogliśmy zobaczyć dzięki organizowanemu cyklowi oper dla
„Tajemnicze Królestwo”.

ka, zjeżdżała po ślizgawce,
biały królik był różowym
królikiem z reklamy baterii,
a pan Gąsienica miał spiżarkę pełną słoików z grzybami
jak współczesna gospodyni.

dzieci

Wszystkie dzieci bardzo dobrze
znają bajkę o Alicji jej przygodach w
dziwnej krainie snów.

W przedstawieniu wystąpiły postacie: Kapelusznik, Króli, Król i Królowa
Kier, Kot, Gąsienica, Gryfin, Żółw i
oczywiście Alicja. Niektóre pomysły
reżysera bardzo nas śmieszyły. Alicja, zamiast spadać w dół norki króli-

Wszystkie kostiumy były
kolorowe i wymyślne. Scenografia była prosta z niewielką liczbą rekwizytów,
ale za to dobra gra aktorska,
śmieszne dialogi i piosenki sprawiły,
że wszyscy wyszliśmy z przedstawienia uśmiechnięci.

Natasza Kucharska

Lekcja w zoo
7 grudnia 2011 roku z
całą klasą pojechaliśmy
do wrocławskiego zoo.
Uczestniczyliśmy tam w
lekcji na temat bioróżnorodności świata zwierząt.
Najpierw pani prowadząca zajęcia opowiadała nam o podobieństwach
i różnicach zwierząt,
wyświetlała różne slajdy, a na drugą część
zajęć zabrała nas na wycieczkę po

część zwierząt o tej porze roku
nie miała ochoty wyjść na wybieg.
Widzieliśmy strusie, zebry, lwy i
niedźwiedzie. Największe wrażenie zrobił na nas lew. Miał bujną
grzywę i ogromne łapy z wielkimi
pazurami. Bardzo podobało nam się
to zwierzę, ale nie chciałybyśmy
mieć takiego kotka w domu.
Mamy nadzieję, że latem ponownie
odwiedzimy zoo.

Wiktoria Skalska i Marcelina
ogrodzie. Szkoda tylko, że duża

Magierowicz

wać, bo do dmuchania bombek używa
się gorącego szkła i
palnika z ogniem. Na
naszych oczach jedna z pracownic fabryki
wydmuchała
kotka!

o tradycyjnych kształtach. Na pamiątkę tej wizyty każdy dostał
bombkę ze swoim imieniem.

Wycieczka do Krośnic
W grudniu, tuż przed świętami
odwiedziliśmy fabrykę bombek
i
ozdób
choinkowych
w
Krośnicach
koło Milicza. Myślę, że była to jedna
z naszych najciekawszych wycieczek,
bo dzięki niej już wiemy, jak powstają bombki na nasze choinki.
Najpierw patrzyliśmy, jak się je
dmucha. Sami nie mogliśmy spróboStr. 2

Bombki są później
osrebrzane od środka, a następnie
ręcznie malowane i wieszane do wyschnięcia. Na koniec wycieczki oglądaliśmy wystawę bombek o różnych
kształtach. Widzieliśmy łabędzie,
owoce, zwierzęta, bałwanki i ozdoby

Najlepsze jednak było to, że
mogliśmy własnoręcznie ozdobić swoją bombkę. Mieliśmy do
dyspozycji kolorowy brokat,
klej i pędzelki. Nawet chłopcom podobało się takie zajęcie!
Do szkoły wróciliśmy szczęśliwi i
dumni ze swoich bombek.

Natasza Kucharska
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Wigilia klasowa
.

W dniu 21 grudnia 2011r. w klasie II
b odbyła się wigilia. Na to spotkanie
zaprosiliśmy naszą byłą wychowawczynię panią
Beatę Koksanowicz.
W czasie
wigilii dzieliliśmy się opłatkiem z naszą
wychowawczynią panią Jolą
Kędzierską, z
panią Beatą i

rodzicami. Pani Beata dostała od nas
prezenty pożegnalne: laurki i ramkę
elektroniczną z
naszymi
zdjęciami.
Na stolikach były
pyszności
takie jak:
ciasta,
ciasteczka, babeczki i

soki.
Czas nam szybko upłynął na rozmowach, jedzeniu i wspólnym kolędowaniu. Na zakończenie pożegnaliśmy
panią Beatę i rodziców.
Bardzo nam się podobała nasza
wigilia i mamy nadzieję, że się powtórzy w przyszłym roku.

Hania Majkut

Dzień Babci i Dziadka
1 marca
2012 r.
n a s z a
k l a s a
przygotowała
przedstawienie
z okazji
D n i a
Babci
i
Dziadka. Przedstawienie
odbyło się w holu naszej
szkoły.
Na wstępie uczniowie pok azal i
in sce niz ację
o
„ N i e g rz e c z n y m
w nuku
Zbyszku”. W dalszej części
zaprezentowali wiersze i

piosenki. Dziadkowie nagrodzili
młodych
aktorów gromkimi
brawami. Wszyscy
uczniowie wręczyli
swoim
dziadkom
przygotowane
przez siebie kolorowe laurki i wyplatane serca. Po występie
zaprosili
swoich
drogich
gości na
poczęstunek.

czystość wszystkim bardzo się podobała,
więc
w
p r z y s z ł y m
roku na
p e w n o
z o rg an izujemy
podobny
występ.

Ola Siwołowska

U r o -

Dni otwarte
22 i 23 marca w naszej szkole odbywały się „Dni otwarte”. Przygotowano ciekawą ofertę dla przyszłych
uczniów i ich rodziców. Były prezentacje i występy. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja starali się jak najlepiej zareklamować naszą podstawówkę.

Nasza klasa wystąpiła z przedstawieniem pt. „O niegrzecznym wnuku”,
które bardzo się wszystkim podobało. W drugiej części naszej prezentacji wystąpili laureaci konkursu recytatorskiego, nasi klasowi koledzy,
Marcelina Magierowicz i Jakub Szygulski. Na koniec występu dołączyli

do nas uczniowie klasy „0”, którzy
zatańczyli zorbę.
Mamy nadzieję, że duża część
przedszkolaków zostanie w przyszłym roku uczniami naszej szkoły.

Zuzanna Mrówka
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W MultiCentrum
W marcu pojechaliśmy do MultiCentrum na zajęcia
edukacyjne o Leonardzie da Vinci,
który był wielkim

opowiepan prozajęcia,
że LeVinci
autopor-

dział nam
wadzący
było to,
onardo da
ukrył swój
tret w
obrazie
pt. „Mona

Lisa”.

artystą, wynalazcą, konstruktorem i malarzem.

Po części teoretycznej bawiliśmy się super klockami
K’nex. Budowaliśmy według
projektów Leonarda da Vinci

Jedną z ciekawostek, którą

i wymyślaliśmy
swoje konstrukcje. Niektórzy
budowali samochody, wieże i
inne ciekawe
budowle.
Bardzo podobało mi się w
MultiCentrum i nie mogę doczekać
się następnej takiej wycieczki.

Kuba Szygulski

Warsztaty plastyczne
21 marca 2012r. mieliśmy warsztaty plastyczne.
Każdy przyniósł
różne materiały.
Jedni bibułę, inni
kolorowy papier,
wykałaczki, taśmę
itp. Następnie
zabraliśmy się do
wykonywania atrybutów kulturalnego
kibica. Z przyniesionych materiałów

zrobiliśmy: czapki, trąbki, koszulki i
szaliki. Wszystkie atrybuty
wyglądały znakomicie. Po zakończeniu pracy
ozdobiliśmy naszą
klasę. Na korkowej
tablicy zawiesiliśmy
rozmaite materiały
takie jak: informacje o Rosji, która nam przypadła, o
sławnych ludziach, mapy, kserokopie

banknotów, ilustracje zabytków, flagę itp. Kiedy nasza klasa była już
pięknie udekorowana, przeszliśmy na
korytarz, aby i tam przyozdobić tablicę własnoręcznie wykonanymi atrybutami
kulturalnego kibica.

Jajka stanowią zaczątek życia,
utożsamiane były z krwią, będącą w
pojęciach pierwotnych istotą wszelkiego żywota.

dębowy, czarną — przez gotowanie z
korą olchy i liśćmi klonu czarnego,
żółtą, w różnych odcieniach łupinach
cebuli.

Nazwy jaj wielkanocnych zależne są do sposobu barwienia. Kraszanki to jajka czerwone, od wyrazu krasa —
czerwień , uroda. Ziel on e
ot rzy myw an o
przez gotowanie jaj w
wodzie z listkami jemioły lub młodego żyta.
Fioletową barwę uzyskiwały w wywarze z płatków kwiatu ciemnej malwy,
brązową — przez moczenie się w
wodzie stojącej w wydrążonym pniu

Gdy przed zanurzeniem jajka w
barwiącym roztworze napisano na
nim wzory woskiem, który później
został usunięty, malowanka stawała
się pisanką.

To były bardzo ciekawe
zajęcia.

Wiktoria Piaskowska

Kraszanki, pisanki
Opowieści o narodzinach zwyczaju malowania wielkanocnych jaj. Jedna głosi, że to kamienie, którymi ukamienowano
świętego
Szczepana, pierwszego męczennika chrześcijańskiego, zamieniły
się w czerwone jajka.
Druga — że gdy Jezusa
prowadzono
na
śmierć, pewien biedak,
niosący do miasta na
sprzedaż kilka uzbieranych od jednej kury
jaj, postawił kobiałkę
przy drodze i pomógł Zbawicielowi
dźwigać krzyż. Gdy powrócił, ujrzał w
kobiałce jajka zabarwione na czerwono.
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