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Wielkanoc!
Wielkanoc!
Wielka radość w sercu,
gdy chodzisz po świecie
- kw itnącym kobiercu.
Na stole pisanki
tęczą m alowane.
Wśród zieleni traw ycukrow y baranek.
Bazie w wazoniku,
ciasta i wędliny.
Wielkanoc – i w ielkie
spotkanie rodziny.

 Z Ŝycia klas młodszych;
 Wywiad z Dyrektorem
Szkoły p.A.Kaliszem;
 Wielkanocne Święta;
 Nasza twórczość;
 Zagadkowo;
 Humor;
 Dodatek: Stąd jestem,
stąd pochodzę
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Drodzy Czytelnicy!
ZbliŜają się Święta
Wielkanocne.
Z tej okazji składamy Wam
najserdeczniejsze Ŝyczenia:
śeby śmiały się pisanki,
uśmiechały się baranki,
mokry dyngus zraszał skronie
duŜo szczęścia sypiąc
w dłonie.
Tego wszyst kiego naszym
wiernym Czytelnikom
Ŝyczy Redakcja oraz Mały
Samorząd Uczniowski

28 III – Udział w spektaklu
teatralnym „Szewczyk Dratewka”

Spotkanie z przyrodnikiem
W poniedziałek 12 marca gościł w naszej szkole pan Roman Zamorski
z Gorlic – podróŜnik, pasjonat, właściciel pokaźnej kolekcji owadów. Jest
przyrodnikiem – hobbystą, wybrał zupełnie inny zawód (inŜynier) a przyrodą
interesuje się z zamiłowania. Barwnie i ciekawie opowiedział uczniom o tym w
jaki sposób przez 20 lat zdobywał i znajdował okazy do swej kolekcji. Spędził
m. inn. 3 miesiące w dŜungli amazońskiej, skąd przywiózł okazy niebieskich,
olbrzymich motyli. KaŜda gablota to okazy z róŜnych części świata np.
jedwabniki, cykady, szarańcza, modliszki, chrząszcze, ćmy. Wśród tych okazów
nie brak takŜe tych znanych nam z łąk pawików i cytrynków. Największym
jednak zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się gablota z tarantulą
i skorpionem. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań, oglądali okazy z bliska.
Wszyscy byli zadowoleni z przebiegu spotkania, takŜe pan Roman, który
cieszył się, Ŝe wśród naszych uczniów jest tak wielu miłośników i znawców
przyrody. Obecnie największym jego marzeniem jest podróŜ na Madagaskar.
śyczymy Mu, aby to pragnienie zrealizował i mógł się znowu z nami podzielić
swymi wraŜeniami.
Maria Świerz

Pierwszy dzień wiosny
21 marca zgodnie z tradycją dzieci
z klas I – III poŜegnały zimę
i przywitały wiosnę.
Uczniowie klasy III a pod kierunkiem
p. Anny Dykas przygotowały na tę
okoliczność przedstawienie.
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W związku z tym, Ŝe zima była w tym roku łagodna, równieŜ łagodnie
potraktowano zimową pannę – Marzannę. Udała się ona w odosobnienie na 9
miesięcy. Ominęło ją spalenie, bądź utopienie.
Po przedstawieniu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski przygotowany
przez Mały Samorząd Uczniowski.
Ponadto podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny przygotowana została
wystawa pt. „Marzanna – zimowa panna” oraz wiosenne zgadywanki.

Szkolny Konkurs Recytatorski
W konkursie recytatorskim wzięło udział
12 uczestników, po dwie osoby z kaŜdej
klasy. Recytację oceniało jury w składzie:
p. Maria Galant, p. Zuzanna Lignar,
p. Aneta Bogdan oraz ks. Wiesław Bodzioch.

- Dzień dobry. Jesteśmy z Gazetki Smyka.
Chciałybyśmy zadać Panu Dyrektorowi
kilka pytań.
- Czy mógłby nam Pan na początek opowiedzieć
trochę o sw oim Ŝyciu osobistym: gdzie Pan
mieszka, j aką ma Pan rodzinę?

Oto wyniki konkursu:
1 miejsce: Natalia Świerz kl. III a
Justyna Przybyłowicz kl. III b
2 miejsce: Justyna Warchoł kl. I b
3 miejsce: Kacper Basista, Konrad Malarczyk kl. IIb oraz Klaudia śegleń kl.IIa
WyróŜnienie: Marcin Bednarz kl. II a oraz Monika Świerzowska kl. I b
Uczennice, które zajęły I miejsce będą reprezentowały naszą szkołę
w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 18 kwietnia
w RoŜnowicach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez
Mały Samorząd Uczniowski.

Konkurs grafiki komputerowej

„Szewczyk Dratewka”

Uczniowie Kółka Redakcyjnego wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki
Komputerowej Młodych „Mój Świat”.
W kategorii wiekowej 6 – 9 lat przyznano
2 nagrody i 3 wyróŜnienia.
Jedną
z wyróŜnionych
jest Natalia Dykas
z kl. III a, która
wykonała pracę
pt. „Tęczow e
akwarium”.

28 marca uczniowie klas II
i III uczestniczyli w spektaklu
pt. „Szewczyk Dratewka”
wystawionym w GCK przez
aktorów
z Narodowego
Teatru Edukacji
we Wrocławiu.
Spektakl cieszył
się duŜym
zainteresowaniem.
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły
p. Aleksandrem Kaliszem

- Mieszkam w Zagórzanach, jest to wieś w Gminie
Gorlice. Mam Ŝonę i dwójkę dzieci. Córka studiuje
na drugim roku, a syn jest uczniem drugiej klasy
gimnazjum.
- Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole, a j aki naj mniej lubiany?
- W zasadzie lubiłem wszystkie przedmioty. Takim najmniej lubianym
przedmiotem była plastyka, bo nie wychodziły mi rysunki. Natomiast najb ardziej
ulubiony przedmiot to biologia, chemia w średniej szkole, a w szkole podstawowej
język polski i historia.
- Dlaczego w ybrał Pan zaw ód nauczyciela? Kim chciał Pan zostać gdy był
Pan w naszym w ieku?
- Prawdę mówiąc, jak byłem w waszym wieku to bawiłem się z moimi kolegami
i koleŜankami z sąsiedztwa w szkołę. Ktoś w tej szkole musiał być nauczycielem.
Zawsze ja przyjmowałem tę rolę. Myślę, Ŝe nauczycielem chciałem zostać
zawsze,
a
ostateczną
decyzję
podjąłem
w
szkole
średniej.
Dlaczego nauczycielem? Dlatego Ŝe lubię pracę z dziećmi.
- Ile lat pracuje Pan w zaw odzie nauczyciela?
- W zawodzie nauczyciela pracuję 22 lata.
- Jakich przedmiotów Pan uczył i uczy?
- W tej chwili uczę biologii, chemii, przyrody i wychowania do Ŝycia w rodzinie.
Ale kiedyś jak rozpoczynałem pracę uczyłem jeszcze geografii, techniki,
przysposobienia obronnego, wf - u bo takie były potrzeby szkoły w czasie kiedy
rozpoczynałem pracę.
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- Czy w edług Pana dzisiej sza młodzieŜ jest inna od tej sprzed 20 lat?
- Myślę, Ŝe dzisiejsza młodzieŜ jest taka jak ta sprzed 20 laty, tylko trzeba ją
zrozumieć, bo zmienił się świat zarówno w dziedzinie gospodarki, kultury oraz Ŝycia
społecznego. Dzisiaj na młodzieŜ czyha więcej zagroŜeń. Natomiast kiedyś
młodzieŜ wychowywała się bez takiego dostępu do środków masowego przekazu.
Szczególnie takim środkiem przekazu obecnie jest Internet. Myślę, Ŝe dziś trzeba
zmienić język rozmowy z młodzieŜą, trzeba dopasować swoje wymagania do
rozwijającego się świata. Natomiast zawsze, przedtem i teraz naleŜy wskazywać
młodzieŜy błędy i sposoby wyjścia z tych błędów. Nie naleŜy tolerować złego
i nagannego zachowania.
- Czy praca dyrektora szkoły jest trudna?
- Myślę, Ŝe ja k kaŜda praca, takŜe praca dyrektora szkoły jest pracą trudną.
Natomiast jest przyjemnie je Ŝeli przynosi ona efekty. Zajmuje na pewno duŜo
czasu.
- Co podoba się Panu w naszej szkole, a co chciałby Pan zmienić?
- W naszej szkole podoba mi się podejście młodzieŜy i nauczycieli do tego co
najwaŜniejsze, czyli młodzieŜy do nauki, a nauczycieli do uczenia.
Co chciałbym zmienić? Chciałbym stworzyć młodzieŜy jak najlepsze moŜliwości
rozwoju zainteresowań, myślę tu o poszerzeniu ilości kół zainteresowań dla
uczniów i będę zabiegał o to, aby takie moŜliwości pojawiły się. Wiadomo, Ŝe na to
potrzeba środków finansowych. Myślę teŜ Ŝe naleŜy stworzyć jak najlepsze warunki
do rozwoju nauki języków obcych.
- Co sądzi Pan o w prowadzeniu mundurków do szkoły?
- Mundurek nie jest złą rzeczą, poniewaŜ tak naprawdę to eliminuje rewię mody ze
szkoły. Wszyscy uczniowie wtedy są jednakowo ubrani , co uniemoŜliwia
pokazywanie
czy
kogoś
stać
na
ładniejsze,
droŜsze
stroje,
a kogoś tylko na stroje skromne i tanie. To po pierwsze. Po drugie mundurek
umoŜliwia większe poszanowanie ubrania. Bo wiecie jak to jest jak się coś robi na
lekcjach plastyki z kleju , czy plasteliny. Łatwo brudzą się wtedy ubrania. Mundurek
powinien być taki, Ŝeby go moŜna było łatwo wyprać. Natomiast wprowadzenie
mundurków do szkoły uzaleŜniam od decyzji rodziców w porozumieniu z
nauczycielami.
Dziękuj emy za udzielenie w yw iadu. śyczymy Panu sukcesów zaw odow ych
i zadow olenia z pracy w naszej szkole.
Wywiad przeprowadziły: Barbara Rybka
Natalia Świerz
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„O WIOŚNIE”
Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ...
A o czym? O w iośnie.
śe wiosna w ędruje po dróŜkach i czary w yczynia j ak w róŜka.
Gdy w iosna uśmiechem zabłyśnie,
To z ziemi w yrasta przebiśnieg.
Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę
poj awia się śliczny zawilec.
Gdy wita się z wiosną leszczyna to w iosna jej kotki przypina.
Stanęła dziś wiosna nad klonem
I klon ma j uŜ pączki zielone.
A dąb się ogromnie złości i teŜ zieleniej e ... z zazdrości.

Nic tak wspaniale nie oddaj e uroków wiosny j ak śpiew pierwszych
w iosennych ptaków. Po cichej i spokoj nej zimie, podczas której świat
przyrody zapada w długi sen, ptasi św iergot brzmi jak najpiękniejsza
muzyka.

Czy wyobraŜacie sobie świat bez ptaków?
Na świecie bez ptaków byłoby bardzo nudno, cicho i ponuro. Ptaki śpiewają
najpiękniej wiosną i tym umilają nam Ŝycie. Wiosna ma piękne kwiaty, ale gdyby
nie miał jej kto śpiewać i cieszyć się z jej przyjścia byłoby smutno. Ziemia bez
ptaków byłaby jak niebo bez gwiazd.
Natalia Świerz kl.IIIa

Śpiew ptaków jest wesoły i radosny. Gdyby na świecie nie było ptaków nie
budziłby nas świergot skowronków i słowików. W lasach i parkach nie
słyszelibyśmy stukania dzięcioła, pogwizdów drozda. Na wysokich drzewach nie
widzielibyśmy gniazd zięb. Świat z ptakami jest ciekawy, moŜna śledzić ich
codzienne Ŝycie, dowiadywać się róŜnych rzeczy. Świat bez ptaków byłby smutny
i nudny.
Roksana Karp kl.III a
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Kartka z kalendarza

Listy dzieci do ptaków
Drogi Dudku!
Wracaj do nas z daleka. Wszyscy
za Tobą tęsknimy! Smutno w
Polsce bez Ciebie. U nas ju Ŝ
wiosna, wracaj do nas, proszę!
Obiecuję , Ŝe nie będziesz
głodował i najesz się do syta.
Jesteś ozdobą naszych lasów.

Drogi Szpaku!
Bardzo mi Ciebie brakuje. Budka juŜ
wisi i czeka na Ciebie. Brakuje mi
Twojego śpiewu i świergotu małych
szpaczków. Przypilnuję swojego kota,
Ŝeby Cię nie denerwował. Z moją
rodziną chętnie będę słuchać Twojego
śpiewu. Dni są coraz cieplejsze, więc
przylatuj szybko. Cała moja rodzina na
Ciebie czeka.

Alek Karp II a

Kochany Skow ronku!
Chciałabym Cię serdecznie
zaprosić, abyś tak jak co roku
wrócił do swojego gniazda na
starej jabłoni. Dopilnuję swojego
kota, Ŝeby nie straszył Twoich
piskląt. Obiecuje równieŜ, Ŝe nie
będę dotykać i zaglądać do
Twojego gniazda, bo wiem, Ŝe
tego nie lubisz. Kochany ptaszku,
bardzo brakuje mi Ciebie
i Twojego śpiewu, który umila nam
wiosenny czas. Proszę Cię, wracaj
szybko i przynieś nam prawdziwą
wiosnę.

Jadwiga Ludwin II a

Kochana Jaskółeczko!
Nie było Cię cała zimę, bardzo za
Tobą tęskniłem. Proszę Cię, gdy
przylecisz do Libuszy, Ŝebyś
opowiedziała mi jak Ŝyją ludzie w
Afryce oraz jak długo wracałaś do
Polski. W zamian pozwolę Ci zrobić
gniazdko w stajni i dopilnuję, Ŝeby mój
kot nie zjadł Ciebie i Twoich dzieci.

Aneta Kluska II a

Przemek Barczyk II a

Drogi Bocianie!
Bardzo Cię proszę przylatuj w nasze strony co rok. Gniazdo piękne i duŜe juŜ
czeka na Ciebie. Sam je zbudowałeś na wysokim słupie. Gdy Cię ujrzę, to
będzie znak, Ŝe juŜ wiosna! Ja natomiast obiecać Ci mogę błękitne niebo,
piękny, wiejski krajo braz i duŜo rybek i Ŝabek w stawie.
Pozdrawiam Cię serdecznie.
Ola Wenc II a
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1 IV - Prima aprilis, Między narodowy Dzień Ptaków
2 IV - Między narodowy Dzień KsiąŜki dla Dzieci
4 IV - Dzień MęŜczy zn
5 IV - Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 IV - Światowy Dzień Zdrowia
8 IV - Wielkanoc
9 IV - Poniedziałek Wielkanocny
10 IV - Dzień SłuŜby Zdrowia
11 IV - Dzień Radia
12 IV - Między narodowy Dzień Lotnictwa
14 IV - Dzień Ludzi Bezdomnych
18 IV - Między narodowy Dzień Ochrony Zabytków
22 IV - Dzień Ziemi
23 IV - Światowy Dzień KsiąŜki
29 IV - Między narodowy Dzień Tańca

Baran
21 marca
– 20 kwie tnia

najstarsze i najwaŜniej sze święto chrześcijańskie
(obok BoŜego Narodzenia) upamiętniające śmierć krzyŜową
i zmartw ychw stanie Jezusa Chrystusa.
Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najwaŜniejszych dla
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Z obchodami Świąt Wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych:
pisanki, święcone czy śmigus-dyngus.
Tradycją jest teŜ składanie sobie Ŝyczeń i wysyłanie kartek wielkanocnych.
Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.
W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, Ŝe
Chrystus zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada do uroczystego
śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim
cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką
Sobotę. Wszyscy dzielą się jajkiem, Ŝycząc sobie pomyślności,
zdrowia i błogosławieństwa BoŜego.
Z Wielkanocą wiąŜe się wiele pięknych legend i ludow ych zw yczaj ów .
Przypomnimy dzisiaj dwa najpopularniej sze.
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O DYNGUSIE I JAJ M ALOWANIU
Dawniej w drugi dzień świąt, zwany równieŜ Lanym Poniedziałkiem, a takŜe dniem
św. Lejka, grupy męŜczyzn, tzw. dyngusiarze, chodziły od chaty do chaty z prośbą
o wykup, który stanowiły głównie wielkanocne jaja. Śpiewano przy tym róŜne
zabawne piosenki, takie np. jak ta pochodząca z Pomorza:
Przyszedłem po dyngusie,
LeŜy placek na obrusie,
Tata kraje, mama daje,
Proszę o malowane jaje.
Polewano się róŜnie, na dworach paroma kropelkami wody perfumowanej, na
wsiach wiadrami i konewkami. Niejedna panna została nawet wepchnięta do rzeki
czy koryta z wodą. Mimo pisków i wrzasków dziewczęta nie narzekały, Ŝe je
oblewano. Wierzono bowiem powszechnie, Ŝe woda w wielkanocny poniedziałek
„przyda licu gładkości i rumieńca". Ponadto liczba kawalerów, uganiających się za
dziewczyną z wiadrami, świadczyła o jej atrakcyjności. Znacznie wzrastały teŜ
szanse panienki na korzystne zamąŜpójście. Nie trzeba było się wstydzić mokrego
ubrania; wstydziły się te panny, których nikt nie chciał oblewać.
Chłopcy starali się polać wodą jak najwięcej dziewcząt, by zapewnić sobie
pomyślny rok, a ten, który nie zdołał oblać Ŝadnej, był uwaŜany za pechowca.
W odróŜnieniu od „Dyngusa”, „Śmigus” polegał głównie na smaganiu się cienkimi
rózgami. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w miastach, mało kto odróŜnia juŜ
śmigus od dyngusa, traktując je łącznie jako przyzwolenie na bezkarne oblewanie
się wodą.
„Śmigus – Dyngus”
Śmigus – Dyngus! Drugie święto,
Biegnie Janek z kubłem wody.
Oj, dostanie się dziewczętom!
Józek biegnie z drugiej strony.
Śmigusowa płynie rzeka,
Najweselsze takie zbytki!
Kasia wodą juŜ ocieka,
Nie ma na niej suchej nitki.
Pisanki, pisanki jajka malowane. Nie ma Wielkanocy bezbarwnych pisanek!
Jajko niewątpliwie króluje na wielkanocnym stole.
Jaja wielkanocne zdobione róŜnymi motywami
popularnie nazywamy pisankami.
Najpopularniejszą i najstarszą techniką zdobienia jaj jest
technika batikowa, w której wzór nanoszony jest woskiem
przy uŜyciu szpilki. Do innych technik naleŜy wyskrobywanie
wzorów przy uŜyciu ostrego narzędzia, oklejanie jaja
wycinankami z papieru, sitowia lub tkaniną, malowanie
róŜnymi rodzajami farb farbami oraz kwasem.
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Święconka i jej symbole
W wielkanocnym koszyczku jaja, chrzan, masło,
wędlina i inne elementy święconki sąsiadują zwykle
z barankami i zajączkami. W niektórych regionach
Polski zajączek kojarzy się dzieciom ze słodkimi
prezentami. Oprócz baranków z chleba, pieczonych
w specjalnych formach, jako wielkanocna tradycja
rozpowszechniły się baranki z cukru.
Wkładanym do koszyczków barankom towarzyszą teŜ kurczątka. W niektórych
rejonach Polski (m.in. na Śląsku czy w Wielkopolsce) panuje zwyczaj
obdarowywania się wielkanocnymi upominkami, zwany „zajączkiem”. Słodkie
prezenty otrzymują przede wszyst kim dzieci.

KaŜda z potraw w koszyku ma symboliczne znaczenie.
Wielkanocny baranek - symbol zwierzęcia ofiarnego, znanego ze Starego
Testamentu. Jest on równieŜ symbolem Chrystusa.
Chleb – najwaŜniejszy pokarm niezbędny do Ŝycia.
Symbolizuje Ciało Chrystusa.
Wędlina – płodność, zdrowie, dostatek.
Sól - symbol oczyszczenia.
Chrzan – symbol siły, krzepy, ochrona przed chorobą.
Masło – oznaka dobrobytu.
Jajko - symbol Ŝycia - źródło tajemniczej siły istnienia i odradzania się Ŝycia w
przyrodzie.
Ser – symbol przyjaźni między człowiekiem, a siłami przyrody.
Ciasto – symbol umiejętności i doskonałości.
Kurczak - jest ściśle związany z symbolem jajka. Jego Ŝółta
barwa symbolizuje wieczność, odrodzenie i słońce.
Zaj ączek - kojarzony jest z płodnością, przyrodą,
odrodzeniem, ruchliwością oraz tchórzliwością.
Do Polski zwyczaj ten dotarł z Niemiec na początku
XX wieku.
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Zajączek wielkanocny przygotował dla Was
2 zadania. RozwiąŜcie je, odpowiedzi zapiszcie
na kartce, przyklejcie kupon konkursowy i wrzućcie
ją do skrzyn ki Smyka w sali nr 4 do 23 kw ietnia.

ZbliŜaj ą się Święta, najw yŜszy w ięc czas na w ysłanie kartki.
Która koperta jest poprawnie zaadresowana? A, B czy C?

Która z mrów ek doj dzie do mety? 1, 2, 3 czy 4?

- Dlaczego nie wstajesz?- pyta
Jasia w autobusie starsza pani
i spogląda na niego karcąco.
- JuŜ ja dobrze panią znam! Ja
wstanę, a pani zajmie mi miejsce!

Zadowolony Michał wraca ze szkoły
i chwali się tacie:
- Tato! Dzisiaj tylko ja się zgłosiłem,
jak pani zadała pierwsze pytanie.
- A o co pani pytała?
- Kto nie odrobił pracy domowej.

- No i jak z nim jest? – pytają
uczniowie kolegę, który odwiedził
chorego nauczyciela.
- Bardzo źle, pojutrze wraca do
szkoły…

Jaś pyta kolegę:
- A dlaczego ty ciągle chodzisz
rozczochrany?
- Bo nie mam grzebienia.
- No to nie moŜesz sobie go kupić?
- Nie, bo wtedy musiałbym się
czesać…

- Czego się dziś nauczyłeś w
szkole? – pyta mama Jasia.
- Na matematyce szukaliśmy
wspólnego mianownika.
- No popatrz, jak ja byłam w szkole
to teŜ szukaliśmy wspólnego
mianownika. Tyle lat minęło. śe
teŜ nikt go jeszcze nie znalazł.

Z naszego podwórka
Uczennice z klasy 3 przygotowywały się do wywiadu z Panem Dyrektorem.
Najpierw postanowiły przećwiczyć wywiad z koleŜanką. Zadały jej pytanie: jaki jest
twój ulubiony przedmiot w szkole, a jaki najmniej lubiany? KoleŜanka
odpowiedziała, Ŝe najmniej lubiane są noŜyczki, a najbardziej lubiany klej.


Poprawne rozwiązanie zadania z numeru 7: PRZEDWIOŚNIE
Nagrody otrzymuj ą: Krzysztof Karp, Agnieszka Myszkowska,
Angelika Wilczek, Katarzyna Przybek, Natalia Furmanek,
Jadwiga Ludwin, Konrad Malarczyk, Anna Czech, Sylwia
Grzegorczyk, Paweł Witek, Justyna Przybyłowicz.
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