
 

 

 

 

 

Polskie zwyczaje wielkanocne 
 

  Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową, kiedy to na pamiątkę wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy święcimy palmy. Tradycyjne palmy wielkanocne 

wykonywane są z gałązek wierzby, która jest symbolem zmartwychwstania  

i nieśmiertelności duszy.   

  W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Tridium Paschalne. 

Podczas śpiewania „Chwała na wysokości” biją wszystkie dzwony kościelne, 

które milkną po zakończeniu śpiewu. Nie słyszymy też organów.  

 W Wielki Piątek uczestniczymy w Drodze Krzyżowej i Liturgii 

Wielkopiątkowej, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa.  

  W Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny. W koszyczku 

nie może zabraknąć baranka – symbolu Jezusa Zmartwychwstałego. 

  W Wielką Niedzielę po Mszy Świętej Rezurekcyjnej wszystkie rodziny 

 
 

zasiadają do świątecznego śniadania. Najpierw dzielą się jajkiem, składając 

sobie życzenia. Na stole nie może zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli 

mazurka.  

  W Lany Poniedziałek zwany Śmigusem – Dyngusem zgodnie z tradycją 

chłopcy polewają dziewczyny wodą.  

 Podczas Świąt Wielkanocnych nasze stoły upiększają pięknie zdobione jaja, 

które są symbolem odradzającego się życia. Wprawdzie przez lata sposoby 

barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała. 

Stosując naturalne barwniki roślinne można ozdobić skorupki na różne kolory. 

Wyciskając sok z buraka zabarwimy pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, 

a sok z jagód – na fioletowo. Gotując wywar z suchych łusek cebuli zafarbuje 

jajka na różne odcienie koloru żółtego aż do rudawego brązu. Natomiast wywar 

ze szczypiorku lub świeżego zielonego zboża nada barwę zieloną.  

Można pięknie ozdobić jajka nanosząc wzór z roztopionego wosku, a następnie 

zanurzając jajko w roztworze barwnika. Wtedy zabarwią się tylko odsłonięte 

fragmenty skorupki, a to co jest zakryte woskiem nie zmieni koloru. Po wyjęciu 



jajka z barwnika trzeba delikatnie zetrzeć wosk miękką ściereczką. 

Jeśli zabarwimy skorupki na intensywny kolor możemy je później ładnie 

ozdobić delikatnymi wzorkami. W tym celu trzeba szpilką lub ostro 

zakończonym nożem „wydrapać” dowolne motywy, które przypominają 

koronkę. Można ozdabiać jajka przyklejając elementy z barwnego papieru, 

cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub z kolorowej samoprzylepnej folii. 

                            Natalia Wiącek 

 

Pragniemy złożyć życzenia  

zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,  
obfitości na świątecznym stole,  

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 
  

 
God bless you at Easter 
and keep you all year through. 

God give you all the faith it takes 
to make your dreams come true. 

May His love and wisdom always help 
to guide you on your way, 

And His light shine down upon you now 
To bless your Easter Day. 

  

         Życzy Redakcja  

                                                             

                           

             Gminny Czar Par  

  
   28 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs „Gminny Matematyczny Czar 

Par”. Najtęższe umysły z klas piątych oraz szóstych stanęły do walki o tytuł 

najlepszej matematycznej pary.   

 Z każdej szkoły z terenu gminy Wielka Wieś wybrano dwie dwuosobowe pary 

najlepszych znawców matematyki. Naszą szkołę reprezentowali- Agnieszka 

Piechowicz, Julia Kwiecień z kl. V, Mateusz Kulesza i Ewelina Hojda z kl. VI.  

 Każda para wzięła udział w pięciu konkurencjach: Tangram, Krzyżówka 

liczbowa, Krzyżówka z hasłem, Domino oraz Domino Smok.  

W tej rywalizacji ważna była wiedza, jak również czas w jakim rozwiązywano 

zadania.  

 Choć z relacji zawodników wynikało, że wszystkie zadania były proste. Jak 

zaobserwowałem, wszyscy mieli najwięcej problemów z tangramem.   

 Potyczki z królową nauk urozmaicił nam występ grupy tanecznej z klasy I, 

która zaprezentowała się gościom w tańcu nowoczesnym. 

I Gminny Czar Par zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród 

przez pana wicewójta Krzysztofa Wołosa. W grupie klas piątych pierwsze 



miejsce przypadło SP w Bęble, drugie - SP Biały Kościół, trzecie – SP 

Modlnica. Wśród klas szóstych niepokonana była para z Bebłą, tuż za nimi 

Biały Kościół,  nasza para zajęła trzecie miejsce. 

 Ostatnim zadaniem, które przygotowała Pani Grażyna Pogan było podzielenie 

się swoimi wrażeniami z konkursu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że było 

wspaniałe i za rok także chcieliby wziąć w nim udział.  

Organizatorem całego konkursu była oczywiście nasza pani od matematyki 

Grażyna Pogan. Sędziami byli uczniowie Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego 

w Biały Kościele. 

 

 „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
 

    19 kwietnia odbył się konkurs pt. „Moja Mała Ojczyzna” przygotowany 

przez  Panią Magdalenę Zięcinę i  Pana Przemysława Rysia. Celem było 

sprawdzenie naszej wiedzy dotyczącej znajomości gminy, w której mieszkamy. 

Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszej części był do rozwiązania 

test;druga składała się z zadań otwartych: zawodnicy układali puzzle z mapą 

gminy, prezentowali wymyślone hasło reklamujące nasza małą ojczyznę, 

malowali odpowiednimi kolorami flagę i herb. Było też zadanie, gdzie należało 

przyporządkować 

kościoły do nazwy parafii. Kolejne zadanie polegało na wykazaniu się wiedzą o 

miejscach historycznych w naszej gminie. Ostatnie dotyczyło znajomości 

patronów szkół. Do zdobycia było 56 punktów. Mistrzem została klasa VI 

(Paweł Witek, Damian Wodnicki, Filip Kowalski, Michał Parszywka) 

zdobywając 30 punktów, drugie miejsce zajęła klasa IV ( Dawid Krężołek, 

Natalia Sobocińska, Arkadiusz Wójtowicz, Karolina Udziela zdobywając 27 

punktów, a trzecie miejsce zajęła klasa V w skład, której wchodzili: Ola 

Kaźmierowska, Paulina Piechówka, Tomasz Baran i Katarzyna Parszywka.  
               Zwycięzcom gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów. 

 

                               Poniżej przedstawiam tabele z wynikami: 

 

   Zad. 

 

Klasa 
Test Puzzle Hasło Kościoły Flaga Pomniki patroni 

Razem 

Max 

(56p.) 

IV 13/27 0/3 2/2 5/5 0/4 3/9 4/6 27 

V 9/27 3/3 2/2 5/5 0/4 2/9 3/6 24 

VI 13/27 1/3 0/2 5/5 2/4 5/9 4/6 30 

 

                                                                                                                Bartek Knapik                       
 

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ.        

 

  5 maja będziemy świętować imieniny naszego patrona –księdza Stanisława 

Konarskiego, w związku z tym wydarzeniem nauczyciele przygotowali liczne 

konkursy sprawdzające nasze umiejętności. Jednym z nich były potyczki 



z ortografią. Do walki o tytuł „Mistrza ortografii” przystąpili śmiałkowie z klas 

II- VI. Dyktando dla starszaków przygotowała Pani Paulina Piotrowska, które  

 wyłoniło  finałową szóstkę. Po zaciętej walce na łamanie piór i głów wygrała 

Ewelina Hojda z klasy szóstej, i to jej przypadł zaszczytny tytuł w tej grupie. 

  Trzecioklasiści musieli zmierzyli się z wierszem Jana Brzechwy „Kłótnia 

rzek”. Najlepiej poradziły sobie z nim trzy osoby: Wiktoria Chwast, Justyna 

Baran i  Aleksandra Udziela, pisząc dyktando bezbłędnie. Po dogrywce miano 

„mistrza” zdobyła Wiktoria Chwast. 

  Jako ostatni do ciężkiej walki z ortografią stanęli drugoklasiści pisząc test 

przygotowany przez Panią Barbarę Głód. Tytuł znawcy naszej ortografii 

przypadł Magdalenie Wójcik. 

   Wszyscy się starali, rywalizacja była bardzo zacięta. Pomysłodawczynią tych 

potyczek z ortografią była Pani Magdalena Zięcina.   

 Proponujemy wam mały tekścik z ortografii. Niżej zamieściliśmy krzyżówkę 

opracowaną przez Arkadiusza Wójtowicza z klasy czwartej. Prawidłowe 

rozwiązania zamieścimy w majowym numerze. 

 Życzymy miłej zabawy. 
Redakcja 
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 Ciekawe hobby 
Kuba jest uczniem klasy drugiej, którego hobby stałą się wspinaczka. Postanowił nam o tym 

opowiedzieć. 

Moje hobby to wspinaczka. Bardzo lubię chodzić do GOKiS-u na wspinaczkę. 

Zajęcia prowadzi Pan Maciek i wszyscy go lubimy. Na święta od Św. Mikołaja 

dostałem magnezję. To proszek do rąk żeby się nie ślizgały. Uchwyt na końcu 

ściany wspinaczkowej nazywa się „top”. Jak wychodzę na ściankę zapinam się 

w uprząż. Wspiąłem się na każdą ściankę. Jak były zawody wspinaczkowe 

byłem najmłodszy z grupy, a zająłem 3 miejsce. Dostałem brązowy medal 

 i książkę. Lubię chodzić na zajęcia wspinaczkowe. 
Jakub Hojda  

1. Splecione sznurki, lina. 
2. Ktoś, kto się wszystkiego boi.  

3. Indiańska łódka. 
4. Płaski teren.   

5. Bajkowa postać kobieca spełniająca  
   życzenia sierotek. 

6. Pracownik pilnujący majątku firmy. 
7. Grupa osób złączonych wspólnym celem (np. 

o charakterze).  

8. Odpadki powstające przy heblowaniu  
    drewna.  

9. Dziecko płci żeńskiej. 
10. Niepunktualne przybycie.  

11. Świecące na bagnach stare drewno. 
12. Koronowany władca. 
 



Paweł poleca 
 

Need for speed Hot Pursuit II 
Need for speed Hot Pursuit II to już 15 cześć słynnej gry wyścigowej.  

Miłośnicy tiuningowania i śrubowania swoich aut i silników muszą obejść się 

smakiem ,ponieważ gra proponuje nam tylko wybór lakieru. Mnie to się bardzo 

spodobało, bo miałem dość siedzenia w garażu i „picowania” pojazdu miedzy 

innymi tak jak w NFS Underground II. 

  Ponadto mamy możliwość stanąć po stronie policji i nielegalnych wyścigów  

na fenomenalnej mapie tras gdzieś w górach. Nowe, jeszcze gorętsze fury 

odblokowujesz za… robienie fajnych rzeczy. Jazdę pod prąd, driftowanie  

czy ogólne „psocenie” na drodze. Świetny pomysł!  

Wszystkim miłośnikom gier wyścigowych gorąco polecam tą grę! 

                                                                                                                                 

                                             
 

 

 

                 
 


