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Idzie zajączek lasem, patrzy a na drozce lezy 

podkowa. Podnosi ja, odwraca na druga strone, a tam... kon! 
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Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. 

Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki... 

Gazetka  Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
   Rok szkolny 2015/2016                                    Marzec   2016 

 SZK    LNIAK 
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Od 5 kwietnia zostaną rozegrane 

ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mi-

strzów. Pary zostały rozlosowane 

18 marca. A oto one: 

VfL Wolfsburg – Real Madryt 

Bayern Monachium – Benfica Li-

zbona 

FC Barcelona – Atletico Madryt 

Paris Saint – Germain – Manche-

ster City 

 Mecze zaplanowano na 5 i 6 kwietnia, a rewanże    12 i 13 kwietnia. 

Kacper Gajda kl. 5b 

 

 

 

Wielki tydzień w Polsce 

Niedziela Palmowa- święcimy palmy, bierzemy udział w  Misterium Męki Pań-

skiej 

Wielki Czwartek- uczestniczymy w Mszy Wieczerzy Pańskiej 

Wielki Piątek- w tym dniu pościmy, odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżo-

wej  

Wielka Sobota- czuwanie przy Grobie Pańskim, święcimy pokarmy, pisanki 

Niedziela Wielkanocna- uczestniczymy w Rezurekcji – uroczystej mszy porannej, jemy wielkanoc-

ne śniadanie. 

Wielki Poniedziałek- Śmigus Dyngus- polewamy się wodą ( w granicach rozsądku :-)  

 

Wielkanoc na świecie 

USA 

Symbolem wielkanocnym jest królik. W Nowym Jorku odbywa się Parada Wielkanocna- to wielki 

pokaz strojów (zazwyczaj historycznych). Tego dnia odbywa się Easter Egg Roll, czyli toczenie 

przez dzieci jajek po trawniku. Najsłynniejsze zabawy  odbywają się co roku w Białym Domu, gdzie 

para prezydencka zaprasza do zabawy amerykańskie rodziny 

Anglia  

Głównym symbolem tego święta w Wielkiej Brytanii jest „Easter Bunny”. Dla dzieci jest on przede 

wszystkim symbolem drobnych upominków w postaci słodyczy. Oprócz popularnych czekoladowych 

jajek, można kupić bułeczki z charakterystycznym krzyżem- hot cross buns, pieczone specjalnie 

na tą okazję. Egg hunt – polowanie na jajka jest to popularna zabawa, która polega na tym, że dzie-

ci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a 

nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwa-

nie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej. 

Szwecja  

Zamiast palm, barwnymi piórkami przybiera się 

gałązki krzewów. Do dzieci w Wielką Sobotę przy-

chodzi zajączek i przynosi im czekoladki. Ciekawą 

tradycją, przypominającą nieco Halloween, jest 

przebieranie się za påskkärringar - "wielkanocne 

wiedźmy".  

WIELKANOC 
KĄCIK SPORTOWY 

Piątoklasiści na Olimpie 

Uczniowie klas piątych w ramach lekcji języka polskiego poznawali niezwykły świat starożytnej 

Grecji. Znajomość niektórych mitów sprawiła, że w krótkich scenkach teatralnych sami wcielili 

się w postacie greckich bogów i bogiń.Do swoich ról przygotowali się bardzo sumiennie. Godne 

pochwały jest nie tylko dobre opanowanie tekstu, ale też samodzielnie przygotowane piękne 

charakteryzacje, rekwizyty czy elementy scenografii. Trzeba przyznać, że niektórzy wykazali 

się dużym talentem aktorskim. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0qKpu9XLAhVEPg8KHeLLB70QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstand.bloog.pl%2Fkat%2C41929640%2Cindex.html%3Fao%3D1&bvm=bv.117218890,d.ZWU&psig=AFQjCNGAnPuq2rIrCqlSYwJgYpILFrLm
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Włochy i Hiszpania 

 W tych krajach urządzane są procesje zwane Passos. Ubrani na czarno wierni maszerują 

od kościoła do kościoła. Droga Passos udekorowana jest czerwonymi kobiercami ozdo-

bionymi liśćmi palmy i kompozycjami kwiatowymi. Uczestnicy procesji zakładają na gło-

wę kaptury a kobiety czarne chusty lub kapelusze z woalkami. 

Filipiny 

W Wielki Piątek odbywa się słynna na całym świecie procesja, podczas której ochotnicy 

biczują się, a niektórzy na koniec są przybijani do krzyża. 

Nie wszyscy wiedzą, że nazwa śmigus-dyngus na oznaczenie lanego poniedziałku funkcjo-

nuje mniej więcej od XV wieku. Wcześniej były to dwa odrębne zwyczaje: śmigus polegał 

na biciu gałązkami nóg i oblewaniu ich wodą, co miało oczyścić ciało z brudu i chorób na 

wiosnę. Oblewanie wodą w lany poniedziałek ma nam 

przynieść powodzenie i szczęście.  

Najczęściej używane sprzęty w lany poniedziałek. Top 5. 

1.    Butelka  

2.    Pompka na wodę. 

3.    Pistolet na wodę. 

4.    Plastikowe jajko na wodę. 

5.    Perfumy. 

Pamiętaj!!! Bez względu na to, jaką zabawkę na wodę będziesz mieć, zawsze trzymamy 

się  zasady, że nie można polewać wodą nieznajomych ludzi na ulicy lub domowników, 

którzy sobie tego nie życzą.  

Życzymy wam wspaniałej i bezpiecznej zabawy w lany poniedziałek. 

                                                                          Ewelina Kopciuch, Natalia Skubis kl. Va 

8 marca 2016r.  obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Kobiet. Dzięki naszym szkol-

nym panom wszystkie panie odczuły, że to właśnie ich święto. Cała społeczność uczniowska zgroma-

dziła się w sali gimnastycznej. Wszystkich zebranych, a szczególnie kobiety – te małe, duże i zupeł-

nie dorosłe, powitał w imieniu wszystkich panów pan Krzysztof Tryniecki. Uczniowie klasy VI wystą-

pili z programem słowno-muzycznym przygotowanym przez panów Kazimierza Wolanina, Pawła Mło-

dowca i Krzysztofa Trynieckiego. A na koniec życzenia wyśpiewał nam pan Tryniecki ze wsparciem 

pana Wolanina i pana Młodowca.  

Ferie w teatrze                                

25 lutego 2016r. grupa uczniów uczestniczyła w 

wycieczce do Rzeszowa. Głównym celem wypra-

wy był Teatr Maska, gdzie obejrzeli spektakl 

pt. Pinokio. .Przedstawienie to opowieść o dora-

staniu i o miłości nadającej sens ludzkiemu ży-

ciu. Czas oczekiwania na przedstawienie dzieci 

wykorzystały na zwiedzenie Muzeum Dobrano-

cek,  Podczas spaceru po rzeszowskim rynku 

obejrzeli zabytkowe kamieniczki, ratusz, po-

mnik Tadeusza Kościuszki oraz Tadeusza Nale-

py. Po  spektaklu wszyscy udali się do McDo-

nald’s aby po wcześniejszej uczcie duchowej 

zakosztować innych przyjemności. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fsp205lodz.edupage.org%2Fblog16%2F&psig=AFQjCNEron5azaKELBFuQz-_MFQfTPXrUA&ust=1458780155844842


  

 

8 marca 2016r w naszej szkole odbyła się 

I edycja Szkolnego Konkursu „Mam Ta-

lent’. Do konkursu zgłosiło się 12 osób, 

które solo lub w duetach prezentowały 

swoje uzdolnienia. Na naszej scenie wy-

stąpili śpiewający soliści i duety, dwoje 

instrumentalistów i tańczące dziewczyny. 

W kolejności, jaką wskazało wcześniejsze 

losowanie na scenie pojawili się: 

1. Julia Sopel z kl. IVb w piosence tury-

stycznej „Krajka” 

2. Michalina Makuch z kl. IVb w piosence 

Sylwii Grzeszczak „Księżniczka” 

3. Ola Bednarz i Martyna Sopel z kl. IVb w piosence Eneja „Kamień z napisem LOVE” 

4. Kacper Farion z kl. IVa, który na akordeonie zagrał wiązankę melodii ludowych 

5. Oliwia Ważny z klasy Vb w piosence Patty „Zabiłeś nas” 

6. Kinga Kaczorowska i Oliwia Cencora z kl. Vb w piosence Marty Podulki „Nieodkryty ląd” 

7. Martyna Szynal i Natalia Zając z kl. VI zatańczyły swój własny układ do piosenki Fly Project „Toca 

toca” 

8. Weronika Niedzielska z kl. IVb w piosence Sylwii Grzeszczak „Małe rzeczy” 

9. Maria Żuk z kl. VI, która zagrała na keyboardzie trzy utwory: „Nad pięknym modrym Dunajem”, 

„Pieśń pożegnalna” i „Ukraina” 

I miejsce : Weronik Niedzielska, II miejsce :Martyna Szynal i Natalia Zając, III miejsce: Kacper 

Farion oraz Maria Żuk. 

Weronika na koniec zaśpiewała oczywiście jeszcze raz piosenkę, która przyniosła jej wygraną i porwała 

całą salę swoim   wykonaniem. 
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Reprezentacje klas wzięły udział w zawodach sportowych oraz wie-

dzy na temat historii Cieszanowa. Quiz o naszym mieście miał for-

mę rambitu – to odpowiedzi na czas, które łączą aktywność fizycz-

ną i umysłową. A oto wyniki rywalizacji:1 miejsce –kl. V b, 2 miejsce

- kl. Va, 3 miejsce – kl. VI, 4 miejsce – IV b, 5 – IV a. Po raz kolej-

ny okazało się, że to w szkole a nie na wagarach można wspaniale 

spędzić czas. 

 

          

21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, w naszej szkole w 

tym dniu, oprócz wypatrywania pierwszych oznak wiosny, 

świetnie się bawiliśmy. Każda klasa przyszła ubrana w 

określony kolor, niektórzy zwłaszcza młodsi uczniowie 

zaprezentowali wiosenne przebrania, zaroiło się od bie-

dronek, żab, boćków, pojawił się nawet konik polny. Nasi 

młodsi koledzy przywitali wiosnę wierszami i piosenkami. 

W klasach IV-VI odbył się  konkurs na gazetowe przebra-

nie. Na wybiegu  nasze szkolne modelki dumnie zaprezen-

towały swoje gazetowe, ekologiczne projekty ubrań.  

MAM TALENT ! 
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