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  Zapachniało, zajaśniało,  
  wiosna, ach to ty! 
  Wiosna, wiosna,  
  wiosna, ach to ty! 

  - Marek Grechuta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze m. in.: 

• Konkursy 
• Konie – moja pasja 

marzec/ kwiecień 2015 
nr 2 

 

Szanowny Czytelniku 

Drugi numer naszej gazetki obfituje w kolor zielony, gdyŜ zieleń 

symbolizuje nadzieję, odrodzenie Ŝycia, wiosnę, młodość oraz przyrodę.  

Nastanie i koniec wiosny wyznaczają dwa zjawiska przyrodnicze. 

Pierwszym jest zrównanie dnia z nocą, co ma miejsce 21 marca, natomiast 

drugie – to najkrótsza noc w roku, z 21 na 22 czerwca.  

Cieszcie się wiosną, korzystajcie z kaŜdego dnia i zajrzyjcie do 

naszej gazetki.   

Pragniemy Was zachęcić do czytania, pisania, podziwiania piękna 

tego świata i rozwijania swoich zainteresowań.  

Opiekun gazetki szkolnej 

Karolina Kozłowska 
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Bocian w słowiańskich wyobraŜeniach1 

Bociany są symbolem nadejścia wiosny, 

urodzaju, dobrej wróŜby, szczęścia 

domowego, płodności, narodzin dziecka, 

obrony przed poŜarem i jeszcze wielu 

podobnych.  

Pochodzenie bociana od człowieka 

Zgodnie z legendą znaną miedzy innymi  

w Polsce człowiekowi Bóg dał worek z gadami, 

Ŝeby ten wrzucił go do morza i surowo zakazał 

zaglądać do niego. Człowiek jednak ukazał 

swoją ciekawską naturę i zajrzał do worka.  

Za karę Bóg zamienił człowieka w bociana.   

Polacy przypisują bocianom niektóre 

zachowania ludzkie, takie jak łączenie się w pary 

oraz  przywiązanie do dzieci. Pokrewieństwo 

bociana i człowieka potwierdza fakt, Ŝe bociany 

osiedlają się blisko ludzi, nie boją się ich.  

WróŜby związane z pojawieniem się 

pierwszego bociana 

WróŜby związane z pojawieniem się pierwszego 

bociana przepowiadają nadejście wiosny. 

Ujrzenie pierwszego bociana w locie oznacza 

szczęście, pracowitość i zdrowie przez cały rok. 

Siedzącego – cięŜki rok.  

                                                           

1
http://www.gadki.lublin.pl/gadki/artykul.php?nr_art=14

14 

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2015/04/02/z

wierzeta-polski-bocian/ 

 

 

Dzieci przyniesione przez bociana 

WyobraŜenie, Ŝe bocian przynosi dzieci 

rozpowszechnione jest nie tylko w Polsce. RóŜne 

są jednak sposoby podrzucania przez boćka 

niemowląt, np.: wrzucanie ich przez komin, 

pozostawienie w kapuście, przynoszenie w koszu 

lub chuście. 

 

Bocianie gniazdo 

Bocianie gniazdo buduje się w stodole, szopie, 

domu, poniewaŜ kaŜdy chce zwabić do siebie 

tego uroczego ptaka, aby chronił przed poŜarem, 

uderzeniem pioruna i przynosił szczęście.  
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Tradycje wielkanocne 

Święta wielkanocne są czasem, w którym 

symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa  

i świat przyrody splatają się w jedno. 

Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad 

śmiercią, przyroda budzi się do Ŝycia a tradycje 

ludowe przypominają o nadchodzącej wiośnie. 

W Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej 

Wieczerzy Chrystusa z apostołami, obchodzi się 

obrzęd polewania stóp dwunastu męŜczyznom.                                                             

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W kościele 

gromadzą się wierni, modlą się w waŜnych dla 

siebie intencjach. Podczas naboŜeństwa  

w Wielką Sobotę święci się ogień, wodę  

i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, 

woda daje Ŝycie. Dawniej spryskiwano dom,  

by rok był spokojny. Podsycano ogień  

i wrzucano do niego leszczyny. Podsycano ogień 

i wrzucano do niej leszczyny. Popiół rozrzucano 

w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić 

szczęście i dostatek. Dziś ogień słuŜy do 

odpalenia paschału.  Sobota to równieŜ dzień 

święcenia pokarmów. Do koszyczka wkładamy: 

- baranka – symbol zmartwychwstałego 

Chrystusa, 

- jajka  – symbol rodzącego się Ŝycia. Wierzono, 

Ŝe jajka mają moc uzdrawiania chorych, 

- chrzan – symbol siły, 

- wędlina – symbol płodności i dostatku, 

- ser – symbol zdrowia dla zwierząt 

hodowlanych, 

- sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego, 

- ciasto (babka) – symbol wszechstronnej 

umiejętności. 

W Wielkanocną Niedzielę wstajemy bardzo 

wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcją. 

Następnie zasiadamy do stołu, który według 

tradycji powinien być przykryty białym 

obrusem.  

Wielkanocny Poniedziałek  

(lany poniedziałek, śmigus-dyngus), to czas 

radości, zabawy i psikusów. W tym dniu 

polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus 

były osobnymi zwyczajami. Śmigus oznaczał 

smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi 

gałązkami lub polewanie wodą2.  

 

 

 

 

 

                                                           

2
 http://dziecisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-jak-

to-bylo-kiedys/ 
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Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które 

tak człowieka wciąga, i sprawia,  

Ŝe z radością czeka się na kolejny 

tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.  

- Cecelia Ahern  

 

Za pośrednictwem nowego numeru gazetki 

szkolnej pragniemy, abyście bliŜej poznali 

uczniów szkoły w Prusach. PokaŜemy Wam 

nasze zainteresowania, pasje, hobby.  

 

KONIE – MOJE HOBBY 

 

Przygoda z końmi zaczęła się, kiedy miałam  

7 lat. Moja siostra bardzo chciała jeździć konno, 

więc poprosiła mamę o moŜliwość nauki jazdy. 

Ja nie byłam przekonana do tego pomysłu,  

ale   dałam się namówić. Po pierwszej lekcji, 

wiedziałam juŜ, Ŝe nie wyobraŜam sobie Ŝycia 

bez tych zwierząt. Coraz częściej chciałam 

odwiedzać konie. Początki nauki jazdy konnej 

wydawały mi się bardo proste, ale po pewnym 

czasie zrozumiałam, Ŝe nie tylko jazda się liczy, 

ale teŜ bardzo waŜny jest kontakt z tym 

zwierzęciem. śeby móc poznać bliŜej konia,  

zdobyć jego zaufanie,  dbałam o niego. 

Czesałam go, czyściłam i rozmawiałam z nim. 

 

 

 

 

 

Z moim ukochanym zwierzakiem 

 

W miarę upływającego czasu nauczyłam się 

dobrze jeździć konno. Postanowiłam, Ŝe kupię 

konia. Zawsze marzyłam o własnym i cały czas 

zbierałam pieniądze na tego wymarzonego. 

Pewnego dnia dowiedziałam się, Ŝe jest  

na sprzedaŜ koń. Gdy przyjechałam do stajni  

i zobaczyłam go, od razu się w nim zakochałam. 

Tata kazał mi się zastanowić, ale ja wiedziałam, 

Ŝe to ten koń. 
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Nazwałam go Shrek, poniewaŜ był uparty i 

uwielbiał się tarzać w piachu. Ten konik skradł 

mi serce. Staliśmy się przyjaciółmi. Codziennie 

się bawiliśmy. Po zabawie, gdy byliśmy cali 

brudni, pora byłam na czyszczenie. Najbardziej 

podobało mu się czyszczenie kopytek. Bardzo 

często jeździliśmy teŜ na pikniki. 

 

 

Marzenia się spełniają 

 

 

PrzejaŜdŜki po okolicy 

 

 

Zachowanie konia moŜna rozpoznać po uszach. 

Gdy koń jest bardzo zdenerwowany kładzie uszy 

do tyłu. Gdy coś mu się nie podoba, ma uszy 

przechylone lekko do tyłu. Gdy jest zadowolony 

lub zaciekawiony ma uszy ustawione do przodu. 

Są róŜne rasy koni. Są takie do wyścigów, do 

skoków albo takie do rekreacji. Najmniejszy 

konik ma nawet 40 cm w kłębie, najwyŜsze 

konie mają około 170 cm. (takie są najlepsze do 

skoków). Koń Ŝyje około 20-30 lat, a jego wiek 

moŜna określić po zębach. 

 

Julia Wieruszewska 
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Ortografia na wesoło 

 

Zapamiętaj, zawsze tu 

pisz otwarte, zwykłe u 

w słowach: skuwka i zasuwka, 

gdyż wyjątkiem są te słówka; 

W cząstkach: -unka, -un i -unek: 

opiekunka, zdun, pakunek. 

Pisz je także: w cząstce -ulec, 

więc: budulec i hamulec; 

W ulu, dwu, gdzie u litera 

wyraz kończy lub otwiera. 

Wreszcie - niech nikt nie kreskuje 

w czasowniku cząstki - uje. 

 

 

Zasady pisowni wyrazów z „u”:  

• pisz u w zakończeniach 

wyrazów: -un, -unka, -unek, -

uchna, -utki, - uszka, - uszek, -

uch, - ula,   - ulka, -ulec, -us, 

• pisz u w zakończeniach 

czasowników  -uje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„u”  w zakończeniach wyrazów 
 

opiekun zwiastun 

rachunek rysunek 

piastunka opiekunka 

córuchna matuchna 

milutki skromniutki 

pieluszka poduszka 

staruszek kożuszek 

leniuch maluch 

babula matula 

brzydulka babulka 

budulec hamulec 

dzikus  wiarus 

 

„u”  w końcówkach 

czasowników   -uje 
 

rysuje 

buduje 

obserwuje 

maluje 

gotuje 
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HUMOR 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła 

- Niech wejdzie3 

 

4
 

Leci bocian trzymając dwa 

noworodki – dziewczynkę i 

chłopczyka.  

Rozmowa noworodków podczas lotu: 

Chłopczyk - Ty teŜ będziesz 

przyniesiona rodzicom? 

Dziewczynka – A co? Myślałeś, Ŝe ja 

tu jestem stewardesą5? 

                                                           

3
 http://wiosna.dowcipy.pl/ 

4
 http://www.digest.com.pl/dowcip-obrazkowy-51 

5
 http://www.podbociankiem.pun.pl/dowcipy-o-

bocianach-30.htm 

 

6 

Przychodzi blondynka do sklepu 

mięsnego i pyta: 

- Jak nazywa się taki ptak, co ma 

duŜy czerwony dziób, długie 

czerwone nogi i je Ŝaby? 

- Bociek. 

- Oooo, właśnie to. Pół kilo boćku 

proszę7. 

 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  

- Dlaczego nie byłaś na lodowisku?  

- Zanim załoŜyłam łyŜwy przyszła 

wiosna. 

 
                                                           

6
 http://www.digest.com.pl/dowcip-obrazkowy-49 

7
 http://www.podbociankiem.pun.pl/dowcipy-o-

bocianach-30.htm 
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Ciekawostki 

Wiosna  

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się  

21 marca. Właśnie tego dnia dzień i noc 

są równej długości.  

O tej porze roku przyroda budzi się ze 

snu. Kiełkują kwiaty i pąki na gałęziach 

oraz zielenią się trawniki. To takŜe okres 

zasiewów i topienia marzanny. 

 

Wszystko o marzannie 

Zwyczaj topienia marzanny ma miejsce 

21 marca. Wykonuje się ją ze słomy, 

czasem z gałęzi lub gałganków 

(szmatek). Marzannę przyozdabia się 

wstąŜkami, koralikami i  kwiatkami. 

Kukłę podpala się, następnie wrzuca do 

pobliskiej rzeki, co ma symbolizować 

koniec zimy i początek wiosny. 

 

 
 

Jan Długosz nazywał pozbawienie 

słomianej kukły „obyczajem 

starodawnym”, łącząc go z niszczeniem 

pogańskich boŜków w czasie Mieszka I. 

Inni historycy uwaŜali, Ŝe obrzęd ten 

miał chronić przed zarazą nękającą 

Europę.  

 

    

Przesądy związane z topieniem 

marzanny 

• Nie wolno dotykać płynącej 

marzanny, bo uschnie ręka. 

•  NaleŜy jak najszybciej odejść od 

brzegu rzeki, nie oglądając się za 

siebie, bo moŜna się rozchorować. 

• Trzeba uwaŜać, by podczas 

niesienia marzanny nie potknąć 

się i nie upaść, bo to oznacza 

nieszczęście w ciągu najbliŜszego 

roku8.  

 

 

                                                           

8
 http://www.sadurski.com/rozrywka/topienie-

marzanny.htm 
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Wynalazki świata 

 

 

 

ŁyŜka 

ŁyŜka naleŜy do przedmiotów 

codziennego uŜytku, które nie mają 

wynalazcy. MoŜna przypuszczać, Ŝe za 

pierwszą łyŜkę, słuŜyła człowiekowi jego 

własna dłoń. Później prawdopodobnie 

jakiś korzeń, aŜ wreszcie - łyŜka 

drewniana. W Polsce mieszczanie w 

XVII i XVIII w. u Ŝywali, zaleŜnie od 

stopnia zamoŜności, łyŜek drewnianych 

i srebrnych. Chłopi posługiwali się 

przedmiotami własnej roboty9. 

 

 

                                                           

9
 http://www.ciekawostka.pl/content/view/244/45/ 

śarówka 

Szklana bańka wypełniona gazem 

szlachetnym pod niskim ciśnieniem 

(argonem lub azotem), zawierająca 

drucik Ŝarowy. Płynący przez niego prąd 

rozgrzewa go i powoduje jego świecenie. 

Wynalazców Ŝarówki jest wielu, jednak 

pierwsze praktyczne wykorzystanie 

Ŝarówki z włóknem z zwęglonego 

bambusa do reklamy zaproponował  

w 1854 roku Henry Goebel. Natomiast 

pierwsze uŜyteczne Ŝarówki z Ŝarnikiem 

węglowym zbudowali, niezaleŜnie  

od siebie, J.W. Swan (1878) i T.A. 

Edison (1879). W noc sylwestrową tegoŜ 

roku Edison iluminował juŜ Menlo Park 

przy uŜyciu 800 Ŝarówek10.  

 

 

                                                           

10
 http://www.ciekawostka.pl/content/view/262/45/ 
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  Potrafimy gotować 

Wiosenne kanapki 

 

Składniki:  

• chleb, 

• pomidor, 

• Ŝółty ser, 

• sałata, 

• ogórek,  

• masło, sól i pieprz 

 

Sałatka owocowa 

Składniki: 

• puszka ananasa, 

• 2 banany, 

• jabłko,     

• brzoskwinia 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie owoce dokładnie myjemy  

i osuszamy. Plastry ananasa kroimy  

w kostkę. Banana kroimy w plasterki. 

Jabłko i brzoskwinie obieramy ze skórki, 

kroimy w kostkę. Owoce wrzucamy do 

miski i mieszamy.  

Smacznego :)                                         

Przygotowanie: 

Kromki chleba smarujemy masłem. 

Następnie układamy na nich po liściu  

umytej sałaty, na to plaster Ŝółtego sera 

i pokrojone kawałki pomidora i ogórka. 

 

Smacznego :)  
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Kolorowe  

kartki  

dla  

najmłodszej  

gromadki
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Kiedy nadchodzi wiosna, wszystko się zmienia:

Długość dnia 

 

    

 

Pogoda 

 

     

  

Świat roślin i zwierząt  

 

    11

                                                           

11
 H. Dobrowolska, A. Konieczna, Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2, WSiP, s. 32-33. 
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Natalia Usenko 

„Pobudka”  

 

Lata wiosna z odkurzaczem,  

wieje ciepły, dziki wiatr.  

Wszystko będzie juŜ inaczej. 

Będzie czysty, Świerzy świat! 

ŚwieŜa zieleń na trawniku 

i rzodkiewek pęk w koszyku, 

tyle wody, słońca tyle 

i bociany. 

I Ŝonkile. 

 

Obudźcie się o świcie, 

niby ze snu zimowego, 

i okropnie się zdziwicie, 

i spytacie: 

- Jak? 

Dlaczego?! 

Pachnie trawą mgła poranna? 

W stawie pluszcze się marzanna? 

Pies w kałuŜy mordę myje! 

Wszystko pachnie,  

kwitnie, Ŝyje… 

Słychać zewsząd chóry kocie,  

Dzieci grzebią sobie w błocie! 

Pachnie ziemią. 

I kwiatami… 

Nie wierzycie? 

Sprawdźcie sami!12 

 

 

 

                                                           

12
 H. Dobrowolska, A. Konieczna, Wesoła szkoła i 

przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2, WSiP,  

s. 34 
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Ogłaszamy konkursOgłaszamy konkursOgłaszamy konkursOgłaszamy konkursy:y:y:y:    

    

 

 Dla klas I-III: 

 Praca plastyczna: „Pani Lato” 

(Technika i format dowolny) 

 

Dla klas IV – VI:   

Opowiadanie: „Wakacje moich marzeń” 

 

Dla klas gimnazjalnych:  

List do koleŜanki/kolegi, w którym opiszecie swoją wakacyjną przygodę 

 

 

 

Najlepsze prace opublikujemy w kolejnym numerze Co w szkole piszczy? 

Zachęcamy do udziału. 
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Dziękujemy za lekturę! :) 

 

Jeśli chcesz być współtwórcą naszej gazetki,  

napisz do nas:

 

e-mail: gazetka.prusy@gmail.com

• Pochwal się swoją twórczością 

• Masz problem? Napisz do nas 

• Szansa dla młodych poetów 

 

Nasza redakcja mieści się w sali nr 8. 

 

CO W SZKOLE PISZCZY? 

Redakcja: Niepubliczne Gimnazjum  

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach 
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Redaktor naczelny: Karolina Nowak 

Redaktorzy: Julia Wieruszewska, Jagoda Tyc, Karolina Walerowicz, 

Daria Miękus, Szymon Maćkowiak 
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