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Pierwszy Dzień Wiosny  
 

W naszej szkole pierwszy dzień powi-
taliśmy dniem ekspresji dziecięcej  
i młodzieżowej.  
Na początku wszystkie klasy prezento-
wały inscenizacje wierszy Juliana Tuwi-
ma lub Jana Brzechwy. Występy były 
wspaniałe, a słuchaczy zachwycały po-

mysłowe kostiumy i piękna recytacja. 
Następnie przed widownią wystąpiły dzieci z różnych klas, które prezentowały swoje talenty. 
A było co podziwiać: uczniowie śpiewali, recytowali, grali na instrumentach, prezentowali prace 
plastyczne. 
Każda klasa przygotowała razem z wychowawcą wiosenną marzannę. 
Jury miało trudne zadanie, gdy przyszło ogłosić zwycięzców. W kategorii piosenka Stefanka 
zdobyli: Weronika Kuprasiewicz oraz Maciek Szymański, który zaśpiewał i świetnie zagrał na 
gitarze. W kategorii wiersz Stefanek trafił do Alicji Augustyniak i Wiktora Bołwako. Za pięk-
ne rysunki Stefanka otrzymali: Lena Gruszka, Antek Cykała, Oliwier Brant i Alicja Augusty-
niak. G R A T U L A C J E !!! 

 
Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi  
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty  
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty ... 
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23 lutego uczniowie klas V i VI mieli okazję 

zobaczyć, jak na żywo wygląda praca dzien-

nikarzy radiowych, zostali bowiem zaprosze-

ni do stacji radiowej Radia Fama. Dziennikarze 

opowiedzieli im o specyfice pracy radiowca, zapo-

znali z rodzajami audycji radiowych . Największą 

atrakcją była możliwość nagrania przez uczniów au-

dycji radiowej na temat  szkoły. Pierwsza próba dziennikarska wypadła bardzo dobrze. Gratulujemy. 

Audycja radiowa 

 Cześć wszystkim! Dzisiaj gościnnie w jedynym w swoim rodzaju Radiu Fama uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej we Wrześciu, czyli Oliwia, Kinga, Gabi, Kamil, Martyna. (Oliwia) 

 Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do Wrześcia! (Gabi) 
 A co tam można zobaczyć? (Kinga) 
 Jest tam wyjątkowa szkoła. (Gabi) 
 Dlaczego wyjątkowa? (Kinga) 
 Bo my do niej chodzimy. (Gabi) 
 A na czym polega ta wyjątkowość? (Kamil) 
 Nasza szkoła uczy, bawi rozwija. (Martyna) 
 Lubimy naszych nauczycieli. (Kinga) 
 Mamy wspaniałe zaplecze sportowe: dwie sale gimnastyczne, no-

woczesną bieżnię i boisko wielofunkcyjne. Ma to niewątpliwie wpływ na nasze znaczące sukcesy spor-
towe. (Oliwia) 

 W naszej szkole dużo się dzieje. Aktywnie uczestniczymy w różnorodnych przedsięwzięciach typu: Świę-
to Pieczonego Ziemniaka, bal karnawałowy, andrzejki, Święto Szkoły. (Gabi) 

 Jesteśmy szkołą z tradycjami. Naszym patronem jest żołnierz AK- gen. Stefan Rowecki „Grot”. (Kamil) 
 Redagujemy i wydajemy gazetkę szkolną „Dzieci Świata”. (Kinga) 
 Niedawno powstała książka o nasze szkole. Pan Dyrektor opisał historię szkoły w książce pt. „Połączyła 

ich szkoła we Wrześciu”. (Martyna) 
 Nasi nauczyciele wystawiają dla nas sztuki teatralne, prezentując swoje talenty aktorskie. Ostatnio oglą-

daliśmy „Śpiącą królewnę”, wcześniej „Kopciuszka”.  (Oliwia) 
 My również wcielamy się w role bohaterów literackich i występujemy w licznych przedstawieniach tea-

tralnych. (Gabi) 
 W naszej szkole nie ma dzwonków, ale nigdy nie spóźniamy się. (Kamil) 
 No, może z małymi wyjątkami. (Oliwia) 
 Mamy gabinet terapii sensorycznej. (Martyna) 
 Możemy wybierać w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. 

(Kinga) 
 Nasi nauczyciele oferują nam pomoc na zajęciach wyrów-

nawczych. (Martyna) 
 Czujemy się tu bezpieczni. (Gabi) 
 Popołudniami organizujemy seanse filmowe. Dla chętnych 

oferujemy popcorn i colę. (Kamil) 
 Jeżeli chcecie poznać szczegóły, obejrzeć zdjęcia, zajrzyjcie na naszą stronę internetową. (Oliwia) 
 Pa, do zobaczenia we Wrześciu.  (Martyna) 
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WIZYTA W TEATRZE LALKI „TĘCZA” 

8 Marca obchodzimy Dzień Kobiet.  
W ten wspaniały dzień większość chłopaków zasta-

nawia się czym obdarować swoje koleżanki.  
Pozwólcie, że Wam pomożemy.  

Dziewczyny bardzo lubią kwiaty, ale niektóre mają na 
nie uczulenie, więc zamiast bukietu możecie im ofiaro-
wać czekoladę lub bombonierkę. Natomiast ja na Wa-
szym miejscu sprezentowałabym perfumy lub poduszkę 
z napisem "najlepsza dziewczyna" albo "najlepsza przy-
jaciółka".  

Wasza koleżanka na pewno ucieszy się z takiego prezentu. 

W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku.  

 W piątek 3 marca uczniowie klasy V i VI pod 
opieką p. L. Staszak i p. B. Iwańskiej udali się do Te-
atru Tęcza w Słupsku. Nie była to jednak zwyczajna wizyta, 

która polega zazwyczaj na obejrzeniu przedstawienie teatralnego. 
Dziewczęta i chłopcy mieli okazję zwiedzić teatr, zaglądając do wszel-
kich jego zakamarków. Oprowadzani przez reżysera p. Macieja Gierłow-
skiego zobaczyli, jak wyglądają garderoby aktorów, byli w pracowni 
lalkarskiej, wprowadzeni na scenę, zajrzeli za jej kulisy. Pan reżyser 
zezwolił uczniom podejrzeć próbę przedstawienia teatralnego, co dla 
wielu było niesamowitym przeżyciem. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
zgodnie stwierdzili, iż dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, a jedno-
cześnie świetnie się bawili. 

Gminny Konkurs Polonistyczny 

 „Jeden z dwunastu” 

 W sobotę 25 marca, jak co roku, do Wrześcia 
zjechali najlepsi poloniści z naszej gminy. W tym dniu 
odbył się bowiem konkurs polonistyczny „Jeden  
z dwunastu”. Z zaproszenia skorzystali uczniowie  
z Jezierzyc, Redzikowa, Siemianic i Wrześcia, którzy 
zostali przygotowani do konkursu przez swoje polonist-
ki, panie: Marlenę Kuczyńską - Niewiarowską, Ewę 
Wójtowicz, Katarzynę Praszczak oraz Lucynę Staszak.  

 Każdą ze szkół reprezentowali trzej szóstoklasiści. 
Formuła konkursu oparta była na przebiegu turnieju te-
lewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Uczniowie, podobnie 
jak uczestnicy programu, brali udział w trzech etapach. 
Do finału doszli trzej uczestnicy i to spośród nich wyło-
niono zwycięzcę. I miejsce zajęła uczennica z Redziko-
wa - Natalia Worach, drugie uczennica z Jezierzyc  
- Małgorzata Ulrych, a trzecie uczeń z Wrześcia - Marek 
Skawiński. Laureaci oprócz gratulacji obdarowani zosta-
li kartami podarunkowymi o wartości 100, 60 i 40 zło-
tych do zrealizowania w Empiku. Wszyscy biorący 
udział otrzymali maskotki oraz słodycze.  
 Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Uczestnicy 
wykazali się olbrzymią wiedzą polonistyczną. Trochę 
narzekali na stres, ale zgodnie przyznali, że impreza by-
ła zarazem doskonałą zabawą. Gratulujemy zwycięzcom  
i zapraszamy do Wrześcia za rok.  

Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs 
"KANGUR MATEMATYCZNY". 
Wzięli w nim udział uczniowie klas od III do VI. Wszyscy uczest-
nicy konkursu dostali gadżet - zabawkę, a zwycięzcy otrzymają 
pod koniec roku szkolnego nagrodę pieniężną w postaci bonu.  

Konkurs odbył się 16 marca pod nadzorem pani Hanny 
Kuszyńskiej. Zachęcamy tych, którzy nie wzięli udziału  
w tegorocznej edycji konkursu, aby zapisali się  w przyszłym 
roku. 
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Niedziela Palmowa ("Niedziela Męki Pań-
skiej", zwana też "Kwietną" lub "Wierzbną" to 
święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim 
przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpo-
czyna Wielki Tydzień. Może wypaść pomiędzy 
15 marca a 18 kwietnia. 

Zwyczaje 
 Bogate tradycje ma wykonywanie palm 
wielkanocnych. Zwyczaj ten zachował się na 
Kurpiach w parafii Lipniki i Nysie, w Małopol-
sce  
w Lipnicy Murowanej i w Limanowej, gdzie od-
bywają się coroczne konkursy na najdłuższą  
i najpiękniej wykonaną palmę. Palmy osiągają 
wysokość kilkudziesięciu metrów i muszą sa-
modzielnie stać. Zrobione z wikliny, nie mogą 
zawierać żadnych metalowych części. Zdobio-
ne są baziami i kwiatami z bibuły. Poza Polską 
zwyczaj ten przetrwał w południowych Niem-
czech oraz Austrii. 
 Tradycją Niedzieli Palmowej była procesja  
z Jezuskiem Palmowym. Obecnie w Polsce  
w zachowana jest w niewielu miejscowościach 
(Szydłowcu, Tokarni w powiecie myślenickim  
i Nowym Stawie w powiecie malborskim). Na 
osiołku wożono figurę Jezusa, za którą podą-
żał tłum. 
 Zanikającym już zwyczajem są Pucheroki, 
przebierańcy, odwiedzający domy rano w Nie-
dzielę Palmową. Zwyczaj jest nadal żywy  
w niektórych wsiach podkrakowskich, m.in.  
w Bibicach, Zielonkach i Trojanowicach. 
 Na Wileńszczyźnie był zwyczaj stukania 
domowników po głowie przyniesioną do 
domu poświęconą palemką i powtarzania: 
"Palma bije, nie zabije. Za tydzień - Wielki 
Dzień. Za sześć noc - Wielkanoc. 

Koszyczek wielka-

nocny, z którym uda-

jesz się do kościoła, by 

poświęcić pokarmy, 

może mieć rozmaite 

kształty i rozmiary, być 

przyozdobiony zgodnie  

z twoim gustem, czy 

fantazją. Jednak jego 

zawartość powinna uwzględniać tradycję, bowiem wszystko, co do 

niego włożysz ma znaczenie symboliczne.  

Zgodnie z tradycją w koszyku powinny się znaleźć: 

Chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by 

zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność. 

Wędlina - symbol zdrowia i płodności dla nas i rodziny. 

Sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka 

będzie miała moc odstraszającą zło. 

Jajko -  symbol życia, włóżmy go do koszyczka, by pamiętać o wciąż 

odradzającym się życiu. 

Pieprz - to symbol nieśmiertelności, pełnej wiary. 

Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić 

przez cały rok. 

Ciasto - symbol umiejętności i doskonałości. 

Baranek - najbardziej znamienny symbol świąt wielkanocnych, uos-

abia przezwyciężenie zła. 

Koszyczek wielkanocny przyozdobiony jest gałązkami borówki 

oraz koronkowymi serwetkami. Możesz opleść jego uchwyt białą 

koronką lub kolorową wstążką i przepleść ją zielonymi gałązkami 

lub wiosennymi kwiatami. 

Co powinno znaleźć się  
w koszyku wielkanocnym ? 

… PISANKI, KRASZANKI ... 
Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja (zwykle kurzego, ale także gęsiego czy kaczego) zdobionego różnymi techni-
kami. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku. W procesie chrystianizacji pisankę włączono 
do elementów symboliki wielkanocnej. Symbolizuje ona rodzącą się do życia przyrodę, a w chrześcijań-

stwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.  

Drapanka powstaje przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka, 

technika spotykana głównie w Polsce i Austrii. 

Kraszanka zwana też malowanką powstaje przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, daw-

niej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. 

Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, 

również nicią lub włóczką wełnianą itp. 

Nalepianki – popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim i w okolicach Łowicza. Powstaje przez ozdabia-

nie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

Ażurki - pisanki ażurowe – wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Technika polega na nawier-

caniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła , potem jest malowana najczęściej farbą akrylową. 
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Papużka Emilki ... 

Na PRIMA APRILIS przygoto-
waliśmy dla was kilka ciekawych 
żartów na ten właśnie dzień: 
1.Sól i cukier - Wsyp sól do cukier-
niczki. Domownicy będą bardzo zdzi-
wieni smakiem porannej kawy czy 
herbaty. 
2.Prysznic i herbata - Pod pryszni-
cową "słuchawkę" włóż torebkę her-
baty. Woda zmieni kolor i zapach. 
3.Folia - Na framugach przed 
drzwiami na wysokości głowy nalep 
folię spożywczą, ciężko będzie 
przejść przez takie drzwi. Życzymy 
miłej zabawy !!! 

W poniedziałek, 3 kwietnia, uczniowie naszej 
szkoły z uwagą śledzili losy małych koźlątek, 
które wbrew przestrogom mamy wpuściły do 
domu złego wilka. Na szczęście, jak to w ba-

śniach bywa, wszystko skończyło się szczęśli-
wie. Przedstawienie przygotowali uczniowie 
klasy IV i V pod kierunkiem p. Lucyny Sta-

szak. Widzowie sprawiali wrażenie zadowolo-
nych, a wielu z nich z pewnością zapamięta, 
że warto słuchać rodziców i unikać nieznajo-

mych, choćby wydawali się bardzo mili  
i przyjaźnie do nas nastawieni. 

 

Moim ulubionym pupilem jest nasza papuga falista LUNA. Dosta-
łam ją trzy lata temu od Cioci na urodziny. Ptak ma ok 20 cm długości, 
czarny, długi ogon - a na skrzydłach i głowie posiada piękne fale. Na po-
liczkach widnieją fioletowe, ozdobne "łezki ". Papuga jest bardzo przyja-
cielska, uwielbia się bawić i głośno hałasuje, jak widzi kogoś z domowni-
ków. Jej ulubionym zajęciem jest bujanie się na huśtawce i hałasowanie  
w klatce. Codziennie rano budzi mnie swoim wesołym pogwizdywaniem,  
a gdy wracam ze szkoły – czeka na mnie i prosi, abym dała jej kawałek 
ulubionego smakołyka -jabłka lub marchewki . Bardzo lubi owoce - wino-
grona oraz pomarańcze i mandarynki, a także jabłka. Lubi też marchewkę 
i kapustę , chociaż najczęściej je karmę kupowaną w sklepie zoologicz-
nym. Podobno można ją nauczyć wymawiania słów - ale niestety, mimo mo-
ich ogromnych wysiłków nasza Luna nie chce nic powiedzieć. Bardzo ją 
kocham i uwielbiam się nią opiekować. 

 Większość noworocznych postanowień jest związana z nową, zdrową 
dietą. Może warto zacząć ich real-
izowanie od prostego przepisu na 
oczyszczającą sałatkę tabbouleh. 

Pszenica bulgur jest pełna 
składników odżywczych, witamin, 

minerałów, błonnika oraz ma 
przyjemną konsystencję. Natomiast 

natka pietruszki pomaga usunąć 
nadmiar wody z organizmu. 

Sałatka tabbouleh - Składniki (porcja dla 4 osób): 1/2 filiżanki pszenicy bulgur,  

1 filiżanka wrzącej wody, 2 obrane, pozbawione nasion i pokrojone ogórki,  

2 pomidory pokrojone w kostkę, sok oraz skórka otarta z cytryny, 1/4 filiżanki oliwy  

z oliwek + 2 łyżki dodatkowo, 1/2 posiekanej czerwonej cebuli, 1/2 filiżanki drobno 

posiekanej natki pietruszki, 1/2 filiżanki drobno posiekanej świeżej mięty, sól i pieprz. 

Przygotowanie: Do żaroodpornego naczynia wsyp pszenicę bulgur oraz wlej 2 łyżeczki 

oliwy. Całość zalej wrząca wodą i przykryj. Pozostaw na 15 minut. W przypadku, gdy po 

upływie tego czasu kasza jest jeszcze zbyt twarda, pozostaw ją pod przykryciem na 

kolejne 5 do 10 minut. Jeżeli będzie to konieczne, odlej nadmiar wody. Dodaj podane 

wyżej składniki. 

POZNAJ WILKA I NIESFORNE KOŹLĄTKA … 

Jak żyć zdrowo wdług Anny Szpak ... 


