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Wywiad z p. Joanną Banną, p. Marciem Iwanem. 

Nr  3 styczeń– luty. 



2 

Z mikrofonem u …... 

Rozmowa z panią Joanną Banną  - wicedyrektorem Zespołu Edukacyjnego, nau-

czycielką języka angielskiego.  

 

Marta i Oliwia : Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Joanna:  W szkole pracuję 13 lat. 

M.i.O.: Czy zawsze chciała być Pani nauczycielem?  

P.J: Tak , zawsze marzyłam o tym , aby zostać nauczycielem. Dawniej pragnęłam zostać nauczycielem 

chemii, jednak los wybrał inaczej. 

M.i.O.: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela języka angielskiego? 

P.J: Wybrałam zawód nauczyciela języka angielskiego, ponieważ od zawsze bardzo mi się podobał. Jest 

to język , którym można się porozumiewać w wielu krajach i z wieloma ludźmi.  

M.i.O.: Od ilu lat pełni Pani funkcję wicedyrektora? 

P.J:  Funkcję wicedyrektora Zespołu Edukacyjnego pełnię już  szósty rok. 

M.i.O.: Ciekawi nas, jak wspomina Pani swoje spotkanie ze szkołą jako uczennica, nauczyciel i wicedy-

rektor? 

P.J:  Z perspektywy uczennicy szkoła kojarzy mi się z miłymi wspomnieniami. Szczególnie utkwiły mi 

w pamięci lekcje matematyki, które były bardzo interesujące. Natomiast z pozycji nauczyciela , szkoła 

to miejsce , gdzie spełniam się zawodowo.  

M.i.O.: Jakie są najpiękniejsze a jakie najtrudniejsze momenty w pracy wicedyrektora szkoły ? 

P.J: Najpiękniejsze chwile są, wtedy, gdy dawni uczniowie przyjeżdżają, aby pochwalić  się swoimi 

sukcesami. Natomiast najtrudniejsze są na początku września oraz na koniec  czerwca, gdyż jest wów-

czas bardzo dużo pracy, aby wszystko odpowiednio przygotować. 

M.i.O.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Jakie jest Pani hobby? 

P.J.:  Jeśli mam chwilę wolnego czasu, to  chętnie sięgam po książki,    które są dla mnie odskocznią,  

gównie czytam kryminały.  

 

Dziękujemy za rozmowę  :) 

Rozmowę przeprowadziły: Oliwia Pietruczuk, Marta Pilipczuk . 
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Skład zespołu redakcyjnego: Marta Pilipczuk, Kornelia Polechajło, ,Oliwia Pietruczuk, Zuzanna Pa-

jor, Natalia Chmurzyńska, Anna Bem, Kamila Grabas, Jakub Rolnik, Damian Ławniczak. 

Opiekun: Agnieszka Konkiel 
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W styczniu Przedszkolaki  z grupy „ Motylki”,  „ Gwiazdki”,  „ Żabki” uroczyście obchodziły 

Dzień Babci i Dziadka, którzy pełnią w ich życiu wyjątkową rolę.  Dzieci z tej okazji przygoto-

wały dla nich program artystyczny, a  następnie wręczyły wcześniej przygotowane upominki. 

Na twarzy gości pojawił się uśmiech oraz momentami łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z 

Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.  

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków! 

Marta Pilipczuk,  
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Mój dziadek ma na imię Wiesław. Mój dziadziuś zajmuje się zwierzętami. Babcia i dziadek są bardzo kochani. Opiekują się mną. 

Można się wiele od nich nauczyć. Bardzo kocham moją babcię i dziadka. 

                                                Patryk Szynczewski  

 

Moja  babcia  ma  na  imię  Maria.  Ma  około  70  lat.  Jest  troskliwa,  dowcipna, cierpliwa,  pracowita,  dobra.  Babcia  Maria  

chętnie  rozwiązuje  krzyżówki. Opiekuje  się  domem  i  mną  oraz  rodzeństwem.  Bardzo  lubi  zwierzęta.  Dobrze z  nią  się  

rozumiem.  Bardzo  kocham  moją  babcię. 

                                                                                            ~ Łukasz  Rolnik  

Mój dziadek ma na imię Zdzisław. Ma 68 lat. Dziadek najchętniej zajmuje się ratowaniem innych ludzi, bo jest strażakiem, ochot-

nikiem i szefem OSP. Sprawia mu radość spędzanie czasu z moim kuzynostwem i ze mną. Dziadek Zdzisław marzy o tym, żeby 

był z nami na zawsze. Z dziadziusiem lubię spędzać czas, bo jest pomysłowy. Pomagam mu w organizowaniu różnych imprez. 

Czasami na nich śpiewam i mówię wiersze. Bardzo go kocham.  

 

Milena Dziekoń 

Mój dziadek ma na imię Aleksander .Ma 54 lata. Najchętniej zajmuje się mechaniką. Dziadek marzy o wygraniu w lotto. Dziadko-

wi sprawia dużą radość  jak przyjeżdża z pracy i mnie widzi. Bardzo kochasz mojego dziadziusia. 

Ada Miłosz 
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LIST WALERKA CHRABĄSZCZA 

M_j Profeso_e!: Oczy mam mokre: 

Fatalnie dla mnie kończy się okres –Pięć dw_j z polskiego. Dwie 

z wypracowań, 

A t_y z dyktanda. Wprost boli głowa. 

 Na nic starania. R_bel i wr_bel 

Ciągle czy_ają na moją zg_bę. 

 Ż_k, ż_łw, p_łk, p_łka, cz_łno i cz_ły 

Te mi, doprawdy, _ycie zatr_ły. 

Ot, tak na co dzień _ecz niby łatwa 

Wiem, gdy ktoś pyta, lecz wszystko gmatwam 

Podczas klas_wek. Podobne sł_wka, Jak: _ądać, _ądzić, sk_wka, 

zas_wka, 

, Je_ oraz Je_y, pom_r i m_rek, 

Błagam o pomoc. M_j Profeso_e, 

Panu wiadomo, Jakich kuracja wymaga lekarstw. 

W Pan_ nadzieja! Z _fnością czekam 

 Wraz ze mną inni, co piszą słabo. 

Nie_ Pan pomo_e 

Walerek Chrabąszcz 

 Ó czy U?  

W_jt skarcił R_żę, kł_tliwą c_rkę. 

 J_rek rys_je t_szem la_rkę.  

K_p, K_bo, sk_wkę oraz zas_wkę.  

W_z do sp_łdzielni przywi_zł dach_wkę..  

CH czy H?  

W _amaku _uśta się dru_na _ania.  

 Coś _yżo czmy_a: pu_acz czy kania?  

_orda _ultajska wraz z _ersztem czy_a.  

Zmilkł _orał wi_rów, e_o łka z ci_a.  

RZ czy Ż? 

 _elazny _upan to orę_ je_y.  

Na nietope_a tchó_ kły wyszcze_ył.  

 Za _wawym wę_em _arłok je_ bie_y.  
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„Gwiazd naszych wina”- książka o historii pewnej dziewczyny , która walczy z nowotworem. Dziewczy-

na ma szesnaście lat,nazywa się Hazel, cierpi na nieuleczalną formę raka tarczycy w czwartym stadium z 

przerzutami do płuc, które sprawiają, że dziewczyna nie może sama oddychać. Jej słowa w książce: 

-Jestem granatem - powtórzyłam. - Chcę trzymać się z dala od ludzi, czytać książki, rozmyślać i spędzać 

czas z wami, ponieważ i tak nie mogę zrobić nic, żeby was nie zranić. Jesteście zbyt zaangażowani, więc 

pozwólcie mi po prostu żyć tak, jak chcę, dobrze? Nie mam depresji. Nie muszę nigdzie wychodzić. I nie 

mogę być typową nastolatką, ponieważ jestem granatem. 

Wszystko się zmienia, gdy poznaje chłopaka Augusta stoczył już swój bój z rakiem tkanki kostnej, który 

przypłacił amputacją nogi. Mimo tego należy do szczęściarzy. Jego choroba jest uleczalna, prawdopodo-

bieństwo, że już nigdy nie powróci, statystycznie wynosi 85 procent. Augustus czuje się świetnie, jednak 

pamiętając trudne chwile, jakie sam przeszedł, Augustus towarzyszy koledze na spotkaniu grupy wspar-

cia dla dzieci z rakiem. Właśnie tam poznaje Hazel. Między tą dwójką rodzi się niewinne uczucie. Ulu-

biona książka dziewczyny staje się pretekstem, by para zjednoczyła swoje siły w poszukiwaniu pisarza, 

który zna dalsze losy książkowych bohaterów...  Przeżywają razem wiele wspaniałych chwil. Uczucia są 

coraz bardziej większe, ale coś nagle się stało…  

„Rupieciarnia na końcu świata”- Dziewczyna ma zwyczajne życie rodzice, przyjaciele, szkoła. Ni-

czego więcej nie potrzebuje. Jednak po 16 latach parę dni zmieniło jej całe życie rozwód rodziców, 

wyprowadzka do rodzinnej wioski matki, której nigdy nie widziała.  Nawet nie miała pojęcia, że jej 

babcia nadal żyj. Okazuje się, że nie jest tam mile widziana. Ale się nie poddaje i próbuje być twardą 

osobą. Dowiaduje się o brutalnej prawdzie z przyszłości. 
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Mój dziadek ma na imię Michał.  

Dziadek ma 73 lata.  

Najchętniej zajmuje się uprawą warzyw.  

Dziadkowi sprawia radość, kiedy mu pomagamy, gdy coś robi.  

Od dziadka mogę nauczyć się uprawy warzyw w polu.  

Bardzo kocham mojego dziadka. 

Gracjan Chabzda 

Moja babcia ma na imię Irena. 

Ma 61 lat. Najchętniej zajmuje się gotowaniem. 

Mojej babci sprawia przyjemność zabawa ze mną.  

Moja babcia marzy, żeby się nauczyć grać w szachy. 

Bardzo kocham moja babcię. 

Roksana Wojtaszek 
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Projekt realizowany w klasie IIb  przez p. Jolantę Szafrańską. 

22-go lutego zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego  „Nasze drogowskazy, czyli jak zacho-
wywać się w szkole”. Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom konsekwencji nieodpowiedzial-
nych i niepożądanych  zachowań i wskazanie pozytywnych rezultatów zachowań dobrych. 

Naszą pracę rozpoczęliśmy od obserwacji i analizy ruchu drogowego. Bawiliśmy się w zabawy ,które 
pokazały konieczność przestrzegania przepisów w życiu codziennym. .W czasie zabaw dzieci opowia-
dały o swoich odczuciach, gdy nie obowiązywały żadne reguły, oraz gdy do zabawy włączaliśmy zasa-
dy i przepisy. Wykonane zostały plakaty „Miasto bez reguł” oraz „Uporządkowane miasto”. Dzieci 
wskazywały gdzie w życiu codziennym potrzebne są reguły i przepisy i co byłoby gdyby nie było żad-
nych reguł. Całą grupą odwiedziliśmy panią wicedyrektor ,która opowiedziała nam i pokazała zbiór 
przepisów które obowiązują w szkole. Poprzez analogię do życia codziennego oraz ruchu drogowego 
dzieci doszły do wniosku ,że przepisy są potrzebne, aby świat wokół nas był uporządkowany i aby nie 
panował chaos. Cała grupa pracowała przy obmyślaniu znaków w postaci piktogramów, które ilustro-
wałyby zachowania dobre i złe. Dzieci układały także rymowanki do każdego ze znaków. 

Produktem końcowym naszej pracy było krótkie przedstawienie. Dzieci przedstawiły scenki z życia 
szkolnego, które odnosiły się do znaków i rymowanek. Przedstawienie obejrzeli koledzy z kl.I-III. 
Znaki i rymowanki zostały umieszczone na korytarzu ,aby przypominać co jest dobre a co złe. 

Uczniowie i uczennice którzy brali udział w projekcie to: 

Jagoda Jóźwiak, Julia Jóźwiak, Arek Jóźwiak, Wiktor Jóźwiak, Amelka Walczak, Weronika Wasile-
nia, Laura Kaczmarczyk, Wiktoria Szawerda, Iwonka Rolnik, Oliwia Nowakowska, Martynka Drań-
czarek, Franek Sierociuk, Grzesiu Gołębiewski, Kamila Sinkiewicz, Zuzia Imbirska. Wszystkim dzie-
ciom serdecznie dziękuję i gratuluję wytrwałości w pracy. 

Jolanta Szafrańska 
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Poleca Oliwia Pietruczuk.  

„Mój przyjaciel Hacziko” 

Profesor po pracy znajduje małego szczeniaka. Postanawia zabrać go tymczasowo do domu. Nikt 

jednak nie zgłasza się po pieska. W tym czasie profesor oraz jego rodzina przyzwyczajają się do 

zwierzaka nazywają go Hacziko. Niezależnie od pogody czy pory roku, co dzień rano odprowadza 

profesora na pociąg, którym jeździ on do pracy. Pewnego dnia coś stało się z profesorem. Jednak 

pies nie daje za wygraną i dalej ciągnie tą rutynę i czeka na powrót właściciela. Czy profesor porzu-

cił pieska? Tego dowiecie się w filmie… 

 

„ 

Zaczarowana” 

Dziewczyna, która sądzi, że cały świat jest prosty i piękny. Nagle znajduje księcia z bajki. Po jednym 

dniu chcą wziąśc. ślub. Jednak zła macocha księcia nie pozwala na ich szczęście.  Przez królową Gi-

sella poznaje prawdziwy świat . Film jest warty obejrzenie, ponieważ jest pełen zaskakujących zwro-

tów akcji oraz pokazuje marzenia każdej małej dziewczynki. 
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I miejsce w Turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie pt: „ Mikołajkowe Zmagania” zajęli  : Oliwier Walczak,                        

Wiktoria Drzymała, Adam Kaźmierowski.  

Konkurs recytatorski—eliminacje gminne 

I miejsce zajęła Wiktoria Drzymała 

II miejsce  zajęła Maja Każmierowska 

Konkurs recytatorski—eliminacje gminne 

I miejsce zajęła  Kornelia Pojechajło kl. Via 

II miejsce zajęła Natalia Chmurzyńska kl. Via  

Konkurs recytatorski—eliminacje gminne 

III miejsce zajął Michał Mudrecki kl. II 
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Dnia 10 stycznia  w przedszkolu odbył się bal przebierańców. Tego dnia  już od rana w przedszkolu 

pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach 

przedszkolnych można było spotkać księżniczki , czarownice, pszczółki , motylki, strażaków, pojawił 

się także muszkieter, żołnierz i wiele innych postaci.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ten wspaniały dzień nasze przedszkolaki odwiedził kolorowy klaun, który zabrał ich w wspania-

łą,  bajeczną przygodę.   Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach z chustą animacyjną, zabawach 

ruchowych.  Nie zabrakło również wspólnych tańców, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie zni-

kał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.   Największy zachwyt wywarła na dzieciach  niespo-

dzianka przygotowana przez naszego gości , przedszkolaki mogły pobawić się w „krainie baniek”.                                               

Dzieci z żalem opuszczały salę , wspólna zabawa przyniosła wiele radości , co było głównym celem 

tego balu.   

Również uczniowie  klas I –III  świetnie się  bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach i kon-

kursach, podczas balu karnawałowego , który odbył się 24 stycznia. Nad oprawą muzyczną czuwała 

Pani Wioletta, opiekun kółka tanecznego w naszej szkole.  Zabawy taneczne uświetniły dziewczynki 

z kółka tanecznego, które inspirowały innych uczestników balu do tańca. 

                    

                                                                                                                        Marta Pilipczuk 
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Z mikrofonem u …... 

  

Wywiad z Panem Marcinem Iwanem, nauczycielem wychowania fizycznego .     

K.D.: W jakim klubie stawiał Pan pierwsze kroki? 

P.M - Swoje pierwsze kroki , jako piłkarz stawiałam w  już nieistniejącym klubie Pogoń Świebodzin. 

Pierwszy mecz zagrałem będąc w 3 klasie szkoły podstawowej, 

K.D.: Jak podoba się Panu w obecnym klubie? 

P.M W ZAP Zbąszynku panuje bardzo przyjazna i  dobra atmosfera.  

K: D.: Czy rodzice wspierali Pana w dążeniu do celu? 

 P.M - Oczywiście, zawsze mogłem na nich liczyć, niezależnie od decyzji , jakie podejmowałem, byli i są  

dla mnie opoką.  

K.D.: Ile lat uczy Pan w naszej szkole, oraz czy praca sprawia Panu satysfakcję ? 

P.M   W Zespole Edukacyjnym uczę od 2007 roku, a praca sprawia mi wielką satysfakcję, ponieważ lubię 

pracę z dziećmi, cieszę się również z sukcesów naszych uczniów oraz jest mi niezmiernie miło, że ucznio-

wie  chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, które prowadzę. 

K.D.: Jaki jest Pana ulubiony klub? 

P.M   Oczywiście, że FC Barcelona. 

K.D: Jak Pan sądzi, czy Brójce zdobędą medal? 

P.M: Ciężką pracą można wiele osiągnąć, nasi uczniowie nie raz to udowodnili.  

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów  w pracy zawodowej.  

 

Rozmowę  przeprowadzili: Kuba Rolnik, Damian Ławniczak. 
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4. Na klasówki nie ucz się bezpośrednio z podręcznika. Przepisz z niego najważniejsze 

informacje na kartkę i z niej się ucz. Jeśli do sprawdzianu daleko, tą kartkę powieś nad 

biurkiem i codziennie czytaj.  

5. Informacje o klasówkach, kar tkówkach i dużych zadaniach domowych zapisuj w jednym 

miejscu od razu po ich zapowiedzeniu. Może to być podręczny kalenda-

rzyk. 

Opracowały: Anna Bem, Zuzanna Pajor. 

6.Jeśli chodzi o naukę języków obcych, to przydatne są tak zwane " fiszki" . Musisz mieć dużo 

małych karteczek. Po jednej stronie napisz wyrażenie lub słówko po polsku, a po drugie w języku, 

którego się uczysz. Włóż te karteczki do pudełek od zapałek i zawsze noś przy sobie. Powtarzaj 

słówka w pociągu czy w autobusie, kiedy nie możesz zasnąć i w wielu innych sytuacjach. To bar-

dzo efektywny sposób nauki. Fiszki można również kupić. 

7. Jeśli podczas czytania lektury nie zrozumiesz jakiegoś słowa to sprawdź je w encyklopedii. 

Może Ci się ono kiedyś przydać. 

8.Staraj się rozumieć to, czego się uczysz. Jeśli Cię to ciekawi, poszukaj parę dodatkowych 

informacji i z uwagą je przeczytaj. 

9.Oprócz uczenia się wzorów na pamięć z matematyki rób dużo ćwiczeń! Jest mnóstwo e-

testów, do zrobienia w sieci w których od razu pokazuje się, które zadania zrobiliśmy źle. Wiedza 

jest teraz na wyciągnięcie ręki. 

10.Czytaj książki historyczne - dowiedz się o przeszłości naszego kraju. 
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1.Podnosisz swoją wydolność fizyczną – podnosisz siłę i wytrzymałość ciała, a także jędrność i elastycz-
ność swoich mięśni.  
2.Obniżasz poczucie zmęczenia i stresu – pozbywasz się codziennego stresu . 
3.Poprawiasz jakość snu oraz zmniejszasz ryzyko zespołu bezdechu sennego – wysiłek fizyczny rozła-
dowuje  negatywne emocje, powoduje przyjemne fizyczne zmęczenie. W efekcie łatwiej zasypiasz, le-
piej śpisz (nie wybudzasz się w nocy) i budzisz się wypoczęty. 
4.Wpływasz na obniżenie masy ciała – jeśli systematycznie się ruszasz, to sprzyjasz redukcji Twojej 
tkanki tłuszczowej.  
5.Masz lepsze samopoczucie i w efekcie pozytywne nastawienie – ruch powoduje wydzielanie endor-
fin (hormonów szczęścia). 
6.Poprawiasz swoją odporność – ryzyko zachorowania zmniejsza się, bo Twój system immunologiczny 
zostaje wzmocniony. 
7.Dotleniasz się – zwiększasz wydolność płuc, Twój układ oddechowy pracuje lepiej, przez co dostar-
czasz swojemu organizmowi większej ilości tlenu. 
8.Wyglądasz i czujesz się młodziej i tak jest rzeczywiście – w Twoim ciele wydzielają się niewielkie ilo-
ści hormonu wzrostu. To działa odmładzająco na dorosły organizm i spowalnia proces starzenia. 
9.Dłużej żyjesz – dzięki regularnym treningom przedłużasz sobie życie, ponieważ wolne rodniki wytwa-
rzają się wolniej. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil7sPvjbbSAhUDUhQKHbWoAnUQjRwIBw&url=http://www.kleks.net.pl/sklep/index.php?option%3Dcom_virtuemart%26view%3Dcategory%26virtuemart_category_id%3D340&bvm=bv.148441817,d.
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Na to  pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy IIIA, podczas 

lekcji, którą przeprowadziła p. Agnieszka Ferenc—Romańska.  

Codziennie chleb spożywamy i nie jesteśmy głodni. W kościele jest symbolem Jezusa Chry-

stusa, który przychodzi do nas pod postacią chleba i wina. 

                                                                                                                       ~ Patryk Sz. 

Musimy szanować chleb, ponieważ na innych kontynentach chleba brakuje. Chleb nam ni-

gdy się nie znudzi, dlatego jak wyruszamy w daleką podróż zabieramy kilka bochenków. 

Katolicy wierzą, że chleb zesłał nam Pan Bóg, ale niektórzy nie szanują go, gdyż czasami są 

oni niewierzący. 

                                                                                                                      ~ 

Chleb jest ważny w życiu człowieka i także zwierząt. Jest on bardzo zdrowy. Posiada wiele 

składników odżywczych. Człowiek bez niego by nie przeżył. Więc szanujmy jedzenie! 

                                                                                                                     ~ Łukasz Rolnik  

15 

 

 

Wielu z nas nie chce zabrać się do nauki i odrabiania lekcji. Jednak, uwierzcie, godzina 17 jest najpóźniej-

szą do nauki. Potem mózg "przestawia się" na wolniejsze obroty. Najlepszą porą do nauki jest czas po po-

wrocie ze szkoły do domu. Zwykle jesteśmy wtedy zmęczeni i wybieramy rozrywkę, ale jeśli zabierzemy 

się od razu za lekcje, to znacznie więcej zapamiętamy - wystarczy powtórzyć wiadomości i jesteśmy przy-

gotowani do sprawdzianu! Oto parę wskazówek: 

1.Zorganizuj sobie miejsce pracy - musi być dużo miej-
sca. 

2. Ucz się nie tego co jest ci potrzebne na jutro, tylko tego co dziś 
było w szkole. Wtedy mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że o 

czymś zapomnisz. 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia odrabiaj dokładnie, sprawdzaj w encyklo-
pedii i podręczniku (rzadziej w Internecie) poprawność roz-

wiązywanych zadań. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivzeiPibbSAhULuhQKHcmQDuEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DCWzD4u1z5aA&bvm=bv.148441817,d.bGs&psig=AFQjCNE7BC12k5yXc6bwDHpDw4x8_mr0zA&ust=1488483962225107
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig7Kn3ibbSAhXIVRQKHW-zDSYQjRwIBw&url=http://www.lucasfettes.co.uk/resource-centre/page/42/&bvm=bv.148441817,d.bGs&psig=AFQjCNE2Ys44d2pwPZnRLrOmZjENi2W1cw&ust=14884841796
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Tłusty czwartek był dniem , w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie 

opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły 

pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten 

sposób raz w roku tzw. tłusty dzień. 

Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały 

one nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. 

Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. 

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, 

dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani 

jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem 

lub chruścikami.  

15 lutego 2007 firma Google umieściła na stronie głównej polskiej wersji wyszukiwarki 

okazjonalne logo (tzw. doodle) związane z tłustym czwartkiem. Był to pierwszy przypadek mo-

dyfikacji znaku graficznego Google dla polskojęzycznych użytkowników tego narzędzia. Na logo 

zamiast dwóch liter "o" widoczne były pączki. W następnych latach w tłusty czwartek logo nie 

było już zmieniane..  

W roku 2018 tłusty czwartek będziemy obchodzić 8 lutego. 

Opracowali: Zuzanna Pajor, Kuba Rolnik, 
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Chleb jest ważny w życiu człowieka, dzięki niemu nie jesteśmy głodni. Katolicy wierzą, że ze-

słał go Pan Bóg. Chleb trzeba szanować, i nie wyrzucać. 

                                                                                                                   ~ Gracjan Chabzda  

Chleb jest ważny, bo można go brać do szkoły, pracy i wycieczek. Chleb jest ważny, bo Pan 

Jezus dzielił się nim z innymi. Chleb jest ważny, bo można uniknąć głodu. 

                                                                                                                   ~ Milena Dziekoń  

Chleb jest ważny w życiu człowieka. Dzięki niemu nie jesteśmy głodni. Spożywamy go co-

dziennie do śniadań, kolacji i obiadów. Powinniśmy go szanować, nie wyrzucać, dzielić się z 

innymi. 

                                                                                                                  ~ Błażej Pindara 

Chleb jest ważny, ponieważ bez niego inni nie mają życia. Pieczywo jest ważne, 

dlatego że jest święte. Bułka jest ważna, bo dostarcza dużo zdrowia. 

                                                                                                                 ~ Kasia Galew-

ska  
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Święto dla zakochanych, ale nie tylko. Walentynki początkowo miały pełnić rolę święta dla zakocha-

nych i dać im szansę wyrażenia tego jak bardzo zależy im na drugiej osobie. 

 
Najpopularniejsze tradycje Walentynkowa J 
Istnieje kilka tradycji związanych z Dniem Zakochanych w tym wysyłanie kartek, wyjście na randkę z 
ukochaną osobą, obdarzanie się kwiatami i słodyczami oraz uczestniczenie lub przygotowywanie ro-
mantycznej kolacji. Jest to również dzień, którego wiele par postanawia związać się węzłem małżeń-
skim. Najbardziej znaczącą tradycją jest niewątpliwie wysyłanie sobie kartek kupionych lub przygoto-
wanych własnoręcznie i nazywanymi walentynkami. Kartki takie często uzupełnione są słowami 
„Kocham Cię” lub „Bądź moja”, a nawet miłosnymi wierszami napisanymi przez nadawcę lub cytatami 
znanych poetów. 
 
Kolorystyka Dnia Zakochanych J  

Dzień Zakochanych często oznaczany jest kolorem czerwonym i różowym, które stają się obecnie ofi-
cjalnymi kolorami tego święta. Tego dnia na każdym kroku widać czerwone serca, róże i amorki z łuka-
mi i strzałami skierowanymi w stronę zakochanych. 
 

Kornelia Polechajło  
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Kącik poezji uczniów klasy IIIB 

Walentynki 

Walentynki fajna rzecz! Trzeba dobrą minę mieć! One chęć prezentów dają, dużo kwiatów rozdają! Zakocha-

nym one serca rozgrzewają! Zakochani w ten dzień powiedzą w net: Twoja walentynką zostać chcę ! 

 

Michalina Murzyn 

 

Walentynką Twoją może być każdy, czy zwierzak czy ktoś z rodziny. Podarujmy tej osobie prezent miły, bo czło-

wiek czy zwierzak ucieszy się. Niech na świecie będzie pełno radości i miłości ,bo walentynki to super dzień i 

każdy w tym dniu szczęśliwy jest. 

 

Gabrysia Karolczak  

W walentynki świetnie się bawimy.  

Walentynki uwielbiamy i buziaki sobie przesyłamy.   

Z tego dnia bardzo się cieszymy .  

Ola Osińska   


