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Z życia szkoły 
 

  

1 kwietnia wszyscy uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu 

szóstoklasisty. Towarzyszyły im silne emocje, jednak po zakończeniu można już było 

zobaczyć uśmiechnięte twarze. Uczniowie wychodzili z sal zadowoleni i wymieniali 

między sobą pierwsze spostrzeżenia dotyczące sprawdzianu. 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Czas na zdrowie”, którego 

organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. 

4 kwietnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w apelu, którego 

tematem było zdrowe odżywianie. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była pani 

Jolanta Wołczyńska oraz uczniowie. Na apelu można było się dowiedzieć, w jaki sposób 

należy się zdrowo odżywiać, a także poznać ciekawe przepisy na pyszne zamienniki 

niezdrowych słodyczy. 

 

 

Dnia 02.04.2014 r. uczennica klasy III d Zuzia Mieszczak reprezentowała naszą 

szkołę w konkursie „Znamy baśnie Andersena”. Konkurs odbył się w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Żorach. Trzeba było wykazać się nie tylko doskonałą znajomością 

bajek tego pisarza, ale także doskonałą znajomością jego życiorysu. Poziom konkursu 

był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani. Prawidłowo 

wykonali wiele trudnych zadań. Oceniano także samodzielnie wykonane przez 

uczestników rekwizyty z wybranych bajek. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody książkowe. Dziękujemy Zuzi za wspaniałą reprezentację naszej 

szkoły. 

 

4 kwietnia 2014 roku Agata Serafin z kl. 6 B zajęła III miejsce w Miejskim 

Konkursie Karaoke w Języku Angielskim organizowanym przez SP nr 3 w Żorach. 

Uczennica, pomimo ogromnej tremy, wyśpiewała sobie III miejsce piosenką 

„Hallelujah”. 

Agacie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 
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Ważne daty 
 

 

1 kwietnia – prima aprilis 

 

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

 

14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 

 

17 kwietnia – Wielki Czwartek (początek wiosennej przerwy świątecznej) 

 

18 kwietnia – Wielki Piątek 

 

20 kwietnia – Wielkanoc 

 

21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

 

22 kwietnia – Dzień Ziemi 

 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 

1 maja – Święto Pracy, Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja 

 

9 maja – Dzień Unii Europejskiej 
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O wielkanocnym stole 
 

 

W dawnych czasach wielkanocny stół wyglądał zupełnie inaczej niż 

dzisiaj. Pewien dworzanin opisał świąteczny stół, który widział w pałacu 

bogatego mieszczanina. 

„ Stół był okrągły i tak ogromny, że mogło przy nim usiąść ze sto 

osób. Obok kiełbas, pieczonych w całości prosiąt i kolorowych jaj ułożonych 

na srebrnych misach stały tam srebrne łódeczki pełne owoców usmażonych 

w cukrze. Między nimi ustawiono duże figury z ciasta, przedstawiając różne 

śmieszne scenki.  

Dużo miejsca zajmował wielki kołacz [...], czyli placek, ozdobiony 

figurami z ciasta przedstawiającymi dwunastu apostołów otaczających 

postać Pana Jezusa. Wokół kołacza stały srebrne, pięknie zdobione gąsiorki 

z winem i złocone wazy z miodem do picia. Inne, mniejsze ciasta także 

przyciągały wzrok. Każdy placek wyobrażał jakąś scenkę. 

W środku jednego z nich widać było sadzawkę wypełnioną białym 

miodem. Wychylały się z niej rybki i piękne nimfy, do których strzelał z 

łuku mały amorek. W samym centrum stał baranek z masła. Był on 

wielkości żywej owieczki, a oczy zrobiono mu z prawdziwych brylantów”. 

E. Korkulska, Pentliczek 14/1994 
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Przepis na świąteczną babkę migdałową 

 

 

 

Składniki: 

4 jajka 

25 dag margaryny 

1 szklanka cukru 

1 szklanka mąki pszennej 

1 niepełna szklanka mąki ziemniaczanej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1/3 szklanki mleka 

20 dag całych migdałów (1 szklanka mielonych migdałów) 

aromat migdałowy (9 ml) 

cukier puder i płatki migdałowe do dekoracji 

 

Sposób przygotowania: 

Pamiętaj, aby w niektórych czynnościach pomogła Ci osoba dorosła! 

 

Migdały zalać gorącą wodą i poczekać chwilkę, następnie obrać ze skórki i 

zmielić w maszynce do mięsa. Zmielonych migdałów powinna być 1 szklanka  

(z 20 dag wychodzi trochę więcej niż szklanka, dlatego można trochę zostawić 

na dekorację). 

Miękką margarynę ucierać (miksować), dodając jajka. Gdy uzyska się w miarę 

gładką masę, dodać cukier i dalej miksować. Potem dodać obie mąki 

wymieszane z proszkiem do pieczenia oraz mleko, wymieszać, a następnie 

zmiksować. Na koniec dodać zmielone migdały, aromat migdałowy i 

wymieszać ciasto. 

Formę na babkę wysmarować margaryną i posypać bułką tartą. Przełożyć ciasto 

do foremki. Piec 1 godzinę w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 C. 

Upieczoną babkę przestudzić i wyjąć z formy. Posypać cukrem pudrem i 

udekorować płatkami migdałowymi. 

 

Smacznego! 
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O pisankach 
 

  

Wiele jest [...] starych podań i legend dotyczących początków malowania 

jajek. Podanie greckie z X wieku mówi, że zwyczaj malowania jajek 

wielkanocnych wprowadziła święta Magdalena. Ponoć Maria Magdalena, 

przyszedłszy do Heroda z prośbą, aby ulitował się nad Jezusem, podarowała mu 

kilka malowanych jajek. Ta opowieść dała początek przekonaniu, że to 

wyłącznie dziewczęta powinny malować jajka, a najładniejsze z nich 

ofiarowywać swoim chłopcom, co miało zjednać im miłość. 

 

 Jakikolwiek był początek malowania jajek, zwyczaj ten trwa do dziś. To 

pisankami właśnie dyngują się (wykupują) dziewczęta przed oblewaniem w 

Wielkanocny Poniedziałek, to z nimi wiąże się wiele wielkanocnych zabaw i 

gier, a najpopularniejsza z nich – walatka – to uderzanie pisanką o pisankę. 

Niegdyś ten, kto stłukł pisankę przeciwnika, wygrywał cały jego zapas. Inną 

pisankową grą była dawniej burda polegająca na rzucaniu do siebie pisanek. Kto 

złapał – zatrzymywał pisankę przeciwnika, kto stłukł – oddawał jedną ze 

swoich. [...] 

 

 Nazwy jajek wielkanocnych zależą od sposobu, w jaki zostały zrobione. I 

tak: jajka pomalowane na jeden kolor nosiły nazwę kraszanek, malowanek, 

byczków, ałunek, hałunek. Jeżeli na jednostajnym tle wyskrobany był wzór – 

takie jajka zwały się rysowanką lub skrobanką. Pisankami lub piskami 

nazywano jajka malowane na jeden kolor lub kilka z białym wzorem; najpierw 

pokrywano je pszczelim woskiem (za pomocą kostki), a następnie gotowano w 

barwnikach. 

Fragment książki Polskie tradycje świąteczne 
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Rozwiąż krzyżówkę 
 

 

 

 

 

1. Gotujemy w nich jajka wielkanocne. 

2. W tym dniu chłopcy polewają wodą dziewczyny. 

3. Jak nazywamy jajka, na których wyskrobany był jeden deseń (wzór)? 

4. Zabawa polegająca na rzucaniu do siebie pisanek. 

5. Zapoczątkowała zwyczaj malowania wielkanocnych jajek. 

6. Uderzenie pisanką o pisankę. 

7. Jak nazywamy jajka pomalowane na jeden kolor? 

 

 

 

           

1.                         

2.                                               

           

3.                   

   

         

4.           

         5.                               

        

        

6.               

        

     

7.                   
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Dzień Ziemi 
 

 
 Dzień Ziemi to projekt ekologiczny o długoletniej tradycji sięgającej lat 

70.Zainicjowano go w Stanach Zjednoczonych, a celem pomysłodawców było 

pokazanie społeczeństwu, jak chronić przyrodę. Zainteresowanie uroczystościami 

było ogromne – miliony Amerykanów wzięło w nich udział, manifestując swoje 

poparcie dla tej idei. 

 Dwadzieścia lat później Dzień Ziemi świętowano już w 140 krajach. W 

marszach, happeningach i festynach wzięło udział 200 milionów osób. W 

kolejnych edycjach apelowano o oszczędzanie wody, ratowanie lasów 

tropikalnych i ograniczenie emisji gazów wywołujących kwaśne deszcze. W 

Wszyngtonie powstało Międzynarodowe Biuro Koordynacyjne Dnia Ziemi. W 

jego skład weszły organizacje ekologiczne ze 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 

Kanady i Kolumbii. Dwa lata później Biuro 

dodało do celów Dnia Ziemi kolejne, 

związane z pomocą organizacjom z całego 

świata oraz wsparciem ludzi na całym 

świecie przy organizowaniu różnego rodzaju 

akcji związanych z ochroną środowiska. 

 Obecnie Biuro współpracuje z ponad 22 tysiącami organizacji i grup ze 192 

krajów. Co roku w obchodach na całym świecie bierze udział ponad miliard osób. 

W Polsce Dzień Ziemi świętowano po raz pierwszy w 1990 roku. Obchodom w 

Warszawie towarzyszyły spotkania, wykłady, dyskusje z udziałem polityków i 

działaczy ekologicznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty i zabawy. Od tego 

czasu Dzień Ziemi obchodzony jest w naszym kraju co roku. Dzień Ziemi to 

okazja do zdobycia wiedzy, uczestniczenia w mądrej, ciekawej zabawie oraz 

spotkania ludzi zainteresowanych podobnymi problemami. W tym roku Dzień 

Ziemi będziemy świętować 22 kwietnia, a w zorganizowanych projektach 

ekologicznych wezmą udział dziesiątki tysięcy osób z całej Polski.  
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Uchwalenie Konstytucji 3 maja 
 

 

 Konstytucja 3 maja uchwalona została na drodze zamachu stanu. 

Korzystając z wyjazdu z Warszawy posłów na święta wielkanocne, wyznaczono 

posiedzenie sejmu na dzień 3 maja. W nocy z 2 na 3 maja w pałacu 

Radziwiłłowskim przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie (obecnie 

Pałac Prezydencki) zebrali się działacze stronnictwa patriotycznego. Większość 

zebranych przeszła potem do mieszkania Marszałka Sejmu Stanisława 

Małachowskiego na ul. Królewską, gdzie zobowiązała się przeforsować 

nazajutrz w sejmie projekt ustawy zasadniczej. 

 Pospiesznie zredagowano dokument, który nazwano „Asekuracją”. 

Podpisy pod dokumentem złożyło 87 członków sejmu. Oto fragment: „W 

szczerej chęci ratunku Ojczyzny, w okropnych na Rzeczypospolitą 

okolicznościach, projekt Ustawa Rządowa, w ręku jaśnie wielmożnego 

marszałka sejmowego i konfederacji koronnej złożony, do jak najdzielniejszego 

popierania przyjmuję, zaręczając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości 

Ojczyzny i słowem honoru, co dla największej wiary podpisami naszymi 

stwierdzamy w Warszawie dnia 2 maja 1791”. 

 Rankiem 3 maja przed Zamkiem Królewskim zebrały się wielotysięczne 

tłumy mieszczan, wśród których byli przedstawiciele cechów z chorągwiami i 

radni miasta. Na placu, obok gwardii królewskiej, stanął pułk piechoty imienia 

Działyńskich, aby strzec spokoju w czasie obrad Sejmu. Około godziny 11 na 

salę wszedł król Stanisław August Poniatowski. Mimo, iż sesja trwała już ponad 

sześć godzin, do głosowania nad ustawą jeszcze nie doszło, gdyż protesty nadal 

nie milkły. Po długich obradach król złożył przysięgę konstytucyjną, po czym 

wezwał wszystkich do kolegiaty św. Jana, by tam uroczyście ją powtórzyć. 

Zgromadzony przed zamkiem tłum wiwatował: „Vivat król, vivat konstytucja”. 
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Maria Skudnicka 

Radosny Dzień 
 

Była wiosna, wiosna wkoło, 

nadszedł cudny maj, 

pełne pieśni każde sioło
1
, 

świat się zmienił w raj...! 

Hej, pamiętny ów dzień chwały 

cudny: „Trzeci Maj!” 

Naród zgodny, silny, cały, 

chciał podźwignąć kraj! 

„Naród z królem – król 

z Narodem 

równy każdy stan, 

Wolni wszyscy – wszyscy społem
2
, 

kmieć
3
, mieszczanin, pan...” 

Tak głosiły sławne prawa, 

chlubny ojców czyn. 

Nimi Polska zmartwychwstała 

z upadku i win...! 

W górę serca – Wstały świty, 

w Polsce cudny maj! 

Blask ozłocił już gór szczyty, 

wolny polski kraj! 

Rozbudziła się w Narodzie 

wiara w siłę, moc. 

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie 

od świtu – po noc! 

Niechaj z wieży biją dzwony, 

jak jest wielki kraj. 

Niech na wszystkie głoszą strony: 

„Wiwat Trzeci Maj!” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sioło – wieś. 

2
 Społem – razem. 

3
 Kmieć – chłop, wieśniak. 
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Humor 
 

 

 

Misiu z zajączkiem siedzą w jednej celi. Misiu siedzi w kącie, a zajączek cały czas biega. 

- Misiu uciekajmy stąd, oni nas zabiją! 

- Zajączku usiądz sobie, jesteś ze mną, nic ci nie zrobią. 

Zajączek jednak po chwili wstaje i znów chodzi. 

- Misiu uciekajmy oni nas zabiją! 

- Zajączku uspokój się i siadaj. 

Zajączek siada. Otwierają się drzwi i do celi wchodzi wielbłąd. A zajaczek: 

- Misiu uciekajmy, zobacz co oni zrobili z tym koniem! 

 

 
 

 

Blondynka grała w "Milionerach".Dostała pytanie : 

Który z wymienionych ptaków nie zakłada własnego 

gniazda : a)orzeł b)jaskółka c)szpak d)kukułka. 

Blondynka zdecydowanie każe zaznaczyć d)kukułka. 

Wygrała pieniądze. Spotyka ją koleżanka i mówi: 

- Słuchaj, skąd wiedziałaś, że to kukułka? 

A blondynka na to: 

- Każdy głupi by wiedział, że kukułka mieszka w 

zegarze. 

 

 

 

 

Do gabinetu naczelnika więzienia wchodzi strażnik i mówi: 

- Panie naczelniku, więzień z celi numer 128 zachowuje się skandalicznie. Trzeba go 

ukarać. 

- Zróbcie mu dwa dni postu. 

- Dwa dni temu już miał dwa dni postu. 

- To dajcie mu na te dwa dni książkę kucharską do przeglądania. 

 

 

 

Jedzie zajączek z niedźwiedziem na jeden bilet i przychodzi kanar. 

To niedźwiedź schował zajączka do kieszeni w marynarce i pokazuje bilet. 

Kanar się pyta: 

- A co pan tam trzyma w kieszeni marynarki? 

Niedźwiedź uderza się w pierś i wyciąga spłaszczonego zajączka i mówi: 

- Zdjęcie kolegi. 
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Pokoloruj wielkanocnego zajączka 
 

 

 

 

 

 


