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 Rozpoczęła się wiosna i za oknem lada chwila będą już tylko same 

słoneczne dni. Zazielenią się drzewa, rozkwitną kwiaty, dni będą coraz dłuższe. 

Wraz z przywilejami, które ofiarowują nam wiosenne miesiące, wstąpią w nas  

nowe siły do działa. Taką mamy przynajmniej nadzieję ;) Spacerowanie po 

polach, łąkach i lasach oraz inne formy aktywności na świeżym powietrzu staną 

się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. I bardzo dobrze! 

Pomimo sprzyjającej aury nie zapominajmy jednak o obowiązkach 

wynikających z bycia uczniem. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, 

podobnie jak egzamin ósmoklasisty. Zachęcamy zatem do pełnej mobilizacji 

nakierunkowanej na zdobywanie nowej wiedzy podczas aktywnego udziału  

w lekcjach zdalnych   

Uważamy natomiast, że balans między obowiązkami a przyjemnościami 

jest bardzo ważny, dlatego też przygotowaliśmy wiosenny egzemplarz gazetki 

„Byle do dzwonka!”. Będziecie mogli przeczytać w nim wywiad z panią 

Dominiką Cwojdzińską, zapoznać się z pracami literackimi naszych uczniów 

czy zainspirować się przepisami na drugie zdrowe śniadanie. Przypomnimy 

także najważniejsze informacje o COVID-19 oraz sposoby dbania o higienę 

podczas pandemii.  

 Korzystając z dogodnego miejsca, pragniemy także złożyć najserdeczniej 

życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne.  Dużo zdrowia, pogody ducha  

w tym trudnym czasie, smacznej święconki i mokrego poniedziałku! 

 Redakcja 

Aleksandra Ruskowiak 

Marta Sczepaniak   

       Oliwa Kalitka 

 

       

WSTĘPNIAK 
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29 stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. 

Wszystkie dzieci przebrały się za bohaterów znanych bajek.  

W przedszkolnych salach można było spotkać wróżki, królewny, tygryski, 

strażaków, policjantów… Dzieci tańczyły oraz brały udział w różnych kon- 

kursach. Wszyscy bawili się znakomicie! 

 

                  
 

 

                

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI MINIONEGO 

KWARTAŁU 
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14 lutego w szkole działała 

googlowa poczta Walentyn- 

owa. Uczniowie przesyłali 

sobie wirtualne kartki pod 

nadzorem zdalnych listono- 

szy. W sumie przez pocztę 

rozesłano 104 miłosne wy- 

znania. Przedszkolaki nato- 

miast Dzień Świętego Walentego obchodziły 

ubrane na czerwono. Cały dzień upłynął im na 

zabawach związanych z Walentynkami. Nie 

zabrakło także ręcznie robionych miłosnych 

karteczek.   

 

 

          

26 marca przedszkolaków odwiedził wiel- 

kanocny zajączek, który pochował koszyczki  

z niespodziankami dla dzieci dookoła przedszkola. 

„Kotki”, „Motylki”, „Misie” i „Żabki” musiały same 

odnaleźć zajączkowe koszyczki. Radości nie było 

końca.  

 

 

Hałas jest z nami 

zawsze. Nasz słuch jest na 

niego narażony w pracy, 

na ulicy i w szkole. 

Dlatego od 2008 roku na 

terenie naszej placówki 

realizowany jest projekt 

„Szkoła bez hałasu”, 

mający na celu promocję 

przestrzegania zasad hi-

gieny słuchu. W ramach 

akcji, na przestrzeni tych 

kilkunastu lat, przeprowa- 

dzono w szkole wiele  

działań, prelekcji i zapro- 

szono wielu gości. W tym 

roku akcja odbyła się w 

marcu. Z  racji nauczania 

zdalnego, nie miała tak 

szerokiego rozmachu, ale 

udało się zorganizowoać 

konkurs plastyczny dla 

klas I – III pod tytułem: 

„Mój pomysł na zabawę 

bez hałasu” oraz konkurs 

litercki dla starczych klas 

pod hasłem „Moja cisza”. 

(Powstałe wiersze prezen- 

tujemy na łamach naszej 

gazetki w dalszej części.) 

Młodsze klasy połączyły 

się też online z panią 

pielęgniarką Izabelą Le- 

wandowską i porozma- 

wiały na temat sposobów 

dbania o higienę słuchu. 

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI MINIONEGO 

KWARTAŁU 
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Historia polskiej piosenki 

24 lutego odbył się koncert "Historia polskiej 

piosenki" prowadzony przez zespół "Ogień". Pan 

Filip umiejętnościami wokalnymi przedstawił 

największe hity od początku lat 60 do teraz. Pan 

Przemysław natomiast grał na gitarze elektrycznej, 

tworząc akompaniament. Cały koncert 

transmitowany był na żywo przez platformę 

YouTube. Podczas koncertu na aktywnym czacie 

padały liczne pytania. Na koniec wydarzenia 

Panowie Filip i Przemysław odpowiedzieli na 

niektóre z nich. Zespół „Ogień” zaprezentował nam 

swój utwór „Mary Jane” oraz „Nie ma tu nic”. 

Koncert przypadł do gustu uczniom naszej szkoły. 

Dziękujemy za okazję posłuchania piosenek i 

życzymy zespołowi ,,Ogień” dalszych sukcesów 

muzycznych.  

Aleksandra Ruskowiak 

Marta Sczepaniak   

       Oliwa Kalitka 

 

                                                 

                                                                        

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI MINIONEGO 

KWARTAŁU 
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W okresie  nauki zdalnej na terenie naszej 

szkoły przeprowadzony został remont, polegający na 

odmalowaniu ścian w salach lekcyjnych, za sprawą 

którego wnętrza odzyskały dawny blask. Lśniące 

czystością i radosnymi barwami klasy oczekują na 

powrót uczniów do szkoły. Tymczasem, poniżej kilka 

zdjęć, aby zaspokoić Waszą ciekawość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kartki dla seniorów” 

W tym roku, podobnie 

jak w poprzednich la- 

tach, nie zabrakło kar- 

tek świątecznych wyko- 

nanych własnoręcznie 

przez dzieci z klas I-III 

z myślą o osobach 

samotnych i starszych. 

Kartki wraz ze świą- 

tecznymi życzeniami 

trafiły do odpowiednich 

osób, dzięki starsza- 

kom, którzy je powrzu- 

cali do odpowiednich 

skrzynek pocztowych 

naszych najbliższych 

sąsiadów. Mobilizacja 

uczniów biorących 

udział w akcji, zasłu- 

guje na pochwałę i wy-

różnienie, ponieważ  

w czasach, kiedy wię- 

kszość osób myśli tylko 

o swoich potrzebach, 

oni postanowili zrobić 

coś dla innych. 

 

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI MINIONEGO 

KWARTAŁU 
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Aleksandra Ruskowiak: Tato, mogła- 

bym Ci zadać parę pytań do naszej 

szkolnej gazetki? 

Paweł Ruskowiak: Tak, oczywiście. 

AR: Jaki stopień, stanowisko i wykształ- 

cenie posiadsz? 

PR: Posiadam stopnień aspiranta szta- 

bowego. Zajmuję stanowisko zastępcy 

dowódcy zmiany. Ukończyłem Szkołę 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  

w Poznaniu w 2003 roku. 

A: Gdzie obecnie pracujesz? 

PR: W Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Poznaniu, w Jednostce 

Ratowniczo-Gaśniczej numer 9. 

AR: Jak długo pracujesz? 

PR: Pracuje od 2003, czyli teraz 18 rok. 

AR: Co trzeba zrobić, żeby móc roz- 

począć prace w straży pożarnej? 

PR: Są dwie szkoły, których ukończenie 

daje takie możliwości:  Szkoła Główna 

Służby Pożarniczej w Warszawie,  Szkoła 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w 

Krakowie, Częstochowie lub Poznaniu. 

Można też wziąć udział w ''naborze  

z ulicy''. 

AR: Z jakim typem zdarzeń w swojej 

pracy spotykasz się najczęściej? 

PR: Statystyki pokazują, że najwięcej 

Straż Pożarna wyjeżdża do miejscowych 

zagrożeń, czyli np. wypadki komu- 

nikacyjne, usuwanie powalonych drzew, 

wypompowywanie zalanych piwnic czy 

nawet ściąganie kota z drzewa :) Drugą 

grupą zdarzeń, z którymi zmaga się Straż 

Pożarna, są oczywiście pożary. Straż 

Pożarna wyjeżdża także do alarmów 

fałszywych, spowodowanych zazwyczaj 

zadziałaniem systemu sygnalizacji przeciw 

pożarowej, czyli np. czujki dymu. 

AR: Czy pandemia wpłynęła na Twoją 

pracę? 

PR: Zasadniczo pandemia nie ma wpływu 

na sposób prowadzonych działań. Gaszenie 

pożarów, usuwanie miejscowych zagrożeń 

odbywa się w taki sam sposób jak przed 

pandemią. Zmienił się natomiast sposób 

zabezpieczenia własnego strażaka tzn. 

podczas działań kładziemy większy nacisk 

na stosowanie jednorazowych rękawiczek 

lateksowych, maseczek na twarz itp. 

W znacznym stopniu pandemia zmieniła 

jednakże zakres działań medycznych 

wykonywanych przez Straż Pożarną. Straż 

Pożarna jako służba Ratownicza przejęła 

część zadań, które wcześniej wykonywało 

Państwowe Ratownictwo Medyczne-

pogotowie ratunkowe. Mam tu na myśli 

częstsze wyjazdy do zdarzeń, w których 

przed pandemią pogotowie ratunkowe 

radziło sobie samodzielnie. Wynika to  

z faktu, że obecnie karetki pogotowia 

zajmują się wyjazdami do zdarzeń 

związanych typowo z koronawirusem, a do 

zdarzeń związanych z działaniami me- 

dycznymi dysponowana jest Straż Pożarna. 

Nie jest to regułą a wynika z dostępności 

karetki pogotowia.  

AR: Na czym polegają działania 

medyczne? 

PR: W razie braku karetki pogotowia na 

miejscu zdarzenia Straż Pożarna musi 

zająć się osobą poszkodowaną pod wzglę- 

dem medycznym, czyli strażacy prowadzą 

reanimację osoby poszkodowanej, opatrują 

rany  i prowadzą inne czynności medy- 

czne. W obecnej sytuacji pandemicznej 

często Straż Pożarna wysyłana jest do 

NZK -Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jeśli 

ktoś zasłabnie, straci przytomność, ma 

zawał to w miejsce nieobecnej Karetki 

Pogotowia jedzie Straż Pożarna. 

AR:  Jakim sprzętem dysponuje Twoja 

jednostka? 

PR: Na wyposażeniu mojej jednostki 

znajdują się dwa samochody gaśnicze, 

jeden samochód specjalny-drabina oraz 

jeden samochód operacyjny. Na każdym  

z tym samochodów znajduje się odpo- 

wiedni sprzęt, wykorzystywany podczas 

działań ratowniczo-gaśniczych: węże, 

sprzęt hydrauliczny, pilarki itp. 

AR: Na koniec, proszę powiedz, czy lubisz 

swoją prace? Czy zawsze chciałeś zostać 

Strażakiem? 

PR: Lubię swoją pracę, daje mi satysfakcje 

i pozwala realizować się zawodowo. 

Zawsze chciałem zostać strażakiem! 

WYWIAD ZE STRAŻAKIEM PAWŁEM RUSKOWIAKIEM 
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Redakcja: Dzień dobry, czy mogłybyśmy 

z Panią porozmawiać na temat Świąt 

Wielkanocnych? Wyraża Pani zgodę? 

Dominika Cwojdzińska: Tak oczywiście, 

bardzo mi miło, że mnie wybrałyście. 

R: Zatem pierwsze pytanie, jak 

przygotowuje się Pani do Świąt 

Wielkanocnych?  

DC: Ja należę do tradycjonalistów więc 

lubię posprzątać, ugotować coś dobrego 

dla rodziny. Poza tym staram się 

uczestniczyć w obrzędach związanych  

z naszą wiarą. 

R: A czy ozdabia Pani dom jakimiś 

tematycznymi, wielkanocnymi ozdo-

bami? 

DC: Mam trójkę dzieci, więc jest to 

nieuniknione. Zawsze przygotowujemy 

pisanki oraz ozdabiamy dom. Dzieci często 

same tworzą różne dekoracje. 

R: W poprzednim pytaniu wspomniała 

Pani o tradycjach. Czy posiada Pani 

jakieś niespotykane tradycje?  

DC: Raczej nie, Święta Wielkanocne są 

bardzo bogate w tradycje, więc po prostu 

czerpię z tych bogactw. 

 

R: Czy osobiście przygotowuje Pani 

koszyczek wielkanocny? Jak on 

wygląda? Co się w nim znajduje? 

DC: Owszem, przygotowuję osobiście. 

Znajduje się w nim to, co jest związane 

tradycyjnie z naszymi wierzeniami i sym- 

boliką pokarmów. W naszym koszyku 

znajdziecie zatem  chleb, baranek, sól, 

chrzan, jajka. Dokładamy też kolorowe 

jajka, słodycze, zajączka z czekolady, 

babeczki. Koszyczek ozdabiamy 

bukszpanem. 

R: Jak wygląda u Pani Wielkanoc?  

DC: Powiem na przykładzie ubie- 

głorocznych Świąt, ponieważ utkwiły mi  

w pamięci z powodu pandemii. Połą- 

czyliśmy się za pomocą internetu i kamery 

z moim domem rodzinnym i tak spędzi- 

liśmy śniadanie świąteczne w gronie 

rodziny. Natomiast ogólnie staramy się, 

aby ten dzień był spokojny, miły, rodzinny. 

Jeśli jest ładna pogoda, spędzamy czas na 

świeżym powietrzu. 

R: Z powodu pandemii korona wirusa, 

planuje Pani te święta również spędzić 

online z rodziną czy raczej spotkać się 

na żywo? 

Dominika Cwojdzińska – pedagog z powołania, wulkan energii, pełna empatii i zrozumienia 

dla swoich uczniów nauczycielka języka angielskiego. Od wielu lat pełni funkcję opiekunki 

Samorządu Szkolnego, czynnie zaangażowana w życie szkoły. Idealistka nie odmawiająca  

drugiemu człowiekowi pomocy kosztem własnego wolnego czasu. Prywatnie mama trojga 

dzieci, która nawet po lekcjach nie zwalnia tempa. Uwielbia aktywnie spędzać czas  

w otoczeniu przyrody. W wolnych chwilach czyta książki, uprawia jogę i robi zaprawy  

z przydomowych zbiorów. 

WYWIAD 
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DC: To zależy od obostrzeń w naszym 

kraju, jednak wolałabym się spotkać na 

żywo. Spotkań nic nie zastąpi. 

R: Czy wprowadziła Pani jakieś zmiany 

w tradycjach rodzinnych?  

DC: Raczej nic nowego nie wpro- 

wadziłam. Trzymam się takich podsta- 

wowych zasad i tradycji, aby było wszy- 

stko przygotowane. 

R: Czy odczuwa Pani różnice pomiędzy 

teraźniejszymi a przeszłymi świętami? 

DC: Myślę, że każde pokolenie jest bardzo 

zabiegane, ale moi rodzice uzupełniali się 

w przygotowaniach. Mama czuwała nad 

tym, aby był śpiew, modlitwa, praca, 

rozmowa, odpowiedzi na nasze pytania. 

Poza tym nie widzę dużych różnic 

pomiędzy tym, jak teraz staram się spędzać 

Święta z moją rodziną. Raz w życiu 

przeżyłam Święta zupełnie inne niż w 

domu - podczas studiów poza granicami 

Polski. Myślę, że takie wyjazdy naprawdę 

pokazują nam różnice kulturowe. 

R: Gdzie spędziła Pani te Święta i jak 

wyglądały: 

DC: Spędziłam wtedy Święta w Holandii. 

Ponieważ byłam wtedy bez rodziny  

i z przyjaciółką mieszkałyśmy w aka- 

demiku z ludźmi z różnych stron świata, 

już było inaczej. W miasteczku 

Leeuwarden kościoły otwarte były tylko  

w niedzielę. Wielki Tydzień miną nam 

całkiem zwyczajnie. W Wielką Sobotę nie 

mogłyśmy udać się na święcenie 

pokarmów, bo nie ma tego zwyczaju, 

dlatego do kościoła poszłyśmy dopiero  

w Niedzielę Wielkanocną. Nie mając 

koszyczka zabrałyśmy święconkę  

w sporym kuferku na kosmetyki. Nie było 

święcenia w praktyce, ale było w naszych 

głowach  W pewnych sytuacjach trzeba 

sobie radzić na miarę możliwości, które się 

nadarzają. Poniedziałku wielkanocnego nie 

było, nie jest obchodzony. Dla zabawy 

atakowałyśmy studentów z innych krajów 

wodą, ale Śmigus Dyngus to także tylko 

dla nas oczywista tradycja. Reakcje były 

różne – jedni dali się wciągnąć w zabawę, 

a inni byli w szoku i nie rozumieli, 

dlaczego ktoś polewa się wodą  

z zaskoczenia  Na pewno nie brakowało 

podczas tych Świat czekolady, bo 

poszukiwanie czekoladowych jajeczek 

przez dzieci jest jedną z zabaw 

wielkanocnych także w Holandii.  

R: Czy mogłaby Pani opowiedzieć nam  

o Pani Świętach w dzieciństwie? 

DC: Zawsze święta kojarzą mi się  

z wiosną, a co się z tym wiąże - z ciepłą 

pogodą. Pamiętam, jak zawsze z bratem 

budowaliśmy gniazdo gdzieś w okolicy 

domu.  W tym gnieździe zawsze siano 

musiało być prawdziwe, obudowane np. 

cegłami, aby wyglądało jak najbardziej 

autentycznie. Bawiliśmy się takim 

planowaniem i konstruowaniem cały dzień. 

Raz jednak nie było ładnej pogody  

i zmuszeni byliśmy, aby zrobić gniazdka 

na talerzach w domu. Myślę, że jako dzieci 

najbardziej cieszył nas właśnie ten zając. 

R: Kiedy Pani dowiedziała się, że to nie 

zając przynosi nam słodycze, lecz 

rodzice?  

DC: Nie pamiętam dokładnie roku ani ile 

miałam lat, ale pamiętam, że z bratem 

często czekaliśmy na zajączka od 

wczesnego rana. Kiedyś faktycznie udało 

nam się zobaczyć, że zajączek to mama. 

R: Wymyśla i tworzy Pani oryginalne 

dania czy trzyma się podstawowych 

przepisów? 

WYWIAD 
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DC: Bardzo lubię szukać nowych 

przepisów na Wielkanoc. W tych czasach 

jest ich bardzo dużo. Nie są one trudne ani 

skomplikowane, więc zawsze lubię zrobić 

coś nowego. W tym roku będą to 

ciasteczka jajeczka. Trzymam się również 

tradycji, wiadomo, że kurze jajka królują 

  

R: Czy ogólnie lubi Pani Święta 

Wielkanocne?  

DC: Bardzo lubię, bo kojarzą mi się  

z wiosną, a wiosnę chyba wszyscy lubią. 

Powiew świeżości, nadzieja, słońce cieplej 

grzeje. Jest iskra do działania  

i spojrzenie przed siebie. 

R: Czy chciałaby Pani coś przekazać 

naszym czytelnikom? 

DC: Oczywiście chciałabym życzyć, aby 

udało się spędzić Święta w gronie 

rodzinnym, abyśmy spokojnie wychodzili 

z tego kryzysu, w którym jesteśmy  

i przede wszystkim, żeby wszyscy byli 

zdrowi. 

R: Bardzo dziękujemy za wywiad. My 

również życzymy Pani Wesołych Świąt. 

DC: Dziękuję. 

  Rozmawiały:  

Oliwia Kalitka 

  Aleksandra Rudawska 

Marta Szczepaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIAD 
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Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia 

  koronawirusem  

 

 

Myj ręce 
• po kaszlu i kichaniu 

• przed, w trakcie i po 
przygotowaniu posiłku 

• przed jedzeniem 

• po skorzystaniu z 
toalety 

• kiedy ręre są 
widocznie zabrudzone 

STOSUJ ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 

ŻYWNOŚCI 

• dokładnie gotuj mięso 
i jajka 

• używaj oddzielnych 
desek i noży do 
krojenia surowego 
mięsa 

• umyj ręce przed 
kontaktem z surowym 
i gotowanym 
pożywieniem 

CHROŃ SIEBIE I INNYCH 
PRZED 

ZACHOROWANIEM 

• podczas kaszlu i 
kichania zakrywaj usta 
i nos; chusteczkę 
natychmiast wyrzuć 
do kosza i umyj ręce 
lub zastosuj płyn 
dezynfekujacy 

• unikaj kontaktu z 
każdym, kto ma 
gorączkę i kaszel 

• noś maseczkę w 
miejscach publicznych 

Często dezynfekuj ręce płynami lub 
chusteczkami do dezynfekcji na bazie alkoholu 
lub myj ręce wodą i mydłem. 

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem 
zwroć się o pomoc do lekarza. Przekaż mu informacje o 
miejscach i czasie swoich ostatnich podróży. NOŚ 
MASECZKĘ! 

Koronawirus jest chorobą zaraźliwą, pojawił się w 
Chinach i rozprzestrzenił po całym świecie. Główne 
objawy zarażeniem: kaszel, wysoka gorączka, bardzo 
złe samopoczucie, problemy z oddychaniem. 

ZDROWIE 
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Świętujemy Wielkanoc 

 

Pani Wiosna przyszła już,  

więc odszedł zimowy stróż,  

by drzewa i kwiaty pięknie zakwitły, 

a wszelkie zamiecie śnieżne ucichły. 

 

Niedługo po tym, przyszła Wielkanoc, 

która przyniosła dobroci moc, 

wtedy wszyscy się cieszymy  

i nigdzie się nie spieszymy. 

 

Wielkanoc to najważniejsze święto 

chrześcijańskie, 

wtedy nasze nastroje są niebiańskie, 

bo czas ten możemy miło spędzić  

i wiosenną radość u wszystkich wpędzić. 

 

Przed Wielkanocą zbieramy bazie 

wiemy, że nasza miłość nigdy nie 

zgaśnie. 

Żółtymi kurczaczkami się radujemy 

i wszyscy nawzajem szanujemy. 

 

W tym czasie malujemy pisanki, 

spędzamy z rodziną wspaniałe poranki, 

drobiazgami od zajączka się cieszymy 

i wszystkim wspaniałych świąt życzymy. 

 

Lena, kl.5 

 

 

Wiosna 

 

Wiosna, wiosna, ciepłe dni. 

W naszym domu wszystko lśni. 

Czyste okna, białe firanki. 

Równo poukładane żółte filiżanki. 

Za oknami wszystko się zieleni. 

Po wiosennej burzy wszystko się mieni. 

Zielona trawa. Kolorowe bratki. 

Małe pączki na drzewie i inne kwiatki. 

Wszystko to mówi mi: 

Wiosna puka do mych drzwi. 

Marysia, 6a 

 

   

 

    

WIOSENNA TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 
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Wielkanoc 

Gdy budzę się w Wielkanoc 

Za oknem już słoneczko 

Mama przygotowuje śniadanko 

A brat szuka jajeczko. 

 

Pora na święconkę 

w niej jajka, chlebek i szyneczka 

To wspólny posiłek 

Nadaje Wielkanocy piękna 

 

Później wszyscy się zbieramy 

I na wspólną modlitwę ruszamy 

                        Marta, kl. 7a    

 

 

 

 

*** 

Te święta będą inne 

choć też kolorowe 

Nie wyjdziemy z domu 

bo to zabronione 

Lecz będziemy się radować 

krzyczeć: „Alleluja!” 

malować pisanki 

pyszne ciasta zjadać 

a także w dyngusa 

wodzie się poddawać 

I weselić ile mamy mocy 

bo to święta Wielkiej Nocy 

                          Eryk, kl. 4  

 

 

Wiosna 

Piękna Pani wiosna wita nas. 

Weselej na świecie – bo słonko 

śmieje się z góry. 

Jaskółka toczy kółka. 

Jest dla ludzi pociechą. 

Skowronek pięknie śpiewa 

nad polem, nad łąką. 

Jaka miła niespodzianka, 

kwitnie mała sasanka. 

Kotki wierzbowe są na drzewie 

To wkrótce będzie Wielkanoc 

Będą mazurki, baby i baranek. 

I wszystko będzie lepsze 

my i świat. 

   Mikołaj, 8a 

WIOSENNA TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 
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Moja cisza 

Wokół tyle jest hałasu, 

czy to w domu czy na dworze, 

chciałbym znaleźć chwilę ciszy, 

czy ktoś znaleźć mi pomoże …? 

Szukam jej w internecie – lecz tam znaleźć 

jej nie mogę, 

jest tam dużo nowych rzeczy i się skupić 

zbyt nie mogę. 

 

Może podczas gry z kolegami, 

albo w domu wśród zabawy, 

może podczas jazdy na rowerze, 

lub w ogrodzie przy koszeniu trawy...? 

 

I tak sobie właśnie myślę, myślę... 

i doszedłem do wniosku , 

że ,gdy swoją ulubioną książkę czytam , 

to wtedy znajduję tą moją ulubioną ciszę. 

 

Nic się wtedy nie liczy, 

żaden hałas blisko mnie, 

żadne zabawy moich sióstr, 

a nawet mamy głos -  który ode mnie 

pewnie coś chce. 

Jestem tylko ja i moja lektura, 

tam znajduję moją ciszę... - którą miło 

słyszę dookoła. 

            Jakub, 4a 

 
Moja cisza 

 

Cisza to pojęcie ogromne, 

choć czasami są kwestie sporne, 

lecz wszyscy wiedzą,  

że o uszy trzeba dbać, 

a nie w hałasie przebywać. 

W hałasach powyżej stu decybeli 

nie należy być, 

bo problemy związane z tym 

nie będą się długo kryć. 

Dbać o ciszę trzeba, 

i to nie jest tylko jej potrzeba. 

Nasze uszy też tego chcą. 

więc najlepiej jest im nocą.  

                            Lena, kl. 5a 

 

Cisza – Hałas  

 

- „ Zachowaj ciszę. Cisza tu – cisza tam .‘’ 

- „ Cisza jest wspaniała, bo nie psuje nam 

słuchania.” 

- „ Kiedy w szkole cisza jest wtedy 

wszystko jest ok.” 

- „ Wszyscy to znamy, gdy cicho jest 

odpoczywamy.” 

- „ Gdy cicho jest wkoło, nam wszystkim 

jest wesoło.” 

- „  Gdy się cicho zachowuję i na lekcjach 

się wsłuchuję to naszej Pani aż serce się 

raduje.” 

- „ Nasza klasa nie hałasuje i na lekcjach 

się dobrze zachowuje.” 

- „ Hałas nasz Wróg, bo niszczy nam 

słuch.” 

- „ Proszę nie hałasować tylko 

główkować.” 

- „ Hałas niszczy Twoje zdrowie , nie 

hałasuj radze Tobie.” 

- „ Hałas zostaw nie zagrażaj nikomu.” 

- „ Gdy hałasowi powiesz Stop, 

uśmiechnięty będziesz cały rok”. 

 

          Marika, 6a 

  

 

Moja Cisza 

 

Cisze każdy toleruje, 

lecz nie do końca zachowuje. 

 

Moja cisza wygląda tak: 

Mówię cicho niczym w lesie, 

chodzę po cichutku i 

nikomu nie przeszkadzam, 

gdy śpi słodko w łóżku. 

 

Jedno zdrowie wszyscy mamy. 

Nasze uszy oszczędzamy. 

Dlatego proszę byś był cicho 

mimo epidemii, 

hałas dotyczy niestety 

każdego na ziemi. 

                 Marta, 7a 

 

MOJA CISZA - WIERSZE 
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Moja cisza 

 

Cisza jest wtedy, 

Gdy nikt nic nie mówi. 

Jeden lubi ciszę, 

A drugi nie lubi. 

Ja lubię ciszę,  

Bo wtedy swe myśli słyszę. 

Słyszę szum trawy, 

jakby się uczyła zabawy. 

Słyszę przelatujące muchy 

i spadające na ziemię okruchy. 

Nawet słyszę płynące chmury, 

które sprytnie omijają dziury. 

Słyszę też mrugające słońce, 

i myślę czy jest naprawdę gorące. 

To moja cisza, to moje życie, 

wtedy się czuję jak na góry szczycie. 

Zamykam oczy w tej mojej ciszy, 

i zastanawiam się, kto jeszcze  

to wszystko słyszy.  

                          Natalia, 4a 

 

 

 

 

 

 

MOJA CISZA 

 

Cisza... 

Wtedy ktoś się wycisza... 

Czasami możemy usłyszeć ciszę... 

Na przykład jak wiatr liśćmi kołysze... 

Na przykład jak ptaki ćwierkają donośnie... 

Wtedy w nas hałas maleje, a cisza rośnie... 

Cisza czasami gdzieś się ukrywa, 

i hałas nieszczęsny uszy nam urywa! 

Cisza pojawić się sama nie może... 

My o nią zadbać musimy, 

bo przez hałas uszy kaleczymy! 

Jeżeli nauczyło Cię to czegoś dobrego, 

to już nie hałasuj koleżanko lub kolego... 

 

                                      Małgosia, 5a 

 

 

 

 

 

 

MOJA CISZA - WIERSZE 
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Zdrowa i pyszna kanapka Emilki 

Składniki:  

 pieczywo 

 masło 

 4 listki rukoli 

 biały ser 

 2 pomidroki koktajlowe 

 pieprz czarny i sól 

Sposób wykoania: 

Pieczywo posmaruj masłem, a następnie 

białym serem. Umyj rukolę i pomidorki, 

osusz. Pomidorki pokrój na pół. Składniki 

połóż na kanapkę. Dopraw do smaku. 

Smacznego! 

   Emilka, kl 6a 

 

Wiosenna bułka 

Składniki: 

 bułka wieloziarnista 

 twaróg 

 sałata 

 ogórek 

 pomidor 

 młode kiełki rzodkiewki 

Sposób przygotowania: 

Do garnka wlej wodę, wółż jajka i gotuj 8 

min. W tym czasie przekrój bułkę na pół, 

rozsmaruj na niej twaróg, połóż sałatę, 

szynkę,plasterek pomidora i ogórka oraz 

kiełki rzodkiewki. Na koniec dołóż 

pokrojone jajko i przykryj kanapkę drugą 

połową bułki. SMACZNEGO 

   Oliwia, 7a 

 

Przepis na kanapkę Gabrysi 

Składniki: 

 pieczywo 

 masło 

 żółty ser 

 szynka 

 ogórekszczypiorek 

Przygotowanie: 

Posmaruj pieczywo masłem. Następnie 

połóż szynkę, ser i ogórek pokrojony  

w plasterki. Na wierzchu połóż umyty  

i pokrojony szczypiorek. Do smaku 

możesz doprawić np. solą. 

                                     Gabrysia, 6a 

Kanapka z łososiem i dodatkami: 
 

Składniki: 

 plastry łososia wędzonego 

 bagietka 

 masło 

 sałata 

 serek topiony śmietankowy 

 pieprz 

 papryka słodka 

 

Sposób przygotowania: 

 

1. Bagietkę kroimy i smarujemy 

masłem oraz serkiem topionym. 

2. Na posmarowaną bagietkę 

kładziemy sałatę, a następnie na nią 

łososia. 

3. Przyprawiamy pieprzem oraz 

papryką słodką. 

4. Wykładamy kanapki na talerz 

przyozdobiony sałatą, posypaną 

papryką słodką. 

Milena, 6a 

 

PRZEPISY KULINARNE: WIOSENNE KANAPKI NA DRUGIE 

ŚNIADANIE 
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Pytania do krzyżówki Wielkanocnej:  

1. Sadzimy ją na Wielkanoc, ma ostry smak i zapach. 2. Jest popularnym wypiekiem na 

Wielkanoc. 3. Znoszą je kury. 4. Czym polewamy się w śmigusa dyngusa 5. Idziemy z nim do 

święconki.  6. Zaczyna się 21 marca. 7. Nazwa pokarmów święconych w Wielką Sobotę.  

8. …Kotki.  9. Niedziela… 10. Często mylimy go z zającem. 11. Jak nazywają się malowane 

jajka? 12. Symbol Wielkanocy – zwierzątko. 13. Dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia, 

trwa 40 dni.  14. Nastąpiło trzy dni po śmierci Jezusa. 15. Jest przyprawą oraz symbolem 

pokonania goryczy męki Chrystusa. 16. Jedzenie, które zawiera głównie cukier, są to np. 

cukierki. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI PRZEŚLIJCIE NA ADRES: 

IZABELA.SALACKA@ZSLUBOSZ.PL W TYTULE WPISUJĄC : KRZYŻÓWKA 

WIELKANOCNA

KRZYŻÓWKA 

mailto:IZABELA.SALACKA@ZSLUBOSZ.PL

