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         nr 2                    Witajcie!
                                    Serdecznie zapraszamy Was do
                                    przeczytania kolejnego numeru
naszej gazetki. E-gazetka jest sposobem przekazania 
informacji podczas nauki zdalnej. Zawiera wiele 
ciekawych tekstów z życia e-szkoły. Mamy nadzieję, że 
będzie się Wam podobać.

 

W tym niezwykłym czasie, który zsyła na nas okres 
Zmartwychwstania Pańskiego chcielibyśmy życzyć Wam
spokoju, radości i miłości bliskich. Niech na Waszych 
stołach zagoszczą smaczne jajka i potrawy wielkanocne,
a obecność najbliższych pozwoli na przeżycie tych świąt 
w sposób szczególny. Niech Pan czuwa nad Wami,           
a radosna wieść ,,Alleluja, Pan Zmartwychwstała'' łączy 

wszystkich i daje ukojenie w tym pięknym czasie.  

Redakcja 



Nareszcie wiosna…
 
Nadszedł marzec, wszyscy odetchnęli,
A dzieci zaczęły wyciągać rowery.
Było cieplutko i już nie staliśmy w oknie.
Korzystaliśmy z pogody! 
Często lekko odziani biegaliśmy.
Ze zwierzakami się bawiliśmy. 
8 marca w Dzień Kobiet - spadł śnieg!
Ośnieżyło nasz asfaltowy wybieg.
Wszyscy byli zawiedzeni,
gdyż ulotnił się wiosenny klimat.
A ja muszę siedzieć i pisać ten poemat. 
Z niecierpliwością czekamy na pierwszy dzień wiosny, 
Pewnie z radości będziemy się wspinać na sosny.
Cały dzień spędzimy w domku na drzewie,
i będziemy tańczyć w wiosennej ulewie.
Święta Wielkanocne wielkimi krokami nadchodzą.
Wszyscy do kościoła z palmami wchodzą.
Będziemy oglądać misteria, cierpienia Pana.
Będzie pieczona babka, pięknie dekorowana.
Pyszne śniadanko wspólnie zjemy,
W Śmigusa-Dyngusa  polewać się wodą będziemy.

Oliwierta



Wielkanoc w różnych krajach
W  większości  krajów  obchodzi  się  Święta
Wielkanocne, ale nie wszędzie wyglądają one tak
samo.

Wielkanoc w Polsce                                   
Święta Wielkanocne poprzedza 40-
dniowy Wielki Post, podczas którego 
większość chrześcijan nie uczestniczy 

w  zabawach  i  hucznych  imprezach,
unika  jedzenia  posiłków zawierających
mięso.  Niedziela  Palmowa,  zwana
dawniej  „Kwietną”  lub  „Wierzbową”,
kończy  czas  Wielkiego  Postu,
rozpoczynając  Wielki  Tydzień.  Jest  on
okresem intensywnych przygotowań do
Wielkanocy,  podczas  którego
przyrządza  się  i  dekoruje  tradycyjne
potrawy, a także maluje i ozdabia jajka.
W Wielką Sobotę święcimy wodę, ogień
i cierń, a także pokarmy, które zostaną
spożyte  podczas  niedzielnego
śniadania. Zanoszone są do kościoła 

w wiklinowych koszyczkach tradycyjnie
przykrytych białymi serwetkami. 

W  Wielkanocny  Poniedziałek,  zwany
także  lanym  poniedziałkiem  lub
śmigusem-dyngusem,  tradycyjnie
polewamy się wodą.

Wielkanoc w USA    

Święta  Wielkanocne w Stanach trwają
tylko jeden dzień - nie ma Poniedziałku
Wielkanocnego.  Nie  ma  także  tradycji
święconki ani dzielenia się jajkiem, ale
Amerykanie wierzą, że jajko ugotowane
w Wielki  Piątek,  a  zjedzone w Wielką
Niedzielę przyniesie szczęście rodzinie.
Popularnym  zwyczajem,  uwielbianym
przez  dzieci,  jest  „szukanie  skarbów”
czy czekoladowych jajek ukrytych 

w domu i ogrodzie, a także zawody 

w toczeniu jajek.



Wielkanoc w Wielkiej Brytanii  

Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni
wolnego. Z reguły czas ten wykorzystują
na  zakupy  i  wyjazdy  za  miasto.  Na
wyjazdy  przygotowuje  się  ogromne
kosze z  przysmakami.  Tradycją już jest
rozdawanie  przez  królową  pensów.  W
Wielki  Piątek  królowa  brytyjska
obdarowuje ludzi monetami, specjalnie
wybitymi na tę okazję.

Wielkanoc w Szwecji

W  Skandynawii,  w  której  dominują
protestanci, zwyczaj przebierania się za
Påskkäringar,  czyli  wielkanocne
wiedźmy,  wciąż  podtrzymują
dziewczynki.  To  one  w Wielką  Sobotę
chodzą od domu do domu z koszykami.
Mieszkańcom  wręczają  świąteczne
kartki  i  składają  życzenia,  w  zamian
prosząc o łakocie  lub datki.  W Wielką
Sobotę  zasiada  się  do  uroczystego
posiłku, a dzieci cieszą się z odwiedzin
wielkanocnego zajączka.

Wielkanoc w Rosji i na Białorusi  

W  Rosji  dominującą  religią  jest
prawosławie.  Wielkanoc  to  Pascha,
którą  poprzedza  40-dniowy  post,

znacznie  surowszy  niż  w  Polsce.  Nie
wolno jeść  nie  tylko mięsa,  lecz  także
nabiału  i  białego  pieczywa.  Święta
prawosławne  to  czas  spotkań  w
rodzinnym gronie i przesiadywanie przy
suto zastawionym stole.  Obowiązkowo
podaje  się  mięsa,  najbardziej  znanym
deserem  jest  kulicz  czyli  drożdżowa
baba  z  bakaliami.  Na  Białorusi  do
popularnych  wielkanocnych  tradycji
należy  gra  w bitki,  czyli  zbijanie  jajek.
Ten,  kto  wygra,  otrzymuje  czapkę
wypełnioną czerwonymi jajkami. 

Wielkanoc w Hiszpanii

Wielkanoc  w  Hiszpanii  jest
najważniejszym  świętem  w  roku.  W
całym  kraju  odbywają  się  procesje,
jednak  większy  nacisk  niż  na
zmartwychwstanie  Jezusa,  kładzie  się
na  jego  mękę  przed  śmiercią.
Widowiska  pasyjne  odbywają  się  w
wielu  miejscach.  Od  XV  wieku  w  La
Rioja  w  Wielki  Czwartek  i  w  Wielki
Piątek  odbywa  się  biczowanie  picaos,
czyli pokutników. Chętni biorący udział
w  tej  nietypowej  procesji  ubierają  się
na biało,  ciągną ciężkie  łańcuchy i  idą
boso.



Kto pyta, nie błądzi
Ostatnio przeprowadziliśmy wywiad z  panią  Marią  Garlacz.
Tym  razem  na  pytania  E-pineski  odpowiedziała  była
uczennica naszej szkoły, Weronika Michalak.

Redakcja: Utrzymujesz dalej kontakt z byłymi kolegami z klasy?Weronika:  Tak,  zależało  mi,  aby  kontaktprzyjaciółmi  z  podstawówki  ,,nie  umarł”.Myślę, że szczególnie to widać teraz, kiedyjesteśmy  w  okresie  zdalnego  nauczania,wszyscy mamy więcej  czasu,  nie  jeździmydo szkół, siedzimy w domach, a mieszkamypraktycznie  koło  siebie,  więc  często  sięodwiedzamy,  wychodzimy razem. Ostatnionawet  mieliśmy  spotkanie  klasowezorganizowane przez ks.  Fabiana,  podczasktórego,  przy  pizzy,  wspólnie  oglądaliśmynasze jasełka sprzed roku.Red: Masz może jakieś ciekawe wspomnienie z podstawówki? W: Uważam, że najlepszym wspomnieniemsą  wycieczki  szkolne  oraz  zielone  szkoły.Wtedy  wraz  z  cała  klasą,  odciągnięcinareszcie  od  szkolnych  ławek,  mieliśmymożliwość zobaczyć oraz odkryć i zwiedzićwiele  pięknych  miejsc.  Najlepsze  historieoraz  najśmieszniejsze  żarty  zawsze  byłyopowiadane podczas powrotów autokarem.

Red: Do klasy o jakim profilu poszłaś? Czym się kierowałaś? W: Wybrałam technikum ekonomiczne w  Wadowicach,  była  to  moja  własnadecyzja,  którą  podjęłam  już  na  początkusiódmej  klasy.  Od  samego  początkuwiedziałam,  że  to  jest  dobry  wybór,ponieważ  ,,czułam  to”,  dzięki  temu  przezkolejne  lata  podstawówki  konsekwentniedążyłam do celu, jaki sobie obrałam. A byłanim szkoła,  w której obecnie się znajduję.  
Red: Jakie miałaś odczucia po wejściu do nowej szkoły? W: Szkoła bardzo mi się spodobała, z  wyglądu  przypominała  naszą.  Niestety,jedyną rzeczą, która mi przeszkadzała, byłydziwne  obostrzenia,  zalecenia  i  wymogisanitarne powstałe w związku z pandemią.Wciąż  się  zmieniały  i  niektóre  z  nich  doteraz  wydają  mi  się  całkowiciebezsensowne.  



Red: Atmosfera  której  szkoły  bardziej  Ciodpowiada? W:  Ciężko  stwierdzić,  ponieważporównujemy  dwie  placówki,  które  napierwszy  rzut  oka  mogą  wydawać  siębardzo  podobne,  wręcz  identyczne,jednakże są to dwa różne systemy mającenieco inne cele i priorytety. W dodatku donowej  szkoły  chodziłam  tylko  przez  dwamiesiące,  uważam,  że  jest  to  zbyt  krótkiczas na poznanie takiego miejsca w pełnejokazałości.  Dlatego  nie  jestem  w  staniewybrać  jednej,  w  której  atmosfera  jestlepsza.
Red: Czy w twojej nowej szkole jest coś, co przypomina Ci dawną szkołę? W:  Właściwie  to  można  powiedzieć,  żewszystko jest  bardzo podobne z  wyglądu,wygląd  klas,  ławek,  ich  ułożenie.  To  sąrzeczy  bardzo  przypominające  mi  dawnąszkołę.
Red: Czy, gdybyś miała wybór, wróciłabyś do naszej szkoły? 

W: Oczywiście, że tak, z chęcią powróciłabym do tego klimatu, wszystko wtedy wydawało się być łatwiejsze, zabawniejsze. Mile wspominam tę atmosferę oraz znajomości, które tam nawiązałam. Jednak czas płynie, teraz jestem w nowym miejscu, poznałam nowych ludzi i trzeba potraktować tę zmianę jako nowy rozdział w życiu.
Red: Jak wolisz się uczyć, stacjonarnie czy zdalnie?W:  Zdecydowanie  zdalnie,  ponieważ  nietracę czasu na dojazdy,  mam go więcej  dlasiebie,  na  swój  rozwój,  jak  i  również  naodpoczynek.  Nie  utraciłam  kontaktu  zeznajomymi,  wręcz  przeciwnie,  teraz  mamywięcej  energii  i  widujemy  się  znacznieczęściej.  Kolejnym  plusem  nauczaniazdalnego jest poprawa relacji z przyjaciółmiz  dawnej  szkoły,  przy  nauczaniustacjonarnym  każdy  żył  w  swoim  świecie,nie  za  bardzo  mieliśmy  czas  się  spotykać.Teraz,  gdy tylko jest ładna pogoda, chętnierazem wychodzimy.Wywiad przeprowadził: Filips



Ale to już było...

26 lutego odbył się w naszej  szkole Dzień Dinozaura. Z okazji  tego święta nasi
młodsi przyjaciele na lekcjach malowali wymarłe już gady. 8 marca obchodziliśmy
Dzień  Kobiet,  a  następnego  dnia  Dzień  Mężczyzn.  Równocześnie  zostały
rozstrzygnięte dwa konkursy „Siedzę w domu i piszę...” oraz ,,St. Patrick’s Day". 

W dniach 17,18,19 marca odbyły się próbne egzaminy ósmoklasistów. 

W niedzielę 21 marca był obchodzony Światowy Dzień Zespołu Downa. Aktualnie
wszyscy  przygotowujemy  się  do  Świąt  Wielkanocnych,  z  tej  okazji  został
zorganizowany gminny konkurs plastyczny ,,Palma wielkanocna”. 

Podsumowały: Patrycja i Firiel

Krzyżówka szkolna

1.Budzi się po zimie... 

2.Najbliższe święto... 

3.Wylatuje z naszego kraju... 

4. ...porządki

5.Topimy ją, gdy zaczyna się wiosna... 

6.Nazwisko osoby, której cytat znajduje się na murach naszej szkoły... 

Autorzy: Michał i Filip



Opracowały Kasia i Oliwierta
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