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SPIS TREŚCI 

1. Moja przygoda z ortografią 

2. Co w szkole piszczy? 

3. Kącik Czytelniczy 

4. Symbole świąt 

5. Nasza galeria  

6. Humor Szkolny 

 

 

Moja przygoda z ortografią 

zaczęła się w 2014 roku. Byłam 

wtedy w III klasie i zajęłam                                                                                                                                                               

I miejsce w Szkolnych potyczkach ortograficznych. 

Nie sądziłam, że uda mi się zakwalifikować do 

Powiatowego Konkursu „Ortofanek” w Płużnicy. 

Bardzo spodobała mi się rywalizacja i atmosfera na 

konkursie. Najpierw intensywne myślenie nad 

trudnym testem, który im więcej się uczyłam, tym 

był łatwiejszy, potem poczęstunek, zwiedzanie całej 

szkoły, później  występy kół zainteresowań 

(teatralnego, tanecznego, a nawet wokalnego) i upragnione podsumowanie.                    

W 2014 wywalczyłam III miejsce. Co roku nagrody są naprawdę atrakcyjne.               

W czwartej klasie udało mi się zdobyć  I miejsce. 2016 przyniósł mi II miejsce. 

W tym roku znów udało się zdobyć kolejne I miejsce.  Tak więc wywalczyłam                    

I miejsca w młodszej grupie wiekowej i w starszej. Trochę mi szkoda, że w tym 

roku po raz ostatni miałam okazję pojechać do Płużnicy na „Ortofanka”, ale 

trzeba zwolnić miejsce nowym mistrzom pisowni. Warto się uczyć i pielęgnować 

nasz ojczysty język. Nigdy nie można wmawiać sobie, że robimy błędy i się 

poddawać, gdyż „Ortografii się nie damy, jej podstępy rozpoznamy.” Tylko tak 

można osiągnąć swój cel i zrealizować marzenia! Życzę wszystkim powodzenia w 

realizowaniu wszystkich pasji i marzeń!             Wiktoria Skrzypczak kl. VI 
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Od 5 do 7 marca uczestniczyliśmy w REKOLEKCJACH 

WIELOPOSTNYCH, które w tym roku obchodziliśmy pod 

hasłem: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. Śpiewaliśmy 

religijne pieśni i braliśmy udział w Drodze Krzyżowej.                       

Do naszej szkoły przybyli ks. Jan Kalinowski oraz ks. Jacek z 

Parafii w Nowej Wsi Królewskiej. Zorganizowany był konkurs 

plastyczny na portret św. Jana Pawła II. 

 
 

  

Recytujemy wiersze 

ukazujące sylwetki 

błogosławionych i  wielkich 

Polaków. 
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8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet – Dziękujemy wszystkim Panom                     

za zorganizowane konkursy, uroczystości klasowe,  życzenia i upominki! 

 

Wyjazd na lodowisko do Radzynia Chełmińskiego 

Dnia 5 i 6 marca Pani Dyrektor zorganizowała nam ponownie wyjazd na 

lodowisko do Radzynia Chełmińskiego. Była wspaniała zabawa i udane 

tańce i hulanki na lodzie.  Wszyscy świetnie się bawiliśmy i cieszyliśmy 

się z ulubionych zimowych zabaw.  
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ZDOBYLIŚMY DLA SZKOŁY I i II MIEJSCE W POWIATOWYM 

KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM „ORTOFANEK”. 

Znowu odniosłyśmy sukces i zostałyśmy laureatkami w POWIATOWYM 

KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM „ORTOFANEK”.                                        

Konkurs odbył się 10 marca w Szkole Podstawowej w Płużnicy.                                                                          

 

I miejsce  Wiktoria Skrzypczak z kl.VI 

II miejsce Ilona Błaszkiewicz z kl.VI 
RATULACJE! DLA SZYMONA KWIATKOWSKIEGO - STYPENDYSTY  w ramach projektu                                        

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”. 

Pani Dyrektor Szkoły wręczyła uroczyście 

Szymonowi Kwiatkowskiemu z kl. VII  

CERTYFIKAT STYPENDYSTY PROJEKTU 

„PRYMUS POMORZA I KUJAW” ZA 

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE. 

Dokument przesłany został do szkoły od 

Marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego Piotra Całbeckiego z 

serdecznymi  gratulacjami znakomitych 

wyników w nauce.  
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Z okazji Powitania Wiosny Uczestniczyliśmy w                                                  

I MIĘDZYKLASOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ.   Rozgrywki zorganizował 

Daniel Pelka, który poprosił swojego tatę o sędziowanie rozgrywek. Zwycięzcami 

została KLASA VII. Wszystkie drużyny sportowe  otrzymały dyplomy i 

oryginalne, ręcznie wykonane przez Daniela i jego rodziców STATUETKI.  

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłu! 
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KONKURS PLASTYCZNY PORTRET JANA PAWŁA II.  

I miejsce: Małgorzata Dziub z 

Paczkowska Izabela                   

Daniel Przekota                                 

II miejsce: Weronika Dziub z 

Joanna Nowocień                          

Ilona Błaszkiewicz                         

III miejsce: Zuzanna 

Kamińska, Natalia Sierak , 

Oliwia Krawczyk  
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        LAUREACI SZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

W KL. IV – VI                                                                      

I miejsce – Krystian Banaś                 

II miejsce Kamil Kaszuba                  

III miejsce Kacper Stachowski 

WYRÓŻNIENIA: Daniel Pelka                

Marta Grądzka , Joanna Nowocień  

 

KLASA VII                                                                         

I miejsce – Szymon Kwiatkowski                                                  

II miejsce – Natalia Zubrzycka                                                 

III miejsce – Kacper Snopkowski 

 

KĄCIK CZYTELNICY -                                 

CZYTAMY I POLECAMY 
Polecam nową powieść Ewy Nowak, jednej z najbardziej lubianych 

współczesnych pisarek dla młodzieży! Książka pt: Bransoletka 

opowiada  o szesnastoletniej Weronice, która ma marzenia: mieć 

dobre relacje z rodzicami oraz bratem, prawdziwą przyjaciółkę 

oraz chłopaka. Na wycieczce spotkała Łukasza, który bardzo jej 

się spodobał. Okazało się ,że była ona mu tylko potrzebna na 

zastępstwo na warsztaty, za które zapłacił.  Weronika nie chciała 

na nie jechać. Później okazało się, że świat teatru zaczarował ją i 

zaciekawił. Zakochana w koledze Weronika liczy, że na 

warsztatach teatralnych spędzi z kolegą dużo czasu. Okazuje się 

jednak, że Łukasz oddał jej własne miejsce na warsztatach. Mimo 

początkowego rozczarowania, zajęcia teatralne pomagają Weronice poradzić sobie z 

sytuacją w domu i doświadczyć pierwszej prawdziwej przyjaźni z innym poznanym kolegą.  

 Karol, którego bohaterka uzna za dziwaka, okaże się… Ale to musicie przeczytać sami .  

                                                                          Joanna Nowocień  kl. V  
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Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których 
część jest wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. 
Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy 
palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. 
Niektóre zwyczaje i tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj w 
nieco zmodyfikowanej formie.  

Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, sięgającymi nawet XIV wieku. Jest 

nie tylko ważna ze względu na duchowy wymiar. Jest to bowiem czas, kiedy 

przyroda na nowo budzi się do życia. Wielkanocne zwyczaje panujące w Polsce?  

Wiosenne porządki - Dawniej początek wiosny był idealną okazją do wielkich 

porządków. Sprzątało się mieszkania, malowało domy, robiło się świąteczne 

dekoracje i przyozdabiało nimi pomieszczenia. Nadal panuje zwyczaj sprzątania 

domu tuż przed Wielkanocą. Wedle starego zwyczaju, wszyscy domownicy 

muszą przyłożyć się do porządków.  

Malowanie jaj 

Każdy region naszego kraju 

ma swój charakterystyczny 

sposób ozdabiania jaj. Są one 

symbolem pomyślności oraz 

rodzącego się życia. Stanowią 
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bardzo ważny element Wielkanocy. 

Wielki Tydzień - rozpoczyna się wraz z Niedzielą Palmową " i  stanowi bardzo 

ważny dzień w religii chrześcijańskiej. Symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy.                                      

W Niedzielę Palmową należy udać się do kościoła w celu poświęcenia tzw. 

palemki. Są one wykonane z gałązek wierzby, ozdobionych bukszpanem i 

kwiatami. Kiedyś poświęconą palemką uderzało się lekko każdego z domowników. 

Następnie umieszczało się ją za obrazem lub nad drzwiami. Miało to chronić 

przed burzą oraz ogniem. W Wielki Czwartek zaczyna się Triduum Paschalne.              

Z ołtarza znikają wszelkie przedmioty, a dzwony milkną aż do czasu 

zmartwychwstania. Następnie w Wielki Piątek odbywają się Drogi Krzyżowe, 

podczas których składa się ciało Chrystusa do grobu. Tego dnia obowiązuje ścisły 

post. Jedną z dawnych tradycji było zakopywanie żuru i śledzia, które były 

typowo postnymi potrawami. Istniał również zwyczaj przybijania śledzi do 

drzewa. Za dawnych czasów w Wielką Sobotę spryskiwano dom wodą na znak 

pomyślności. Palono leszczynę, a jej popiół rozrzucano przy pierwszej orce, na 

znak dobrobytu. Obecnie w Wielką Sobotę święcone są nie tylko świąteczne 

pokarmy, ale i woda, ogień oraz cierń. Ozdobione bukszpanem koszyki powinny 

zawierać:                                                                                             

- baranka - symbol zmartwychwstałego Jezusa                                                                                      

- jajka - symbol rodzącego się życia                                                                                                     

- chleb - symbol ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności                                                              

- chrzan - symbol męki Pańskiej                                                                                                             

- sól - istota prawdy                                                                                                                                  

- ser - symbol pojednania człowieka z naturą                                                                                                    

- babkę - symbol umiejętności                                                                                                 

Wszelkie prace domowe, takie jak sprzątanie czy gotowanie potraw 

wielkanocnych, powinno zostać zakończone przed poświęceniem koszyczka. 

W Wielką Niedzielę nie może zabraknąć stołu przykrytego białym obrusem.               

Na śniadanie zazwyczaj są: żurek, biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz 

szynki. Konieczne są również wielkanocne ciasta, takie jak mazurki czy babki.             

W niektórych regionach po świątecznym śniadaniu następuje tzw. zajączek 

wielkanocny - czyli szukanie drobnego upominku ukrytego gdzieś w domu. 

ŚMIGUS-DYNGUS - czyli Wielkanocny Poniedziałek, polega na wzajemnym 

oblewaniu się wodą. Dawniej obowiązywało także uderzanie się wierzbowymi 

gałązkami . Aby uniknąć śmigusa, można było wykupić się pisankami, słodyczami 

lub pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus. 
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SPRAWDZONE PRZEPISY  - BABKA 
SKŁADNIKI:  
* 6 jaj 
* 25 dag margaryny 
* 1 szkl. cukru 
* 1 szkl. mąki tortowej 
* 1 szkl. mąki ziemniaczanej 
* 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
* dowolny aromat 

 

 

  
 

SPOSÓB WYKONANIA:  
Margarynę utrzeć z cukrem do białości. Następnie stopniowo dodawać na przemian 
pozostałe produkty (raz jajko, raz część mąki ). Piec w formie babkowej z 
kominkiem w temperaturze 180 stopni, około 50 - 60 min.   

                                                                                                                       
SMACZNEGO ŻYCZY WERONIKA DZIUB Z KLASY V  

SĘKACZ                                                                                                                                                                                                       

Składniki:   

 3 szklanki mąki,   

 5 jaj,  

 1 kostka margaryny lub masła,  1 łyżka smalcu,  2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2 lub 3  łyżki kakao 

 1 i ½ szklanki cukru 

 Dowolne owoce (ciasto jest też pyszne bez owoców) 

 Polewa czekoladowa 

Wykonanie:  Ubić 5 żółtek z ½ szklanki cukru, dodać 1 kostkę margaryny i 3 szklanki mąki 

oraz proszek do pieczenia i łyżkę smalcu, by ciasto było kruche. Ciasto zagnieść i podzielić na 

dwie części. Do jednej dodać  kakao. Na posmarowaną blaszkę położyć jedną część ciasta, 

na to owoce, potem druga część i na to owoce. Następnie polewamy ubite na sztywno 

białka ze szklanką cukru. (Cukier dodajemy, gdy białka są dobrze ubite). Piec ok 45 min w 

temperaturze 180 s. Polać czekoladą 
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    MARCOWE PRZYSŁOWIA                                    
- W marcu jak w garncu.                                   
- Czasami w marcu zetnie wodę w 
garncu.                                                    
- Czasem marzec tak się podsadzi, że 
dwa kożuchy oblec nie zawadzi.                      
- Ile w marcu dni mglistych, tyle w 
żniwa dni dżdżystych.                              
- Kiedy w marcu deszczu wiele, 
nieurodzaj zboża ściele.                                       

- Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się 
śmieje.                                                                                                                                         
- Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.                                                   
- Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.                       
- Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

                                                                       Zebrała  Kinga Sroka 

HUMOR SZKOLNY 

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach 

to wiadro z wodą do sypialni?- Bo tata 

prosił, żeby go o piątej po cichu 

obudzić... 

* Przychodzi Jasiu do lekarza: - Co ci 

dolega, chłopcze? - Kuleję z matematyki. 

* Na lekcji polskiego: - Jasiu, powiedz 

nam, kiedy używamy wielkich liter? - 

Kiedy mamy słaby wzrok! 

* Pani pyta Jasia: - Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? - Missisipi. - Dobrze, Jasiu.                   

A o ile jest dłuższa? - O sześć liter. 

 

 
Redakcja – Koło Polonistyczne 

Opiekun: J. Klejnowska                                                                                                                 
Szkoła Podstawowa  w Jarantowicach 

 


