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Primaaprilisowe obyczaje

arty

Prima aprilis to zwyczaj, który obchodzimy 1 kwietnia. To dzień,
w którym trzeba szczególnie uważać. Zapewne czekają nas
psikusy ze strony rodziny, znajomych, a nawet nieprawdziwe
informacje podawane w mediach. Prima aprilis oznacza po
łacinie po prostu "1 kwietnia". Sam zwyczaj pochodzi
najprawdopodobniej od rzymskich świąt - Cerealiów.

Ż

ARTY

Zepsuty pilot - jeśli chcemy zrobić taki
primaaprilisowy żart, wystarczy, że wyciągniemy
baterię z pilota.
Żart z zegarkiem - przestawiamy wszystkie zegarki
w domu o godzinę do tyłu lub do przodu.

Powiedz swojemu koledze, że dostał "zadanie od nauczyciela’’,
kiedy wcale tak nie jest.
Karteczka z napisem na plecach- na samoprzylepnej karteczce
piszemy coś zabawnego, np. „To ja, gapa”, „Jestem Sponge Bob
Kanciastoporty, szukam Gacusia ”… i dyskretnie przyklejamy ją
na plecach.

Amelia Turowska 6c
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Już Wielkanoc!
4 kwietnia obchodzić będziemy kolejne Święta Wielkiej Nocy. Jest to czas spotkania z rodziną
przy uroczystym śniadaniu, święcenia pokarmów, malowania pisanek i wielu innych dobrze nam
znanych zwyczajów. Wszyscy czekamy na Poniedziałek Wielkanocny i ukochany śmigus dyngus, kiedy oblewamy się wzajemnie wodą. Wspominałem wcześniej o święconce, może
ciekawi was jakie znaczenie mają pokarmy w niej ukryte?

Tradycja wielkanocnego koszyczka sięga jeszcze końca XIII wieku, kiedy to przed świętami
Polacy święcili chleb i jajka. Każdy ze schowanych pod śnieżnobiałą serwetką smakołyków
coś symbolizuje. Oto najważniejsze symbole w święconce:
Baranek - symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, triumf życia nad śmiercią.
Jajka (pisanki)– to symbol nowego życia i płodności. Jajka królują podczas Świąt
Wielkanocnych, poświęcone pojawiają się na naszych stołach, a w postaci ozdobnych pisanek
w dekoracjach i życzeniach wielkanocnych. Zwyczaj malowania jajek wywodzi się jeszcze ze
starosłowiańskich wierzeń. Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale
powinniśmy rozróżnić wśród nich:
kraszanki – nazwa pochodzi od słówka „krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w
barwnym wywarze dawniej uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, kora
dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka czy pędy młodego żyta, często wydrapuje się na nich
przeróżne wzory;
nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja zdobione kolorowymi
wycinankami z papieru;
oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i
kolorową włóczką, co tworzy piękne ornamenty.

Baba wielkanocna - Rośnie na drożdżach, symbolizuje wzrastanie wiary, nadziei i miłości.

Zajączek wielkanocny - to przejęty ze starożytności symbol przemijania, zmartwychwstania i
płodności. Współcześnie zajączek w Wielką Niedzielę zostawia upominki dla dzieci. Po
wielkanocnym śniadaniu domownicy szukają ukrytych przez zajączka drobnych prezentów i
słodyczy. Dlatego w życzeniach wielkanocnych często pojawia się ten symbol.
więcej można znaleźć tutaj :
http://www.nowogard.pl/18aktualnosci/3046-wielkanocne-symbole-cooznaczaja

Michał Gil 7a
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Śmigus- dyngus
Poniedziałek Wielkanocny jest w całej Polsce znany jako śmigus-dyngus. Mało kto
jednak pamięta, że początkowo były to nazwy dwóch zupełnie odrębnych i bardzo
starych obyczajów. Śmigus to zwyczaj oblewania wodą, zwłaszcza dziewcząt panien na wydaniu, a także smagania zielonymi gałązkami i witkami wierzbowymi
lub uplecionym z nich batem (nazywanym śmigusem suchym lub zielonym).
Dyngusem natomiast był nazywany pochód młodych kawalerów. Młodzieńcy,
często w przebraniach i z różnymi rekwizytami, wędrowali po wsi i wypraszali w
domach świąteczne smakołyki.
Z biegiem lat te dwa zwyczaje połączyły się i pod wspólną nazwą zostały
zdominowane przez oblewanie wodą. Śmigus-dyngus przetrwał do naszych czasów
i obchodzony w całej Polsce nosi jeszcze jedną nazwę: lany poniedziałek.

Od kiedy obchodzimy Wielkanoc?
Święto Zmartwychwstania Pańskiego łączy się w naszym kraju z pierwszymi dniami wiosny.
Słowianie wyjątkowo radośnie świętowali zrównanie dnia z nocą, co wiązało się z wieloma
obrzędami. Po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół wiele tych zwyczajów nasycił nową treścią.

Cukrowy baranek ma złociste różki
pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy, chorągiewką buja
i cichutko beczy Święte Alleluja.
Niech Ci jajeczko dobrze smakuje,
bogaty zajączek uśmiechem czaruje.
Mały kurczaczek spełni marzenia wiary, radości, miłości, spełnienia!
~życzy Samorząd Uczniowski

Michał Gil 7a
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Wielkanoc w innych krajach
Włochy

Włosi nie przynoszą palemek do kościoła - w kościele znajdują się gałązki z
drzew oliwnych , które zostają poświęcone, a następnie są zanoszone do domów.
Nie święci się pokarmu w Wielką Sobotę. We Włoszech celebruje się świąteczny,
niedzielny obiad. W świąteczny Poniedziałek włosi nie mają tradycji śmigusa
dyngusa, w zamian spotykają się na wspólnym grillowaniu. Włosi rzadko sami
pieką ciasta na Wielkanoc, jednak na stole nie może zabraknąć tradycyjnej baby
w kształcie gołębia (colomba), którą kupują w sklepach.

Niemcy

W Wielki Piątek nie mają ścisłego postu, jest to dzień wolny od pracy. W Wielką
Sobotę Niemcy nie święcą pokarmu, ale w niektórych częściach kraju świecą
ogień ze świecy paschalnej. Najpopularniejszym symbolem Wielkanocy w
Niemczech jest zajączek wielkanocny. To właśnie on chowa jajka i słodycze, które
muszą znaleźć dzieci w Niedzielę Wielkanocną w domu lub w ogrodzie. Tak samo
jak Włosi, Niemcy nie obchodzą śmigusa dyngusa. Dekoracjami Niemców są
bukiety wielkanocne- gałązki o zielonych listkach udekorowane wiszącymi
pisankami, wydmuszkami.

Szwecja
Szwedzi zamiast palmy wielkanocnej mają gałązki ozdobione kolorowymi piórkami inaczej påskris. Dzieci chodzą w stroju czarownicy do sąsiadów, aby dostać słodycze.
Wedle starych wierzeń, czarownice siadały na miotle i leciały na “Łysą Górę”, żeby
tańcować z diabłem. Wylatywały w Wielki Czwartek, a wracały w Wielkanoc.
Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Wielkanoc w Szwecji spędza się zwykle
razem z rodziną przy świątecznym stole. Na wielkanocnym szwedzkim stole ,
podobnie jak w Polsce królują jaja, przygotowane na różne sposoby. Inne typowe
szwedzkie potrawy wielkanocne to: jagnięcina, Janssons frestelse.

Martyna Polska i Magdalena Sitkowska 6c
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Zachęcam Was wszystkich do przeczytania książki Kornela Makuszyńskiego pt. "Szatan
z siódmej klasy". Powieść ta jest pełna optymizmu i humoru. Można ją zaliczyć
do literatury przygodowej z elementami detektywistycznymi.
To lekka i przyjemna książka opowiadającą o wakacyjnych przygodach siedemnastolatka Adama Cisowskiego. Przezwisko: „Szatan" zostało mu nadane przez kolegów ze szkoły,
ponieważ potrafił rozwikłać każdą zagadkę. Większa część powieści rozgrywa się
w miejscowości Bejgoła, gdzie Adaś pojechał na letni wypoczynek na prośbę swojego
nauczyciela historii - pana Gąsowskiego. Udał się tam po to, aby pomóc rozwiązać dziwną
zagadkę związaną z ginącymi drzwiami. Powodem, dla którego chłopak chętnie zgodził
się pomóc Gąsowskiemu, było to, że bardzo podobała mu się dziewczyna będąca bratanicą
historyka. Główny bohater podejmuje się próby rozwikłania skomplikowanej zagadki,
związanej z historią, której początek miał miejsce dawno temu w epoce napoleońskiej.
Czy ostatecznie Adasiowi Cisowskiemu uda się tego dokonać i zdobyć uznanie w oczach
swego historyka i interesującej go panny Wandy? Sprawdźcie sami!
Książka "Szatan z siódmej klasy" utrzymana jest w pogodnym nastroju. Mimo to zdarzają
się w niej sytuacje pełne napięcia i grozy, kiedy Adaś jest w niebezpieczeństwie.
Ale oczywiście za każdym razem uwalnia się z kłopotów. Wykazuje się ogromnym sprytem,
błyskotliwością i dużą inteligencją.

Uważam, że przeczytanie tej książki będzie ciekawą
formą spędzenia czasu i odskocznią
od rzeczywistości. Czyta się ją szybko i przyjemnie,
a można z niej wyciągnąć wniosek, że nie ma sytuacji
bez wyjścia, że nawet najtrudniejsza zagadka jest
do rozwiązania, jeśli tylko poświęci się jej trochu czasu
i wysiłku.

Krzysztof Rataj 7d
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Światowy Dzień Kostki Rubika
-17 kwietnia
Kostka Rubika została wynaleziona w 1974 roku przez Ernő Rubika. Jest
to kostka, która składa się z 8 rogów, 12 krawędzi i 6 środkowych części,
a każda ściana jest pomalowana innym kolorem.
Istnieje wiele sposobów na jej ułożenie. Najbardziej popularnymi
metodami są: LBL, CFOP i Roux. Różnią się one etami i algorytmami.
Algorytmy to sekwencje ruchów. W kostce Rubika służą one temu, by
z jednego etapu przejść na drugi. Do każdego etapu przypisane jest
wiele algorytmów, których - w zależności od sposobu ułożenia kostki można używać bądź nie.
Ułożenie kostki wcale nie jest trudne, chociaż może takie się wydawać.
Jedni układają kostkę, by pokazać swoje umiejętności, drudzy robią to,
bo lubią układanki logiczne, a jeszcze innym zależy na tym, żeby ułożyć
ją jak najszybciej. Tę ostatnią grupę nazywa się speedcuberami. Jednak
nie układają oni tylko kostki o wymiarach 3 x 3 x 3. Istnieje wiele odmian
kostki Rubika, które różnią się kształtem i przecięciami.
Żeby oficjalnie udokumentować swój czas w układaniu kostki Rubika,
trzeba pójść na zawody. Aktualny rekord świata w ułożeniu kostki Rubika
to 3,47 sekund. Mój osobisty nieoficjalny rekord to 19,287 sekund,
chociaż na początku potrzebowałem aż 5 minut.
Dlatego zachęcam do ułożenia lub chociaż próby ułożenia kostki Rubika,
bo dzięki temu można odkryć swoją nową pasję.

Michał Denkiewicz 6d
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Dzień Ziemi
data: 22 kwietnia
typ święta: międzynarodowe
znaczenie: promowanie postaw
ekologicznych w społeczeństwie

historia

porady

Pierwsza propozycja Dnia
Ziemi pojawiła się na
konferencji UNESCO w 1969.
W Polsce obchody tego
święta zapoczątkowano w
1990 r. To największe
ekologiczne święto
obchodzone jest obecnie w
192 krajach.

ekologiczne

Marta Pacek 6c

-zakręcaj kran
-segreguj śmieci
-gaś światło
-nie kupuj nadmiaru jedzenia
-korzystaj z roweru
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Międzynarodowy Dzień Tańca
- niech taniec nas złączy!
W tym roku Międzynarodowy Dzień Tańca wypada w czwartek, 29 kwietnia.
Wiele osób tańczy hobbistycznie, inni tańczą tylko od czasu do czasu, po prostu dla
relaksu. Zachęcam Was, żebyście tego dnia (29 kwietnia) zatańczyli jakiś taniec. Może być
wasz to ulubiony, a jeśli nie macie pomysłu, zatańczcie cokolwiek...
Taniec obecny jest w życiu człowieka od najdawniejszych
czasów. O tańcu greckim pisali między innymi: Platon,
Arystoles, Ksenofont i Lukian. Do licznych związanych z
tańcem zdarzeń odnosi się Biblia oraz Talmud. W starożytnych
Chinach taniec związany był z magią i szamańskimi rytuałami.
To właśnie w tamtejszych języku jako pierwszym zapisano
słowo "taniec".
Moim ulubionym tańcem jest cha-cha. na pewno wiele
osób zna ten taniec. Proponuję jednak przyjrzeć mu się
bliżej. Taniec cha-cha opiera się na kroku chassé , czyli
kroku w formacie odstaw-dostaw-odstaw. Chassé
wykonywane od tyłu nosi nazwę back lock (odstawskrzyżuj-odstaw), natomiast w przód lock step
(identyczny jak w rokach do tyłu). Aby cha-cha
wyglądała efektownie, należy zwrócić uwagę na
przeprostowywanie kolan oraz ogólną moc nóg. Ma to
również wpływ na ruch innych partii ciała, na przykład
bioder. Mam nadzieję, że macie już pomysł na taniec,
który możecie zatańczyć w Międzynarodowym Dniu
Tańca.

Zuzanna Marek 6b
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ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI
najpopularniejsze zagrożenia to:
Internet umożliwia każdemu z nas
poszukiwanie odpowiedzi na trudne
pytania. Budzi też ogromne
zainteresowanie nawet najmłodszych
dzieci. Oprócz bogactwa wiedzy i
informacji, jakie oferuje sieć, czyha
tam też wiele pułapek i
niebezpieczeństw, których często nie
jesteśmy świadomi.

- dostęp do nieodpowiednich treści,
których nie powinniśmy jako młodzi
ludzie oglądać
- uzależnienie od Internetu
- przemoc i agresja w świecie
wirtualnym
- zaprzestanie samodzielnego
myślenia i przywłaszczanie poglądów
innych
- niebezpieczeństwo chorób układu
wzrokowego oraz mięśniowoszkieletowego

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:
- nie podawaj swoich danych osobowych
- posługuj się nickiem
- strzeż hasła swojej poczty internetowej
- zabezpiecz swój komputer przed wirusami poprzez zainstalowanie programu antywirusowego
- nie przesyłaj nikomu danych i zdjęć swojej rodziny lub przyjaciół
- zachowaj ostrożność przy spotykaniu się z osobami poznanymi w Internecie
- przemoc psychiczna z użyciem nowych technologii jest przestępstwem!
- nie obrażaj innych użytkowników Internetu
- szanuj prawo własności w Internecie. Zawsze podawaj źródło z którego skorzystałeś pisząc
swoją pracę
- pamiętaj, ze Internet może być źródłem groźnego uzależnienia, które jest poważną chorobą!

CYBERPRZEMOC- prześladowanie, zastraszanie,
nękanie i wyśmiewanie innych za pomocą
technologii informacyjnych, tj.:
- SMS i MMS
- e-mail
- witryny internetowe i blogi
- fora dyskusyjne i czaty
- komunikatory, np. Messenger

Krzysztof Rataj 7d
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formy cyberprzemocy:
- nękanie, zastraszanie, szantażowanie
- włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu
publikowania lub rozsyłania ośmieszających informacji
- nagrywanie niechcianych filmów i robienie niepożądanych zdjęć
- tworzenie ośmieszających stron www
- podszywanie się pod kogoś w Internecie wbrew jego woli

Skutki cyberprzemocy:
- spadek samooceny
- depresja i lęki
- izolacja od kolegów i koleżanek
- brak zaufania do innych

Jak rozpoznać, że dana osoba jest prześladowana?
- wydaje się smutna lub zdenerwowana po zakończeniu korzystania z
Internetu
- izoluje się od kolegów i nie chce uczestniczyć w lubianych zajęciach
- gorzej się uczy, okazuje niezadowolenie ze szkoły lub konkretnego
przedmiotu
- jest przygnębiona i zirytowana

Gdzie szukać pomocy:
- telefon 800 100 100
- www.dyżurnet.pl

bibliografia
1. http://zss17.org/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-internetu-niepodawaj-swoich-danych-osobowych/
2. https://mobiletrends.pl/jak-zabezpieczyc-komputer-nie-tylko-przedwirusami/
3. https://pzn.org.pl/nasze-dzieci-w-sieci-barbara-zarzecka/
4. https://siu.praesterno.pl/artykul/570
5. http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/dlaczego-chronimy-dzieci-przednieodpowiednimi-tresciami-z-internetu/
6. http://zsp3zamosc.pl/images/dokumenty/procedury_reagowania_41_42.p
df

PAMIĘTAJ! PRZEMOC STOSOWANA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII
INFORMACYJNYCH TO PRZESTĘPSTWO!!!
Krzysztof Rataj 7d
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Edukacja wczesnoszkolna
znajdź 5 różnic

Anna Pacek 4c
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CIEKAWOSTKI
ł ż ą partię szachową stoczyli

W praktyce najd u sz

Ivan Nikolic i Goran Arsovic w 1989 roku – wykonali

ęć.

269 posuni

ąt potrafią liczyć. Należą do nich
szympansy, kanarki i łyski. Ptaki potrafią na przykład
stwierdzić, czy i ile jaj zostało podrzuconych do ich gniazda.
Niektóre ze zwierz

ć oczywiście człowiekowi
trudno go poczuć, bo poza stacją kosmiczną zawsze
musi znajdować się w skafandrze.
Kosmos ma zapach, cho

ększym jeziorem w Afryce
i drugim pod względem wielkości na świecie.

Jezioro Wiktorii jest najwi

Honolulu to jedyne miejsce w Stanach

ł

Zjednoczonych, które posiada pa ac królewski.

świecie superkomputer został
opracowany przez IBM w 1956 roku. Ważył prawie
tonę i przechowywał tylko 5 MB danych.
Pierwszy na

ążka świata powstała w Polsce, jest to

Najmniejsza ksi

ł

ński z 1976 roku o wymiarach 1 x 0,8 mm.

Alfabet aci

MARIIA PYPIAK 6A
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Galeria talentów

Alicja Janczewska-Bekasiewicz 3b

Karolina Wultańska 2a

Agata Dembińska 2b

Szymon Bednarzak 2b

Jeżeli chcesz się nam pochwalić swoim talentem,
wyślij nam zdjęcie na:
gazetka.galeriaplastyczna.sp88@gmail.com
Wysłanie pracy oznacza zgodę na jej imienną
publikację w gazetce szkolnej.
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Ogłoszenia
RZECZNICY PRAW UCZNIA
W marcu powstała w naszej szkole Sekcja Rzeczników Praw Ucznia.
Jej zadaniem jest troska o to, aby w szkole były przestrzegane prawa
ucznia. Sekcję tworzą najstarsi uczniowie szkoły: Antonina Charczuk, Maja
Kulczycka, Marta Rosiak, Michał Gil. To do nich można się zgłosić o pomoc
w razie złamania któregoś z praw ucznia.
Przypominamy kilka zasad dotyczących sprawdzianów
(Statut Szkoły, Rozdział VIII, § 67):
W ciągu dnia uczeń może pisać tylko jeden
sprawdzian.
W ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko dwa
sprawdziany. W przypadku klas VII i VIII dopuszczalne
są trzy.
Nauczyciel ma obowiązek wpisać termin sprawdzianu
do dziennika elektronicznego.
Czas na oddanie sprawdzianów uczniom przez
nauczyciela wynosi dziesięć dni nauki.
W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń ma on
obowiązek napisać go w czasie dwóch tygodni od
powrotu do szkoły.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za
sprawdzianu, uczeń ma prawo ją poprawić w przeciągu
dwóch tygodni od rozdania prac.
Uczeń nie może zabrać sprawdzianu do domu.
Sposób oceniania sprawdzianów:

Gazetka szkolna powstała dzięki Sekcji Gazetkowej działającej
pod opieką p. A. Karskiej, p. A. Suski oraz p. M. Wultańskiej.
Chcesz pisać własne artykuły lub z nami współpracować? Może
chcesz nam coś przekazać?
Kontakt: nafali88@sp88.edu.pl

skład gazetki: Marta Rosiak 7e
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