Nr 13

Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Michała Kajki w Nidzicy

Z okazji Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia,
radosnych chwil spędzonych
w gronie najbliższych,
smacznego jajka
oraz mokrego Śmigusa-Dyngusa
Życzy Redakcja Kurierka

W numerze:
- nietypowe i standardowe święta przypadające wiosną,
- zwiastuny wiosny,
- wielkanocne zwyczaje,
- Zosia i jej pasje,
- pyszne przepisy kulinarne

i wiele innych ciekawych informacji...
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Nietypowe i standardowe święta
przypadające wiosną:
21.03. - Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Poety,
Międzynarodowy Dzień dla Lasów, Dzień Wierzby
22.03. - Międzynarodowy Dzień Foki, Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody
24.03. - Dzień Czekoladowych Groszków
25.03. - Międzynarodowy Dzień Gofra
26.03. - Dzień Niedźwiedzia Grizzly
28.03. - Dzień Chwastów
31.03. - Dzień Budyniu
01.04. - Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków
02.04. - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci,
Dzień Fretki
03.04. - Światowy Dzień Morskich Zwierząt, Dzień Tęczy
04.04. - Dzień Marchewki, Światowy Dzień Szczura, Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt
07.04. - Dzień Bobrów
08.04. - Dzień Miłośników Zoo, Dzień Hipopotama Karłowatego, Dzień Rysowania Ptaków
09.04. - Światowy Dzień Gołębi
12.04. - Dzień Chomika
13.04. - Dzień Gry w Scrabble
14.04. - Dzień Patrzenia w Niebo, Dzień Delfina
16.04. - Dzień Ratowania Słoni
17.04. - Dzień Ochrony Nietoperzy
18.04. - Dzień Piniaty
19.04. - Dzień Czosnku, Dzień Poezji i Kreatywnego Myślenia, Dzień Rowerowy
21.04. - Dzień Podziwiania Buldogów
22.04. - Dzień Ziemii
23.04. - Światowa Noc Książek, Dzień Geografa
24.04. - Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego
25.04. - Światowy Dzień Pingwina
26.04. - Dzień Ufoludka
28.04. - Dzień Sera Camembert
29.04. - Międzynarodowy Dzień Tańca
30.04. - Dzień Czesania Kota, Ogólnopolski Dzień Koni, Światowy Dzień Lekarzy
Weterynarii
01.05. - Święto Pracy, Święto Konwalii
02.05. - Święto Flagi RP, Święto Orła Białego
03.05. - Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Słońca
04.05. - Międzynarodowy Dzień Strażaka
05.05. - Światowy Dzień Higieny Rąk
06.05. - Dzień bez Pracy Domowej
07.05. - Międzynarodowy Dzień Astronomii
08.05. - Światowy Dzień Osiołka
09.05. - Dzień Zagubionych Skarpetek
10.05. - Dzień Niespania Całą Noc
11.05. - Dzień bez Śmiecenia
12.05. - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
13.05. - Dzień Skaczącej Żaby
14.05. - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
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15.05. - Dzień Niezapominajki, Dzień Wręczania Kwiatów, Światowy Dzień Kangurowania
17.05. - Światowy Dzień Pieczenia
18.05. - Międzynarodowy Dzień Muzeów
19.05. - Dzień Dobrych Uczynków
20.05. - Światowy Dzień Pszczół
21.05. - Dzień Praw Zwierząt
23.05. - Światowy Dzień Żółwia
24.05. - Dzień Ślimaka
25.05. - Dzień Królewny, Dzień Ręcznika
26.05. - Dzień Mamy, Dzień Samolotów z Papieru
29.05. - Dzień Spinacza
30.05. - Światowy Dzień Soku
31.05. - Dzień Bociana Białego
01.06. - Dzień Dziecka, Dzień Mleka
02.06. - Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych
03.06. - Dzień Dobrej Oceny
04.06. - Dzień Psa Corgi
05.06. - Dzień Ochrony Środowiska
06.06 – Dzień Jaskiń
07.06. - Dzień Czekoladowych Lodów
08.06. - Światowy Dzień Oceanów, Dzień Najlepszego Przyjaciela
10.06. - Dzień Mrożonej Herbaty
11.06. - Międzynarodowy Dzień Rysia, Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach
Publicznych
12.06. - Dzień Czerwonej Róży, Dzień Supermana
14.06. - Międzynarodowy Dzień Kąpieli
15.06. - Dzień Fotografowania Przyrody, Dzień Wiatru
18.06. - Międzynarodowy Dzień Surfingu
19.06. - Dzień Leniwych Spacerów
20.06. - Dzień Bielika Amerykańskiego
21.06. - Światowy Dzień Żyrafy
Laura Górniak

REBUSOWO

Wyk. Szymon Sarbiewski
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Zwiastuny wiosny
Przebiśniegi to jedne z pierwszych kwiatów,
które zakwitają na wiosnę.

Krokusy przebijają śniegi wiosną.

Zawilce występują w kilku kolorach .
Kwiaty są małe i bardzo delikatne.

Pierwiosnki cieszą nasz wzrok
wczesną wiosną.
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Niedźwiedź brunatny – zimą zapada w sen zimowy. Wczesną wiosna
budzi sie i wychodzi ze swojej gawry w poszukiwaniu pożywienia.

Jaskółki – przylatują do nas na wiosnę z ciepłych krajów, do których
odleciały na zimę. Pod dachami domów zakładają gniazda z gliny.

Bocian Biały – gatunek dużego ptaka
brodzącego z rodziny bocianowatych.

Żuraw
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Tradycje wielkanocne w Polsce
Okres Wielkanocy rozpoczyna się czterdziestodniowym Wielkim Postem,
który jest swoisty przygotowaniem do świętowania. Jego pierwszy dzień
to Środa Popielcowa. W kościołach odbywa się wtedy nabożeństwo
w czasie, którego kapłan posypuje głowy wiernych popiołem na znak
zbliżającej się pokuty.

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową.
Palmy – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,
porzeczek – ozdabaino kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświęceniu biło się nimi
lekko domowników, by zapewnić im szczęście cały rok.
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonu palmy
chroniły mieszakanie przed nieszczęściem i żłośliwością
sąsiadów.
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki
nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.
Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy
z mieszkania zimę, a wraz z nią zło i choroby.

Liturgia Wielkiego Czwartku jest pamiątką Wieczerzy Pańskiej –
upamiętnia moment przeistoczenia chleba i wina na Ciało i Krew Chrystusa,
czyli ustanowieniem Najświętszego Sakramentu. Ważnym elementem
jest też obmycie przez kapłana nóg dwunastu starcom.
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Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej
ma być on smutny i poważny. To czas ścisłego postu i nabożeństw Drogi
Krzyżowej. W kościołach odsłaniane są uroczyste Groby Pańskie, gdzie
gipsowa lub drewniana figura Jezusa spoczywa w grocie wypełnionej
kwiatami. Przed grobem zaciągają wartę uczniowie lub harcerze, często
przebrani w stroje rzymskich żołnierzy.
Ważna częścią obchodów Wielkiego Piątku
są też misteria pasyjne, czyli stary średniowieczny
zwyczaj teatralnego odtworzenia męki i śmierci
Chrystusa. Misterium poznańskie, w którym bierze
udział ok. 1 tys. osób, jest według organizatorów
największym widowiskiem tego typu na świecie.

W Wielką Sobotę święci się w kościołach pokarmy, wodę i ogień.
O zmierzchu rozpalane jest przy kościele ognisko, które kapłan poświęca,
a zgromadzi wierni zapalają od niego przyniesione świece. Dawniej od tych
płonących świec gospodarze rozpalali pod kuchnią „nowy ogień”, a dom
i całe obejście kropli poświęconą wodą.
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką, posiada
bogatą symbolikę. Początki tego chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII w.,
natomiast w Polsce pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu.
Najpierw święcono tylko pieczonego baranka (chlebowa figurka). Potem
dodawano kolejne, m.in. jaka, ser, mało, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto,
wino.
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Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna Rezurekcja – uroczyste nabożeństwo
w kościele, połączone z procesją, którego celem jest obwieszczenie światu
dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok Hostii
w monstrancji niesiony jest krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazje
czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego.

Drugi dzień Wielkanocy kojarzony jest ze zwyczajem zwanym śmingusemdyngusem lub lanym poniedziałkiem. Do XV wieku śmingus –dyngus
oznaczał dwie osobne czynności: śmingus to smaganie wierzbową gałązką,
a dyngus polegał na wymuszaniu datków, pod groźbą oblania wodą.
W Poniedziałek Wielkanocny znany był zwyczaj kropienia wodą
święcona pól przeznaczanych pod uprawę, co miało gwarantować obfite
plony.

9

Źródło: https://www.partykula.pl/co-wkladamy-do-koszyczka-wielkanocnego/
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WIELKANOCNE PRZEPISY
Mazurek chałwowy z czekoladą.
PRZEPIS:
Składniki na spód:
 120 g masła, zimnego
 50 g chałwy
 60 g cukru pudru
 200 g mąki pszennej
 powidła śliwkowe
Sposób przygotowania:
1. Masło, chałwę, cukier i mąkę wymieszać, ciasto zagnieść i odstawić na około godzinę
do lodówki. Następnie rozwałkować, wyłożyć na blaszkę i nakłuć widelcem.
2. Piec w temperaturze 160 stopni przez około 30 minut, do uzyskania złotego koloru.
3. Po upieczeniu posmarować kruchy blat powidłem śliwkowym.
Składniki na masę chałwową:
 200 g chałwy
 150 ml śmietany kremówki 30%, schłodzonej
 60 g cukru pudru
Sposób przygotowania:
1. Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę. W niewielkim garnuszku gotować na słabym
ogniu przez około 5 minut, do lekkiego zgęstnienia.
2. Masę wyłożyć na kruchy spód. Po ostudzeniu oblać polewą czekoladową, przygotowaną
z czekolady gorzkiej rozpuszczonej w kąpieli wodnej.
3. Udekorować zgodnie z własną fantazją!
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Przepiórcze gniazda
PRZEPIS:
Składniki na spód:
 bagietka
 pasta z makreli
 przepiórcze jajka
 kiełki rzodkiewki
Sposób przygotowania: Bagietkę kroimy, na każdy kawałek nakładamy pastę z makreli
i kiełki rzodkiewki. Na środek kładziemy po jednym ugotowanym jajku przepiórczym.
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ZRÓB TO SAM ,,GIRLANDA WIELKANOCNA”

Materiały: biała
kartka, kolorowy
papier, ołówek,
nożyczki,
dziurkacz,
sznurek
(włóczka),
wstążki różnego
koloru, płatki
higieniczne, klej.

Sposób przygotowania girlandy
wielkanocnej:
1.Skopiuj szablon i wytnij.
2.Odrysuj szablon na kilku kolorowych
kartkach oraz powycinaj zajączki.
3.Przykładowe zajączki.
4.Wytnij z płatka kosmetycznego koła i
przyklej na wybrane przez Ciebie zające.
5.Zawiąż kokardy zajączkom.
6.Przedziurkuj uszy zająca.
7.Przewlekaj sznurek (wstążkę lub
włóczkę) przez uszy zająca.
Girlanda już gotowa !!!
Szablon
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WIELKANOCNE
ZAGADKI

Jak się nazywa skorupka od
jajek, co na Wielkanoc
świetnie się nadaje?
………………………

Kura je zniosła, mama
przyniosła, ugotowała
i dzieciom dała?
……………………….

Słabo fruwa, choć to ptak. A
jak śpiewa ko- ko- dak?
……………………………

się nazywa pan
w kurniku, co ciągle woła
ku-ku ryku?
………………………………

Po podwórku zwykle chodzi,
małe dziatki z sobą wodzi.
Czasem nóżką coś wygrzebie i
dla dzieci i dla siebie.

Ma cztery nogi, stoi jak
wryty. Na święta białą
serwetą przykryty?

……………………

…………………

Długie uszy, mały ogon, bardzo
jest nieśmiały
i z ogonkiem jak pomponik przez
zielone pola goni?

Twardą skorupką
z wierzchu okryte,
za to śniadanie jest
znakomite?

……………………………..

…………………………..

Przeważnie jestem biały
i na stole leżę. Kładą na mnie
sztućce, stawiają talerze?

. Białe, złote, malowane
i kraszane i pisane.
Na Wielkanoc darowane?

………………………………….

…………………………….

Upleciony ze słomy,
z wikliny, chętnie nosi owoce
jarzyny. Podwieczorek też
weźmie czasem i grzyby
przyniesie z lasu?

Żółciutkie kuleczki
za kurą się toczą. Kryją się
pod skrzydła, gdy wroga
zobaczą?
…………………………

…………………………………
Źródło:https://www.sp3.szczecin.pl/blog/?eqa=YmlkPWJsb2cxMCZ3aWQ9YmxvZzEwX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxv
ZzEwX0Jsb2dfMT0x,
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Moją pasją jest…
Mam na imię Zosia. Jestem uczennicą
klasy 4 a. Moją pasją jest jeździectwo
oraz taekwon-do. Bardzo lubię jeździć
konno i trenuje dwa razy w tygodniu w
Stajni Napiwoda. Moją trenerką jest
Pani Kinga Pasturska. Mam też dwa
ulubione konie Hiszpana oraz Siwą.
Opanowałam już jazdę stepem, kłusem i
niedługo będę jeździła galopem.
Uwielbiam też taekwon-do, jest to
sztuka walki oraz samoobrony. Trenuje
mnie Pan Witold Gromowski. Taekwondo trenuje również dwa razy w tygodniu.
Mam już niebieski pas z czerwoną belką
czyli 4 CUP. Podczas treningów uczymy
się kopnięć i układów, ale jest tam też
mnóstwo zabawy.

Foto: Zofia Sz.

Uważam, że zajęcia sportowe rozwijają
wiele cech, dzięki którym lepiej radzimy
sobie w życiu. To właśnie one pomogły
mi przetrwać trudny okres nauki zdalnej.
Autor: Zofia Szczepańska

Źródło fotografii: https://gosirstarebabice.pl/relacja-z-centralnego-egzaminu-na-stopnie-uczniowskie-w-taekwondo,
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Pokoloruj i baw się kolorami.
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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Drodzy Uczniowie
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same
radosne i szczęśliwe dni.
Niech ten czas będzie okresem spełnionych marzeń, wzajemnej
życzliwości. Okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.
Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz Wesołego Alleluja!!!

życzy
Redakcja gazetki
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Konkurs
„Wiosna w obiektywie”
Zrób wiosenne zdjęcie i prześlij je na adres: czteryporyrokuwobiektywie@o2.pl
REGULAMIN KONKURSU:










Prace powinny być związane z tematem konkursu.
Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach: klasy 1-3, 4-8.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
Przesyłamy zdjęcia w wersji elektronicznej na adres:
czteryporyrokuwobiektywie@o2.pl
W e-mailu powinny znaleźć się imię i nazwisko oraz klasa.
Termin nadsyłania prac mija 6 czerwca 2022 r.
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
Wybrane prace zostaną nagrodzone dyplomami i upominkami.

 Wysłanie pracy ucznia na podany adres e-mail jest jednoznaczne
ze zgodą na jej opublikowanie na stronie szkolnej organizatora.
 Organizatorki: Maria Burska, Marlena Rostkowska.

V GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„MAMA, TATA I JA”
Konkurs skierowany jest do uczniów
klas I - III Szkół Podstawowych gminy Nidzica.
Celem konkursu jest:
• Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów
• Umożliwienie prezentacji swoich prac

Forma konkursu:
Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy i Taty
uczniowie zaprezentują siebie i swoich Rodziców
w dowolnych technikach plastycznych: obraz, kolaż, witraż, itd.
Uczniowie swoje prace dostarczą
do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy do dnia 20.05.2022r.
W naszej szkole odbędzie się wernisaż prac uczniów.
Organizatorki: Maria Burska, Marlena Rostkowska.

 Dostarczenie pracy ucznia do SP 2 w Nidzicy jest jednoznaczne
ze zgodą na jej opublikowanie podczas wernisażu
oraz na stronie szkolnej organizatora.

17

*Wszelkie ilustracje/zdjęcia wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych.
Zespół redaktorski nie przypisuje sobie praw autorskich do owych ilustracji.

- Ogłoszenia 
Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim? Masz ciekawe ogłoszenie, którym
chcesz się podzielić z innymi? Masz ciekawy temat, o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać
więcej w kolejnym numerze naszej gazetki? Dołącz do naszego zespołu lub zgłoś swoją pracę
lub pomysły do zespołu redaktorskiego „Kurierka”


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!NABÓR DO REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ!!!
Masz dobre pomysły? Lubisz pisać, rozmawiać z ludźmi, szukać
ciekawych informacji? Chcesz być reporterem lub grafikiem
prasowym?
DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!
Dołącz i bierz aktywny udział w życiu naszej szkoły.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do p. Marii
Burskiej lub p. Marleny Rostkowskiej.
Redacja w składzie:
 Laura Górniak
 Szymon Sarbiewski
 Zofia Szczepańska

Opiekunowie:
p. Maria Burska
p. Marlena Rostkowska
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