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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000
migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na zimę. Pierwszym kwiatem kwitnącym
wiosną jest często mniszek. Kwiat ten pochodzi z Azji i może być stosowany jako żywność
i lekarstwo. Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku. Wiosną jest więcej
światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla się w kierunku słońca o tej porze roku.
Marcin Kowalczyk

SPORTY W OKRESIE WIOSENNO – LETNIM
W lato warto zacząć się ruszać, więc przedstawiam wam różne ciekawe propozycje
sportów, które umilą wam czas. Jazda na rowerze, koszykówka, badminton, jazda na rolkach,
piłka nożna, piłka ręczna, golf, kajakarstwo, tenis ziemny, rugby, jazda na deskorolce,
siatkówka, bieganie.
To moje propozycje na sporty, które warto zacząć uprawiać w wiosnę i lato.
Marcin Kowalczyk

WIOSENNE KWIATY
Gdy zaczyna się okres wiosenny, nie może zabraknąć różnego rodzaju kwiatów.
Jednymi z najpopularniejszych roślin są przebiśniegi, pochodzą one głównie z południowej
Europy. Okres kwitnienia tych kwiatów przypada na luty do marca. Przebiśniegi są
pod ochroną, oznacza to, że nie można ich zrywać, gdyż ich populacja maleje.
Kolejnymi z wiosennych roślin są krokusy. Charakteryzuje je przeważnie fioletowa
barwa. Kwiaty te kwitną w okolicach marca, czas ich kwitnienia to około 2-3 tygodni.
Krokusy, tak jak przebiśniegi, są pod ochroną. W Polsce popularne są także stokrotki,
które w przeciwieństwie do dwóch wyżej przedstawionych kwiatów, nie są objęte ochroną.
Rosną w marcu na wysokich (około 20 centymetrowych) łodygach, a najczęstsze kolory tych
kwiatów to biały, różowy oraz czerwony. Kwiatem, który zakwita stosunkowo później, jest
konwalia, ponieważ jest to maj-czerwiec. Główną zaletą tych kwiatów jest ich cudowny
zapach oraz wygląd. Kwiaty te uznawane są za kwiat szczęścia, zgody, pomyślności
i młodości. Jest również uważana za kwiat niewinności i skromności przez jej białe
dzwoneczki.

Wiktoria Maron
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TRADYCJE WIELKANOCNE
1.Malowanie jaj
Kraszanki: to jajka gotowane w barwnym wywarze.
Wycinanki - to jaja zdobione kolorowymi wycinankami z papieru.
Oklejanki - wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i kolorową włóczką, co tworzy piękne
ornamenty.
2.Lany Poniedziałek
3.Koszyczek wielkanocny
4.Niedziela Palmowa
5.Święcenie pokarmów.
5 NIESTANDARDOWYCH ZWYCZAJÓW WIOSENNYCH
NA ŚWIECIE
Ognisty bałwan w Szwajcarii
W Szwajcarii zamiast marzanny mają bałwana, a zamiast wody - ogień. W Szwajcarii koniec
zimy celebruje się świętem Sechseläuten (znany także jako Böögg), podczas którego
rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się… bałwana. Co ciekawe, często dla
większego efektu, do wnętrza kukły wkłada się materiały wybuchowe. Termin tej
uroczystości każdego roku jest inny, ponieważ organizuje się ją, kiedy zakwitną pierwsze
kwiaty.
W Bułgarii Martenica na szczęście
Zgodnie z bułgarską tradycją, marzec jest miesiącem nadejścia wiosny. Już 1 marca i przez
kilka kolejnych dni Bułgarzy świętują odejście zimy. W 681 roku powstał zwyczaj martenica,
wedle którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi włóczkowymi
gałgankami (kawałek tkaniny, szmatka). Kolor czerwony symbolizuje krew i życie, natomiast
biały - czystość i szczęście. Mają formę laleczek, pomponików, wstążeczek, plecionek,
bransoletek itp. Podarowana martenica przynosi szczęście i pomyślność. Martenicę nosi się
na rękach do momentu, gdy zauważy się pierwsze kwitnące drzewo albo pierwszego
wiosennego ptaka (np. bociana). Następnie pozostawia się je pod kamieniem, wiesza się
na drzewie lub puszcza w rzece.
Holenderskie i australijskie święto kwiatów
Bloemencorso Bollenstreek to kwiatowa parada w Holandii. 12 - godzinna parada odbywa
się z miejscowości Noordwijk do Haarlem. Przez 40 km suną platformy artystów. Wszystko
ozdobione jest m.in. żonkilami, tulipanami i hiacyntami. Święto odbywa się w kwietniu.
Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także w Australii. Nosi on nazwę Floriada i ma
miejsce w stolicy, czyli w Canberze. Z uwagi na to, że Australia znajduje się na południowej
półkuli, wiosna rozpoczyna się tam we wrześniu, wtedy kiedy my witamy jesień.
Kwitnące wiśnie w Japonii
Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii stanowi święto Hanami. Polega ono na
podziwianiu urody kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat
i cieszy się w Japonii ogromną popularnością. Kwitnienie wiśni trwa od jednego do dwóch
tygodni, zazwyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane
przez większość Japończyków.
Darmowa jajecznica w Bośni
Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenice na festiwalu jajecznicy (tzw.
Cimburijada). Danie to jest szykowane na olbrzymich patelniach a potem rozdawane
za darmo ludziom. Jajka stanowią symbol nowego życia, tak samo jak wiosna, która
rozpoczyna nowy sezon. Tradycja sięga kilkuset lat.
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WYWIAD Z KS. TOMASZEM JANKOWSKIM
Pytanie 1. Jak spędza ksiądz Święta Wielkanocne? Jak wygląda to u księdza? Czy obchodzenie
tych świąt u księdza różni się od tego, jak spędzają je inni?
Na początku chciałem Wam również bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do tego wywiadu.
Jest mi naprawdę bardzo miło :)
Święta Wielkanocne mają takie dwie główne płaszczyzny. Pierwsza to okres, który
przeżywamy w kościele na liturgii. Drugim wymiarem jest rzecz jasna czas, jaki spędzamy z tymi,
których kochamy w naszych rodzinach. Moje święta z racji powołania kapłańskiego, koncentrują się
głównie na tym pierwszym wymiarze. Przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie
Eucharystii zawszę pragnę, aby ten pierwszy, najważniejszy wymiar Wielkanocy, był przeżywany jak
najpiękniej przez wszystkich, którzy przychodzą do kościoła.
Pytanie 2. Czy podczas celebrowania Świąt Wielkanocnych ma ksiądz jakieś ulubione tradycje,
których trzyma się ksiądz co roku?
Warto zawsze pamiętać, że tradycja wyrasta z konkretnego wydarzenia, Z tradycji dalej rodzi się
folklor i komercja. Staram się zachowywać te tradycje, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzenia
Zmartwychwstania. W Wielkanoc przed śniadaniem dzielę się jajkiem, które jest symbolem nowego
życia. Staram się, aby tradycje, które zachowuję, nawiązywały bezpośrednio do mojej wiary.
Nie szukam magii czy zabobonów.
Pytanie 3. Czy zauważył ksiądz różnicę między tym, jak obchodziło się Wielkanoc za czasów,
gdy był ksiądz dzieckiem, a teraz?
Myślami sięgam do miasta mojego dzieciństwa, czyli do Brodnicy. Wielkanoc kojarzy mi się z moim
domem, zapachami z kuchni, gdzie równie dobrze gotowała moja mama, jak i mój tata. Wielkanoc to
również pięknie sprawowana liturgia w brodnickiej farze przez jej Proboszcza, dziś już śp. Księdza
Prałata Bolesława Lichnerowicza, który dla mnie był ogromnym autorytetem. To Wielkanoc mojego
dzieciństwa podobna do tej współczesnej. Pamiętam jednak pewne zabawne sytuacje, gdzie
wspominany przeze mnie Ksiądz Prałat Bolesław w II dzień Świąt, w tzw. „Lany Poniedziałek”, miał
zawsze w kieszeni dezodorant, którym nas ministrantów psikał w zakrystii zaraz po zakończeniu Mszy
Świętej. Nigdy nie byliśmy dłużni i również mieliśmy w kieszeniach jakieś perfumy. Byliśmy jednak
złośliwi i naszego Proboszcza kropiliśmy perfumami damskimi. :)
Pytanie 4. Jaki jest według księdza najważniejszy aspekt świąt Wielkiej Nocy?
Cała nasza chrześcijańska wiara prowadzi nas do Wielkanocy. Najważniejszym aspektem jest
bez wątpienia to, że Pan Jezus pokonał śmierć. Oznacza to, że warto kochać i przebaczać,
ponieważ nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy.
Pytanie 5. Co lubi ksiądz najbardziej w Świętach Wielkanocnych?
W naszym życiu zdarzają się czasem takie momenty, gdy wydaje nam się, że nic nie ma sensu. Kiedy
dostajemy gorszą ocenę w szkole lub uwagę albo jak się z kimś pokłócimy. Miewam również takie
momenty w życiu, że jest mi jakoś smutno i nie mam humoru. Najbardziej w Świętach
Wielkanocnych lubię to, że kiedy patrzę na Pana Jezusa, który zwycięża zło i śmierć, to przypominam
sobie, jak te wszystkie moje kryzysy są małe i nieważne. Zwycięstwo Pana Jezusa przypomina mi,
że nie muszę być smutny. On prawdziwie Zmartwychwstał! Po tym życiu pójdziemy do Nieba,
więc nie ma powodów, aby na naszych twarzach nie gościł uśmiech. To najbardziej lubię
w Wielkanocy! Tego wam też wszystkim życzę: Dzieciom i Młodzieży, Nauczycielom i Rodzicom,
abyśmy całym sercem wierzyli w Jego Zmartwychwstanie, bo On tak bardzo Nas kocha i jest bliżej
naszego życia niż nam się wydaje… :)
Jeszcze raz dziękujemy Księdzu za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Wiktoria i Wanessa
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WYWIAD Z PANEM TOMASZEM PIWOWARSKIM
Pytanie 1. Jak spędza pan Święta Wielkanocne ?
Święta są u nas tradycyjnie rodzinne. Odwiedzamy najbliższych i staramy się znaleźć czas
na spacer.
Pytanie 2. Czy podczas celebrowania Świąt Wielkanocnych ma pan jakieś ulubione
tradycje, których trzyma się pan co roku?
Moją ulubioną tradycją jest święconka. A jeśli święconka, to pisanki oraz tradycyjne potrawy,
które przygotowuje moja żona. Mamy też tak, że po święceniu pokarmów zaczynają się u nas
prawdziwe święta.
Pytanie 3. Czy zauważył Pan różnicę między tym, jak obchodziło się Wielkanoc
za czasów, gdy był Pan dzieckiem, a teraz?
Tak, kiedy byłem dzieckiem, najbardziej wyczekiwany był Lany Poniedziałek. Teraz
polewanie wodą ma raczej wymiar symboliczny. Kiedyś też na naszych stołach gościło inne
jedzenie, dziś jemy lżej, mniej, ale symbole kulinarne świąt nadal są.
Pytanie 4. Jaki jest według pana najważniejszy aspekt świąt Wielkiej Nocy?
Prócz wymieniania religijnego aspektu święta najważniejsze dla mnie jest symbolika
przejścia z zimy do wiosny, przebudzenia przyrody do życia.
Pytanie 5. Co lubi pan najbardziej w Świętach Wielkanocnych?
Najbardziej lubię rodzinne spotkania.
Jeszcze raz dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na pytania.
Wiktoria i Wanessa

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA
1. Przedstawiamy wam najpopularniejsze imiona damskie i męskie w naszej szkole
oraz rzadkie imiona też damskie i męskie. Oto 5 najpopularniejszych imion żeńskich:
Wiktoria - 11, Julia – 10, Lena – 8, Zofia – 7, Agata – 6, Marta – 5.
2. Teraz zaprezentuję wam 5 najpopularniejszych imion męskich: Szymon - 7, Jakub – 6,
Wiktor/Kacper – 5, Bartek/Igor/ Michał/Marcel/Łukasz – 4, Dawid -3.
3. Teraz przejdziemy do imion rzadkich, zaczynając od dziewczyn: Lea, Pola, Lidia,
Klara i Maria.
4. Imiona chłopców są następujące: Natan, Brajan, Nikolas, Radosław i Kajetan.
5. Teraz taka mała ciekawostka: czy wiedzieliście, że imię Grażyna wymyślił Adam
Mickiewicz. Jest to imię pochodzące od słowa litewskiego ,,grażus” lub ,,grazi”,
znaczące ,,piękna”.
Michalina Malinowska
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KRZYŻÓWKA

hasło:________

Pytania:
1.Ważne święto kościelne obchodzone w marcu lub w kwietniu.
2. Pierwszy kwiat pojawiający się po zimie.
3. Duży biały bądź czarny ptak przylatujący z ciepłych krajów po zimie.
4. Fioletowy kwiat, który w Polsce objęty jest ochroną.
5. Topi się ją w pierwszy dzień wiosny.
6. ...... kotki.
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WYWIAD NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Egzaminy zbliżają się nieubłaganie; przeprowadziłyśmy wywiad z uczennicą klasy ósmej
Martyną Brzyską, której bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.
1. Jak idą Ci przygotowania do nadchodzących egzaminów?
Czas przygotowań rozpoczął się w zasadzie wraz z początkiem września tego roku szkolnego.
Organizowane są zajęcia dodatkowe, których celem jest jak najlepsze przygotowanie
do egzaminu. Między innymi są to zajęcia z matematyki, które prowadzi z ogromnym
zaangażowaniem Pani Ania Kalinowska. Jeśli chodzi o moje indywidualne przygotowanie,
to rozwiązuję próbne egzaminy z poprzednich lat i skupiam się na zadaniach, które sprawiają
mi największą trudność.
2. Czy masz już jakieś plany, które będą Cię prowadziły po skończeniu klasy ósmej?
Planuję rekrutować do liceum ogólnokształcącego, ale czasu na podjęcie decyzji jest jeszcze
sporo, więc plany mogą się zmienić.
3. Oczywiście niedługo uczniowie klas ósmych będą musieli złożyć papiery do szkół. Czym ty
będziesz kierowała się, wybierając szkołę?
Tak naprawdę to nie będę kierowała się niczym szczególnym. Uważam, że nie ma podziału
na szkołę lepszą czy gorszą, bo jeśli uczeń będzie chciał osiągnąć cel, to to zrobi niezależnie
od renomy szkoły, w jakiej się znajduje.
4. Masz jakieś wybrane przedmioty, którymi będziesz kierowała się w szkole
ponadpodstawowej, czy będziesz uczyła się wszystkiego, by zdecydować później?
Na razie nie mam jeszcze wybranego rozszerzenia, chcę poczekać z podjęciem tej decyzji,
ponieważ moje pomysły na razie dość często się zmieniają, ale myślę, że w ciągu kilku
tygodni zdecyduję się na konkretne rozszerzenie.
5. Co chciałabyś przekazać uczniom klas siódmych, które już za rok czeka okres przygotowań
do egzaminu ósmoklasisty oraz sam egzamin?
Uczniom klas siódmych chciałabym przekazać, żeby nie odkładali wszystkiego na później
i ruszyli z przygotowaniem już od pierwszych dni września, skupili się na przedmiotach,
które pojawią się na egzaminie.
Dziękujemy bardzo Martynie za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Wanessa i Wiktoria
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ZAPRASZA WAS
Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie!
Rekrutacja i informacje o szkole:
Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie stoi przed wami
otworem. Nasza szkoła jest pełna radości, zrozumienia i dobrej atmosfery.
Nasze atuty:
- bezpieczeństwo
- wszechstronny rozwój
- przyjazna atmosfera
- pomoc psychologiczno- pedagogiczna
- wycieczki klasowe
- bogata oferta edukacyjna
- hala sportowa, ORLIK
- gazetka szkolna
- nauka w klasach sportowych
- własną stołówka ( posiłki przygotowywane na miejscu)
- sekcja kolarska
- opieka świetlicowa.

INFORMACJE I ZAPISY
(56) 468 31 13
zsgruta@gmail.com

Dokumenty do pobrania:
szkolagruta.com.pl
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