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1. Wielkanoc jest to najważniejsze święto dla Chrześcijan w tym roku przypada
między 20 marca a 28 marca. Poprzedzona jest ona 40 dniowym postem, który ma nas
przygotować do Wielkiej Niedzieli - Zmartwychwstania Jezusa.
Wielkanoc, obchodzona jest w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca
(pomiędzy 22 marca a 22 kwietnia), rozpoczyna się uroczystą mszą zwaną REZUREKCJĄ, która
odprawiana jest o świcie.
Czekanie na ten dzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Tego dnia idziemy do
kościoła z palmami ręcznie robionymi lub kupionymi, aby upamiętnić wjazd Jezusa do
Jerozolimy.
Kolejnym etapem jest Wielki Czwartek ,w tym dniu obmywamy nogi 12 osobom na
pamiątkę obmycia nóg przez Jezusa uczniom podczas ostatniej wieczerzy.
W Wielki Piątek odbywa się droga krzyżowa na pamiątkę drogi Jezusa na Golgotę. Tego
dnia obowiązuje ścisły post.
W Wielką Sobotę zabieramy do kościoła koszyczek nazywany święconką w której
powinny się znaleźć:
- baranek - symbol zmartwychwstania Chrystusa;
- jajka - symbol rodzącego się życia;
- chrzan - symbol męki;
- wędlina - symbol dostatku i płodności;
- ser - symbol zdrowia dla zwierząt;
- sól- symbol życia;
- ciasto - symbol wszechstronnych umiejętności;
Swoją drogą jestem ciekawa, co Wy wkładacie do swojego koszyczka?
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Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc uzdrawiania chorych. Dziś o ich
mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą
potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem.
Wielkanocny Poniedziałek to nic innego jak śmigus – dyngus - czas zabawy, psikusów i
polewania wodą, dawno temu uznano tradycje smagania, czyli uderzanie gałązkami wierzby
w gołe łydki dziewcząt (dobrze, że ten zwyczaj już nie obowiązuje). W Wielkanocny
Poniedziałek chłopi święcą swoje pola aby zapewnić sobie dostatek.

Emilia Paszko kl. V a
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2.KOMIKS MARCIN MATYKA KL.IV A
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3.A to ciekawe…
1.Ciało
Ciało typowego człowieka zawiera dostatecznie dużo węgla ,żeby wystarczyło go na 900
ołówków.
2.Ludzkie ciało składa się z 37 bilionów komórek. Gdyby każda z nich była ziarnkiem piasku,
trzeba by 330 wywrotek, aby je pomieścić.
3. Dużo osób wie, że każdy ma inny odcisk palca tzw. Inne linie papilarne(Linie
papilarne Linie papilarne to
charakterystyczne układy (rysunki) listewek skórnych (wybrzuszeń naskórka) rozdzielonych
równolegle biegnącymi bruzdami (rowkami).
(rowkami). Są 3 najbardziej popularne rodzaje linii
papilarnych: Pętla, łuk, wir. Jednak mało osób wie, że każdy ma także inny odcisk języka.
4. Kwas w żołądku jest wystarczająco silny, żeby rozpuścić metal,ale to nie jest zbyt smaczny
posiłek ;)
5 . Ludzkie
ie ścięgno jest na tyle mocne, żeby nie rozrywając się utrzymać mały samochód.

Julia Napora Vb

4. OPOWIADANIE- HALLOWEEN
Podczas Halloween siedziałam, jak na szpilkach. Dosłownie siedziałam, bo nie miałam ochoty
na zabawę. Dziewczyny szalały, skakały i wygłupiały się, tylko ja nie!
 Co Ci jest Rebeko? - zapytała Dagmara.
 A tam, nic takiego... - wyjąkałam.
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 To chodź z nami pobawić się w chowanego!!! - zawołała i pociągnęła mnie w wir
zabawy.
Ożywiłam się nieznacznie tym pomysłem i chętnie szukałam ukrytych wśród zakamarków
ogrodu dziewczyn. Te, które już u mnie bywały miały lepsze kryjówki, lecz ja zawsze je
znajdowałam, a one mnie nie mogły znaleźć.
Około 19:00 dziewczyny zaczęły się zbierać. Gdy wyszła ostatnia poleciałam do sklepu
„jowejowego”. Jakie było moje zaskoczenie, gdy zobaczyłam tam wszystkie moje szkolne
koleżanki. Niemal opadła mi szczęka. Okazało się, że to całe przedstawienie było potrzebne
do zorganizowania zastępu szkolnego w naszej szkole i tak druhny chciały nas zachęcić.
W pierwszej chwili poczułam się rozczarowana i zniechęcona. Jednym słowem to nie miało
być spotkanie z miłością mojego życia, tajemniczym obcokrajowcem nie wymawiającym „r”.
Potem ucieszyłam się. Chyba jednak będzie całkiem sympatycznie, jeżeli będziemy miały
takie przygody codziennie (lub przynajmniej raz w tygodniu), prawda? A na miłość życia
muszę jeszcze poczekać :)

Łucja Matuszak kl. V a

5. RECENZJA KSIĄŻKI ,,ZAGADKA SALAMANDRY’’

Autor: Jorn Lier Horst
Seria: CLUE
Wydawca: Smak Słowa

„Zagadka Salamandry” opowiada o przygodach trójki nastolatków i psa. Pewnego dnia
Cecilia i Leo znajdują ciało mężczyzny z dziwnym tatuażem w kształcie salamandry. Został on
wyrzucony przez morze. Podobnie zginęła rok wcześniej mama Cecilii. Niestety zbyt wiele
nie mogę zdradzić, ale uwierzcie opowieść jest bardzo wciągająca. Historia mamy Cecilii
pojawia się w każdej części, gdyż „Zagadka salamandry” to pierwszy tom serii CLUE.
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Nazwa pochodzi od imion głównych bohaterów: Cecilii, Leo, Une oraz Egona (psa). Słowo
clue oznacza również wskazówkę, trop doprowadzający do celu. Każda z części ma podłoże
filozoficzne. Aby móc rozwiązać zagadki kryminalne, Cecilia, Une i Leo muszą nauczyć się
myśleć w taki sam sposób, jak najwybitniejsi filozofowie świata.
Książka to typowy kryminał skandynawski, czyli dużo akcji, misterna intryga oraz
nieoczekiwane zakończenie. Autor Jorn Lier Horst to były norweski policjant, który pisze
głównie kryminały dla dorosłych, oprócz serii CLUE (dla młodzieży) napisał cykl książek dla
młodszych dzieci.
Serdecznie polecam!

Łucja Matuszak kl. V a

6. DZIEŃ RATOWNIKA MEDYZNEGO
Dzień Ratownictwa Medycznego – obchodzimy 13 października. Patronem tego corocznego
święta jest błogosławiony Gerard Tonque.
Jak ważna jest udzielona komuś w potrzebie pierwsza pomoc – wiemy wszyscy. Dzięki niej
poszkodowany ma szansę przeżyć. Ratownicy medyczni prowadzą szkolenia na temat
pierwszej pomocy a głównie jej udzielają. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc jest szeregiem czynności wykonywanych
bezpośrednio po wypadku lub podczas nagłego ataku choroby np. padaczki, cukrzycy.
Ponieważ nigdy nie można spodziewać się wypadku, pierwsza pomoc powinna u każdego być
tak instynktowna, że nawet w bardzo stresującej sytuacji będziemy pamiętać jak jej udzielić .
Zapamiętajmy 5 czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy :
1. zabezpieczenie miejsca wypadku,
2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych - krążenia,
oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów),
3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego,
4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
5. wykonanie pozostałych / innych czynności ratunkowych zależnych od stanu pacjenta
Ze względu na brak specjalistycznego wykształcenia, świadek zdarzenia u
poszkodowanego zajmuje się tylko tym, co najważniejsze, udziela tylko niezbędnej
pomocy.
Moja rada niech każdy z nas nosi ze sobą małą maseczkę do sztucznego oddychania i
jedną parę lateksowych rękawiczek i oczywiście pamiętajcie 2 wdechy i 30 uciśnięć lub
ciągłe uciskanie klatki piersiowej.
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Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed
rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to reanimacji / resuscytacji, ale
można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak
krwotok, czy wstrząs) lub - o ile to możliwe - równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby
zrobił to za ratownika).
Numery alarmowe w Polsce:






Numer ratunkowy nad wodą to oczywiście 601 100 100
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Numer alarmowy Unii Europejskiej to 112
JAKUB IWAŃCZYK KL.V B

7.SPORT
Znamy pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów.
W szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie par 1/4 finału Ligi Mistrzów.
Spotkania w tej fazie odbędą się 5 i 6 kwietnia oraz 12 i 13 kwietnia.
Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów to:
VFL Woflsburg - Real Madryt
Bayern Monachium - Benfica Lizbona
FC Barcelona - Atletico Madryt
Paris Saint-Germain - Manchester City
Barcelona wygrywa 3:1 w meczu z Arsenalem.
Barcelona wygrała z Arsenalem 3:1 (1:0) w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów i
awansowała do ćwierćfinału. W pierwszym spotkaniu w Londynie Katalończycy wygrali
2:0.
Arsenal lepiej zaczął to spotkanie. Kanonierzy od początku ruszyli do ataku i stworzyli kilka
pięknych akcji pod bramką Barcelony. Londyńczycy zapomnieli o doskonałej defensywie
Katalończyków. W 18 minucie Neymar dostał podanie z głębi pola, wbiegł w pole karne i
sprytnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Arsenalu. Taki wynik mimo kilku ataków
Kanonierów utrzymał się do końca pierwszej części spotkania.
W 51 minucie Arsenal przeprowadził wybitną akcję. Mohamed Elneny dostał piłkę z prawego
skrzydła i technicznym, mierzonym strzałem pokonał bramkarza Barcy - Ter Stegena. To
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jedynie podrażniło Barcelonę, która odpowiedziała fenomenalnym trafieniem Suareza, a na
sam koniec awans Katalończyków przypieczętował Messi, który finezyjną podcinką zaskoczył
Ospinę.
Krzysztof Kulpa VA

8. W ŚWIECIE GIER

Witam was wszystkich bardzo serdecznie w naszym nowym wydaniu gazetki szkolnej, dzisiaj
poznacie grę Counter Strike:Global Offensive.

CS:GO to nowa odsłona klasycznej strzelanki sieciowej, która stała się podstawą dzisiejszego
e-sportu (zawody w grach).Gracze wcielają się w terrorystów i antyterrorystów tocząc potem
zacięte pojedynki (zależy od graczy).

Nigdy nie grałem w CS:GO,, jednak oglądałem gameplaye i dobrze wiem jak to działa. Chodzi
o wyelminowanie graczy z przeciwnej drużyny. Są
Są inne możliwości wygranej na przykład (gdy
jesteś terrorystą) podłożenie
enie bomby w tak zwanym Boomside A lub B, niedopuszczenie
antyterrorystów do bomby i odczekanie 30 sekund aż bomba wybuchnie.
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Jeśli ktoś jest jednak bajerantem i nie wystarczą mu zwykłe karabiny o zwykłych kolorach
(które są brzydkie) może wydać prawdziwe pieniądze na skrzynki z wytatuowaną bronią
(oczywiście potrzebny jest też klucz za który trzeba zapłacić).
STOP OSZUSTOM!!!
Oczywiście jak to na świecie są tacy, co chcą sobie ułatwić grę i zgrywają programy na
przykład pokazujące przeciwników przez ściany lub pokazujące jaka broń znajduje się w jakiej
skrzynce. Dlatego ValVe stworzyło możliwość zgłaszania takich osób do tak zwanego
Overwatcha, gdzie inna osoba borze go zbanować (pełnoprawnie zniszczyć mu konto) lub nie
gdy osoba uzna, że nie ma on żadnych programów wspomagających tylko po prostu
doświadczonym graczem.
Jako że to koniec tego co chciałem wam powiedzieć, żegnam was.
Ocena gry:8/10
+świetny pomysł
+piękne wykonanie broni
-niezbyt dobra grafika
MARCEL PTAK KL.V B
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