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- Misterium Męki Pańskiej
- Wystawa filatelistyczna
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- Przepis
- Sport
OKNA WIELKANOCNE
Na Wielkanoc biała piana leci z okien,
Biała piana się przelewa obłokiem.
Błyszczą szyby od czystości – radości.
I wygodnie w nich na oścież się mości
Niebo.
Wielkanocne niebo głębokie.
A w tym niebie huśta się i buja
Słońce - słońce - słońce.
Jak miedziany dzwon na ALLELUJA.
Joanna Kulmowa

Radosnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary i miłości,
wypełnionych nadzieją
budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,

życzy Redakcja

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Ważną częścią przedstawienia była

Misterium to widowisko oparte
na wydarzeniach zaczerpniętych z
Pisma Świętego. Już w średniowieczu
wykształciły

się

różne

misteriów:

rodzaje

bożonarodzeniowe,

wielkanocne

i

hagiograficzne

(nawiązujące do żywotów świętych ).

o

chwalebnym

Zmartwychwstaniu Pańskim”, spisane
przez

renesansowego

twórcę

Mikołaja z Wilkowiecka.
Tradycję

muzyczna

średniowiecznych

misteriów wielkanocnych kultywują

przez chór pod przewodnictwem Pani
Joanny

Bożyk.

wykonaniu
wprowadziły

marca

pod

kierunkiem

Pani

Agnieszki Sieradzkiej w Miejskiej
Sali

Koncertowej

Chopina

w

im.

Fryderyka

Radzyminie

zostało

wystawione widowisko zatytułowane:
„Przyjdźcie
Misterium

do
w

Mnie

wszyscy…”.

wykonaniu

uczniów

„Stalowej Jedynki” nie koncentruje
się tylko na Męce Pana Jezusa, która
miała miejsce dwa tysiące lat temu.
Cierpienia naszego Zbawiciela łączą
się w nim z grzechami popełnianymi
przez człowieka XXI wieku, bowiem
jak

śpiewamy

wielkopostnych
gwoździe
grzech”.

Cię

Pasyjne

pieśni

naszych
widzów

w

uczniów
w

nastrój

zadumy i refleksji nad tajemnicą
zbliżających

się

Świąt

Słowa podziękowania organizatorzy
kierują do Rodziców uczniów klas V d
i VIc

za pomoc w przygotowaniu

rekwizytów oraz strojów.
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ:
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY…

OBSADA:

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
15

przygotowana

Wielkanocnych.

Najstarszym polskim misterium jest
„Historyja

oprawa

w

jednej

z

pieśni:

„To

nie

przybiły,

lecz

mój

Jezus – Jakub Czerniec
Maryja – Anna Roman
Prowadzący I – Emilia Demianiuk
Prowadzący II – Piotr Dobczyński
Narrator – Aleksandra Sosnowska
Piotr – Jakub Szydłowski
Jakub – Marcin Karpiński
Jan, Mateusz – Piotr Sokołowski
Maria Magdalena – Maja Traczyk
Służebna – Izabela Sasin
Sługa Piłata – Konrad Bieniek
Judasz – Jakub Gajewski
Człowiek XXI wieku: Adrian
Dąbrowski
św. Weronika – Julia Pich
Piłat – Bartosz Gajda
Barabasz, Bogaty Młodzieniec –
Dawid Gosk

Żołnierze: Maciej Biliński, Maciej
Zawadka
Dziecko I – Kamila Rosa
Dziecko II – Jakub Tomczyk
Anioł Dobry I – Weronika
Niegowska
Anioł Dobry II – Natalia Marciniak
Anioł Zły – Zuzanna Kosierb
Osoby niosące krzyże – Luiza
Lewandowska,
Katarzyna Gałek, Natalia Teofilak,
Jakub
Koper, Weronika Pawlak, Julia

Zwyczaje Wielkanocne
Wielkanoc to najstarsze i
najważniejsze święto w religii
chrześcijańskiej. Ten radosny czas
obfituje w wiele zwyczajów.
Większość z nich znane jest od
średniowiecza i praktykowane do
dziś.
Najpopularniejsze tradycje,
zwyczaje i obrzędy wielkanocne oraz
te kultywowane w okolicach Wielkiej
Nocy.

Szmarowska.

Niedziela Palmowa - symbolizuje

Chór:
Oliwia Pięta, Joanna Wojda, Jakub

Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki

Czerniec, Szymon Szatan, Fryderyk
Wardakowski, Julia Marcinkiewicz,
Martyna Łukasiewicz, Maria Orpik,
Anna Rudnik, Weronika Bochenek,
Oliwia Podlaska, Julia Matusiak, Julia
Grudzień, Amelia Pisarek, Julia
Szymutko, Emilia Demianiuk, Izabela
Sasin, Weronika Niegowska, Anna
Roman, Julia Górecka, Julia Pich,
Natalia Marciniak, Aleksandra
Sosnowska.

przybycie Jezusa Chrystusa do
Tydzień. Kiedyś w Polsce nazywana
„Niedzielą Wierzbną”, ponieważ
gałązki wierzby zastępowały palmy.
Święconka – w Wielką Sobotę odbywa
się święcenie pokarmów, które
później spożywamy podczas
świątecznego śniadanie. Ta pogańska
tradycja została uświęcona przez
Kościół. Choć zwartość koszyczka
różni się w zależności od regionu, to
w każdym nie może zabraknąć: jajka,
baranka, soli, chleba, kiełbasy i
chrzanu.
Niedziela Zmartwychwstania –
Wielka Niedziela rozpoczyna się od
uroczystej mszy – rezurekcji. Później
cała rodzina zasiada przy stole i
spożywa świąteczne śniadanie, które
rozpoczyna się składaniem życzeń i
dzieleniem się poświęconym jajkiem.

Pisanki – pochodzenie tradycji



malowania pisanek nie jest do końca



znane. Każdy kolory symbolizuje coś



innego. Fioletowy i niebieski oznacza
Wielki Post, czerwony to przelana na
krzyżu krew Chrystusa, zielone,
brązowe i żółte barwy wyrażają

masa:





1 łyżeczka cukru waniliowego
1 jajo
1–2 łyżki wody
400 g masy kajmakowej
150 g czekolady gorzkiej
150 g słonych orzeszków
2 łyżki śmietany np. 12%

radość. W naturalny sposób jajka
można zafarbować gotując je w

SPOSÓB WYKOANIA:

łupinach cebuli, kwiatach malwy lub

1. Do mąki dodaj cukier puder, cukier

korze dębu.

z wanilią, posiekane masło, wodę i
jajko. Z tych składników zagnieć

Śmigus Dyngus czyli lany

ciasto.

poniedziałek- ten obyczaj,

2. Ciasto rozwałkuj na papierze do

symbolizujące budzenie się przyrody

pieczenia na prostokąt i wyłóż nim

do życia oraz oczyszczenie z

blaszkę do pieczenia. Piecz w

zimowego brudu. Przepowiednia mówi,

piekarniku nagrzanym do 200 stopni

że im mocniej oblana panna, tym

przez 20 minut.

większe szanse na szybkie
zamążpójście.
Zajączek – zabawa wielkanocna

3. Roztop czekoladę w kąpieli wodnej
3. Masę krówkową wymieszaj ze

- po świątecznym śniadaniu, wszyscy

śmietaną i dodaj do niej połowę

zebrani chodzą po domu i szukają

roztopionej czekolady.

ukrytych upominków.

4. Powstałą masą posmaruj kruchy
spód, na to połóż orzeszki i polej
druga połową roztopionej czekolady.
SMACZNEGO!

PRZEPIS NA MAZURKA
KAJMAKOWO -ORZECHOWEGO
SKŁADNIKI:
kruchy spód mazurka:
 250 g mąki
 125 g masła
 5 łyżek cukru pudru

„Święty Jan Paweł II na
znaczkach Poczty Polskiej”…
Uczniowie klasy V e obejrzeli w
Bibliotece Publicznej wystawę
filatelistyczną pod tytułem „Święty
Jan Paweł II na znaczkach Poczty
Polskiej”.
Prezentowane na wystawie znaczki
ukazują drogę Jana Pawła II od
początku jego pontyfikatu, aż do
chwili, kiedy został świętym. Na 16
planszach wśród prawie 100
znaczków znajdują się emisje Poczty
Polskiej wydawane z okazji
pielgrzymek Papieża - Polaka do
Ojczyzny, jego jubileuszy oraz
historycznych wydarzeń. Wystawa
powstała na podstawie albumu „ Jan
Paweł II na znaczkach Poczty
Polskiej”. Warte podkreślenia jest,
że wśród prezentowanych
artefaktów znalazł się znaczek
„Kanonizacja papieża Jana Pawła II”,
uznany w 2014 r. za najpiękniejszy na
świecie znaczek pocztowy o
tematyce sakralnej. Znaczek
zaprojektowany przez Marzannę i
Jacka Dąbrowskich nawiązuje do
niezwykłej duchowości Papieża –
Polaka. Co warte podkreślenia,
aureola wokół głowy świętego składa
się z siedmiu linii zawierających
wydrukowane w technice mikrodruku
napisy z najsłynniejszymi cytatami
pochodzącymi z jego pism i
przemówień. (Ciekawostką może być
fakt, że ten znaczek nasza poczta
wydała wspólnie z Pocztą Watykanu).

Wędrując wśród muzealnej
ekspozycji zawierającej kilkadziesiąt
znaczków, z zainteresowaniem
czytając zawarte przy nich
komentarze, poznaliśmy fakty
związane z polskim papieżem, tak
mocno powiązane z historią naszej
Ojczyzny. Dzięki tej niezwykłej
ekspozycji mogliśmy przenieść się w
czasy, kiedy Jan Paweł II
towarzyszył naszym rodakom w ich
ziemskiej pielgrzymce. Pierwsze lata
naszego życia pielgrzymowaliśmy
bowiem, razem. To była dla nas
wspaniała lekcja historii, którą
zapamiętamy na długo. Słowa uznania
należą się organizatorom wystawy na
czele z dyrektorem biblioteki panem
Arturem Laskowskim.

Nasza wymarzona książka –
recenzja powieści Grzegorza
Kasdepke pt: „Detektyw Pozytywka”
Niedawno

nasza

szkoła

otrzymała nowe książki ufundowane z
programu ,, Książki naszych marzeń ‘’.
Jedną

z

nich

Pozytywka”,

jest

,,

autorstwa

Detektyw
Grzegorza

Kasdepke.
Tytułowy bohater jest to postać
sympatyczna

,

ale

i

dziwaczna.

Agencja detektywistyczna, „Różowe
okulary”, której jest właścicielem,
znajduje sie się na poddaszu starej
kamienicy, gdzie wszyscy wszystkich
dobrze znają . Jest ona bardzo
maleńka, mieści się w niej jedynie

stojący

na

kaktus,

zauważyć, że pytania testowe były

ministolik i dwa składane krzesełka.

bardzo trudne i dotyczyły rozległej

Detektyw Pozytywka jest traktowany

wiedzy

poważnie jedynie przez dzieci, które

matematyki , historii, ortografii a

są najczęstszymi klientami biura.

także języka angielskiego.

Przychodzą

parapecie

często

do

niego

z

najróżniejszymi problemami, które
detektyw

rozwiązuje

bez

najmniejszego wysiłku.
Zachęcam was do przeczytania tej
książki, ponieważ jest to odprężająca
i wciągająca opowieść w sam raz na
nudne i monotonne, szkolne dni.

ramach

Czytelnictwa
udział

w

Roku

szkoła

ogólnopolskim

W pierwszym etapie konkursu wzięło
udział 65 osób ( 50 z klas 1-3 i 15 z
klas 4-6).
Do drugiego etapu, który odbył się
25 lutego,

zakwalifikowało się 25

osób z klas 1-3 i 3 osoby z klas 4 - 6.
Uczniowie samodzielnie rozwiązywali

wzięła

konkursie

(klasy 1-3) i „Sposób na Alcybiadesa”,
E. Niziurski (klasy 4-6).
Do

etapu

wojewódzkiego,

Wielka Liga Czytelników, którego

odbędzie

organizatorem było stowarzyszenie

zakwalifikowali się:

Wielka

Liga

konkursu

z

Katowic.

było

zainteresowań

Celem

rozwijanie

czytelniczych

i

wykreowanie mody na czytanie.
Rywalizacja

przyrody,

lektur: „Kubuś Puchatek” A.A. Milne

obchodów

nasza

zakresu

test ze znajomości następujących

KONKURS CZYTELNICZY
W

z

się

15

który

kwietnia,

Michalina Zalewska, klasa II a
Urszula Niegowska, III b
Aleksandra Skibowska, III c
Jakub Leszczyński, klasa V a

przebiegała

w

dwóch kategoriach : klasy 1-3 i klasy
4-6. Od listopada do lutego uczniowie

Klaudia Oponowicz, klasa V b
Adam Maniecki, klasa V c
Wszystkim

uczestnikom

czytali książki z listy konkursowej i

serdecznie gratulujemy. Za uczniów,

rozwiązywali testy przygotowane w

którzy

oparciu o tekst lektury.

półfinału trzymamy kciuki.

która

zdobyła

co

Osoba,

najmniej

80

punktów z testu otrzymywała tzw.
sprawność. Zdobycie 10 sprawności
umożliwiało uczestnictwo w drugim
etapie

konkursu.

Trzeba

tutaj

zakwalifikowali

się

do

Rozmowa z Julią Górecką –

również wtedy, gdyby wygrał ktoś

przewodniczącą Samorządu

inny.
LJ:

Uczniowskiego.
LJ:

Cześć

Julia.

Jesteśmy

z

gazetki szkolnej ’’Lustro Jedynki’’ i
chcielibyśmy zadać Ci kilka pytań.
JG: Cześć. Jasne. Z miłą chęcią
odpowiem!
LJ:

Dlaczego

zdecydowałaś

się

kandydować do samorządu?
JG: Stwierdziłam, że może mi się to
spodobać. I miałam rację. Chciałam
też

urozmaicić

naszą

szkolną

codzienność, aby ten rok szkolny miło
wam upłynął.
LJ: Przypomnij nam jakie obietnice
były

na

Twoim

plakacie

wyborczym?
JG:

Proponowałam

m.in.

kolorowy

dzień i dzień sportu. Oczywiście, są
to tylko niektóre pomysły.
LJ: Jak myślisz, dlaczego wygrałaś
wybory do Samorządu Szkolnego?
JG: Sama nie wiem (śmiech). Mam
jednak cichą nadzieję, że uczniom po
prostu spodobały się moje pomysły.
Jakkolwiek z całego serca bardzo
dziękuję za każdy głos.
LJ:

Czy

konkurencji

nie

obawiałaś

ze

strony

się
innych

kandydatów ?
JG: Pewnie, że się obawiałam. Ale nie
robiło mi różnicy, czy wygram, czy
nie. Oczywiście bardzo się cieszę, że
wygrałam,

ale

cieszyłabym

się

Jak

Ci

się

współpracuje

z

osobami z Samorządu Szkolnego?
JG : Bardzo dobrze. Wydaje mi się,
że innym osobom równie dobrze
układa się współpraca ze mną.
LJ : W bieżącym roku szkolnym
obchodzony jest Rok Czytelnictwa.
Powiedz

nam

jaka

jest

Twoja

ulubiona książka ?
JG : Ja kocham każdą książkę i
uwielbiam czytać wszystko co mi
wpadnie w ręce. Dlatego nie mam
ulubionej lektury, ale bardzo lubię
czytać serię „Hania Humorek”.
LJ : Jakie inicjatywy udało Ci się
dotychczas zrealizować w naszej
szkole i co jeszcze planujesz?
JG

:

Zdążyłam

już

zrobić

bal

karnawałowy a także kontynuację
numerków.

Planuję

dyskoteki.

Chciałabym też zorganizować konkurs
przypominający
Talent”

program

„Mam

(jednak nie mogę na

razie zdradzać szczegółów). Poza
tym,

myślę

konkursami

nad

dniem

(np.

na

sportu

i

najmilszą

dziewczynkę i chłopca).
LJ : Wiemy , że uczęszczasz na
próby

Radzymińskiej

Orkiestry

Dętej. Opowiesz nam nieco więcej
o swoim hobby?
JG : No tak, to prawda. Do orkiestry
zapisałam się 13 listopada 2013 roku.
Gram na flecie poprzecznym. Jest

bardzo

ciekawie.

Wyjeżdżamy

koncertować w różne interesujące
miejsca. Jeżeli ktoś chciałby się
zapisać

do

naszej

orkiestry

to

bardzo gorąco zapraszam, ponieważ
naprawdę warto!
LJ : Zdradź nam swoje plany na
najbliższą

przyszłość.

Opowiedz

nam do jakiej szkoły chcesz się
udać i w jakim kierunku kształcić?
JG

:

Bardzo

chciałbym

zostać

nauczycielką lub aktorką. Do tego
jednak jeszcze daleka droga. Dlatego
najpierw planuję naukę w naszym
gimnazjum, potem zaś chciałabym
dostać się do liceum.
LJ : Dziękujemy za poświęcony nam
czas . Życzymy dalszych sukcesów
w

nauce

i

powodzenia

na

sprawdzianie szóstoklasisty .
JG :Bardzo dziękuję, trzymajcie za
mnie kciuki.

Robert Lewandowski –
Najlepszym Polskim Sportowcem
Roku 2015/2016.
Robert Lewandowski (ur. 21
sierpnia 1988 w Warszawie) – polski
piłkarz występujący na pozycji
napastnika w Bayernie Monachium
oraz w reprezentacji Polski, której
jest kapitanem. 22 września 2015 w
ligowym
meczu
Bayernu
z
Wolfsburgiem
zakończonym
5:1,
Robert Lewandowski wszedł na
boisko na początku drugiej połowy i w
ciągu zaledwie 9 minut strzelił pięć

bramek (w 51', 52', 55', 57' i 60'
minucie meczu). Polski napastnik pobił
przy tym szereg rekordów, które
zostały zapisane w Księdze Rekordów
Guinnessa. Był to najszybszy hattrick w historii Bundesligi oraz
najszybciej strzelone cztery i pięć
bramek (łącznie 536 sekund). Cztery
dni później w meczu z Mainz zdobył
swojego 100. gola w Bundeslidze,
stając się pięćdziesiątym w historii
zawodnikiem, który strzelił w tej
klasie rozgrywkowej 100 goli.

Polscy siatkarze
Reprezentacja
Polski
w
piłce
siatkowej
mężczyzn to zespół
siatkarski
reprezentujący
Rzeczpospolitą Polską w meczach i
sportowych
imprezach
międzynarodowych,
powoływany
przez
selekcjonera
(aktualnie
Stéphane
Antiga),
w
którym
występować mogą wszyscy zawodnicy
posiadający obywatelstwo polskie. Za
jej funkcjonowanie odpowiedzialny
jest Polski Związek Piłki Siatkowej
(PZPS). Polski skład pięciokrotnie był
wybierany najlepszą drużyną roku w
Plebiscycie Przeglądu Sportowego w
2006, 2009, 2011, 2012 i 2014.
Pierwszy mecz jaki odbyli polscy
siatkarze miał miejsce w Warszawie,
28 lutego 1948. Przeciwnikiem
polskiej reprezentacji była wtedy
Chorwacja. Po raz pierwszy polscy
szczypiorniści
zdobyli
medal
Mistrzostw Świata w 2014 roku. W
Katowicach wygrali wtedy mecz z
Brazylią(3:1).

Imię i Nazwisko …………………………………………………….. Klasa………….
Rozwiąż krzyżówkę . Litery z pól oznaczonych cyframi utworzą rozwiązanie.
Wytnij krzyżówkę i podpisz w wykropkowanym miejscu. Wrzuć do urny w bibliotece. Wśród
autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody.
UWAGA: W losowaniu wezmą udział tylko te osoby, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie
pytania i poprawnie wpiszą hasło główne. Na odpowiedzi czekamy do 4 kwietnia 2016 roku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Inaczej „Pismo Święte”.
…………….. Poniedziałek w tym roku obchodzimy 28 marca.
Inaczej o pisance.
Malujemy je na Wielkanoc.
Wkładamy tą roślinę do koszyka wielkanocnego.
Ciasto z utworem muzycznym w nazwie.
Wkładamy ją uwędzoną do koszyka wielkanocnego.
Święcimy ją na Wielkanoc.
Malowane jajko.
Odbywa się w Wielkanoc o szóstej rano.
Biała przyprawa, którą wkładamy do Święconki.
25 marca obchodzimy …………… Piątek.
28 marca jemy …………………….. Wielkanocne.
Tego dnia idziemy do kościoła.
21 marca jest pierwszy dzień ………………… .
W okresie Wielkanocnym obchodzimy święto Jezusa ……………… .
Śmigus -………..
Okres wielkanocny to okres …………….. Pana Jezusa.

HASŁO GŁÓWNE: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoby nagrodzone w „Konkursie Krzyżówkowym” z poprzedniego numeru „Lustra Jedynki”:
Lena Wardakowska, klasa IIg i Mateusz Wielocha, klasa Vc
Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody zostaną rozdane w środę 20 marca .

