
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W  NUMERZE:   

 SPOTKANIE W REDAKCJI „NASZEGO RYMANOWA” 
 WIELKANOCNE ZWYCZAJE 
 PRIMA APRILLIS 
 ŚWIĄTECZNE SMAKOŁYKI 
 AKCJA „ŻONKIL” 
 ZRÓB TO SAM 
 KĄCIK NOWOŚCI CZYTELNICZYCH 
 WARTO ZWIEDZIĆ… WYSPĘ WIELKANOCNĄ 
 ŁAMIGŁOWKI MĄDREJ GŁÓWKI 
 HUMOR W OBRAZKACH 
 WYWIAD  z P. KAMILĄ PAWŁUCKĄ - GÓRECKĄ 

 

GAZETKA SZKOLNA 

SP W RYMANOWIE 

NR 7, KWIECIEŃ 

 

rys. Ola Wolczańska 

KWIECIEŃ 2019 



„Skrzydlate słowa” kwiecień 2019  nr 7 
 

Spotkanie naszej redakcji  w siedzibie „Naszego 

Rymanowa” 
 

 W marcu członkowie redakcji gazetki szkolnej „Skrzydlate słowa” 
mieli okazję spotkać się w rymanowskiej Izbie Regionalnej z prezesem 
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, Panem Czesławą Szajną oraz redaktorem 
miesięcznika „Nasz Rymanów”, Panem Wacławem Łabudą. Panowie z wielką 
życzliwością przyjęli naszą redakcyjną grupę. 

Dowiedzieliśmy się, dlaczego powstała Izba Regionalna i obejrzeliśmy 
zgromadzone w niej eksponaty. Chcieliśmy też poznać zasady działania 
jedynego w naszym mieście lokalnego miesięcznika oraz podpatrzeć, jak 
dobierane i segregowane są tematy artykułów. Zaciekawiły nas archiwalne 
egzemplarze gazet, ciekawostki i opowieści dziennikarskie. 

Było to bardzo interesujące doświadczenie i, mamy nadzieję, że to 
dopiero pierwsze z wielu spotkań w redakcjach znanych gazet  
i miesięczników. 
 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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RADOSNEGO ALLELUJA 
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REDAKCJA GAZETKI 
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PRIMA 
APRILIS 

 
Prima aprilis – dzień żartów,  

z łac. „dzień bzdur”. To jedyna data  
w całym roku, kiedy niewinne 
kłamstwa mogą być wybaczone.  
1 kwietnia mamy oficjalne 
przyzwolenie na kłamstwo. 

Znaczenie zwyczaju prima 
aprilis nie jest do końca znane. 
Najprawdopodobniej wywodzi się ze 
starożytności, a na popularności zyskał 
w średniowieczu. Niektórzy uważają, 
że ma związek z rzymskimi 
zwyczajami Cerialii, obchodzony na 
cześć bogini Ceras. Szukając swojej 
porwanej córki, została wyprowadzona 
w pole. Tak to tłumaczą Rzymianie. 
Grecy wiążą prima aprilis z mitem  
o Demeter i Persefonie. Persefona 
miała zostać porwana do Hadesu na 
początku kwietnia. Matka Demeter 
kierowała się echem głosu córki, lecz to 
ją zwiodło.  

To nie jedyna wersja. Obyczaj 
być może wywodzi się z rzymskiego 
święta Veneralia, obchodzonego  
1 kwietnia. W tym dniu dozwolone 
były żarty, wygłupy, kawały. Na 
ulicach tańczył tłum, przebrany  
w peruki i kolorowe okrycia.  

Prima aprilis, dzień żartów, 
dzień kłamcy, dzień śmiechu. 
W Szkocji “polowanie na głupca”, na 
Litwie “Dzień kłamcy”, w Portugalii 
“Dzień kłamstwa”, w Rosji “Dzień 
śmiechu”, w Hiszpanii “Dzień 
Niewiniątek”, we Francji “kwietniowe 
ryby”. Prima aprilis obchodzony jest na 
całym świecie. Otaczający nas ludzie 

nagle próbują uruchomić swoje 
pomysły i celowo wprowadzić w błąd. 
Robią to nawet media. Jak się okazuje 
oszukać sporą część ludzi, można 
bardzo szybko. 

 

Jan Brzechwa 
na Prima Aprilis 

 
Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 
W niebie fruwała krowa stuletnia, 
A na topoli świergotał karp. 
 
Żyrafa miała króciutką szyję, 
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 
A zając przebył ocean wpław. 
 
Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 
Wieloryb słonia ciągnął za czub, 
Kotu wyrosły jelenie rogi, 
A baranowi — bociani dziób. 
 
Misiek miał ptasie skrzydła po bokach, 
Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!” 
„Prima aprilis!” - wołała foka, 
A hipopotam ze śmiechu pękł. 

 

 

 

 

 

-3- 

Już wkrótce do nabycia 
słuchawkowy zestaw 
sprawdzianowy oraz 

nowoczesny  ortopis – 
patenty złożyli uczniowie 6a. 

Teraz czas na realizację! 
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O TRADYCJACH WIELKANOCNYCH

Co roku obchodzimy Święta Wielkanocne. Tradycje tego święta obchodzi się 
inaczej w zależności od regionu. Jest to bardzo radosny czas 
Pańskiego.  

Na Kujawach jest zwyczaj zwany półpościec, w czasie trzeciej niedzieli 
chłopcy rozbijają gliniane garnki z popiołem o drzwi domów, w których mieszkają ich 
ukochane. Święta Wielkiej Nocy na Śląsku rozpoczynają się poświęceniem 
różnokolorowych palemek. Podobno według śląskiej tradycji domownicy po 
powrocie ze święcenia połykają po jednej kuleczce bazi, aby zapobiec chorobom. 
Na Kaszubach zamiast polewania się wodą jest zwyczaj smagania się po nogach 
gałązką jałowca. 

 U nas, na Podkarpaciu w sobotę wielkanocną w koszykach poświęca się tzw. 
„święconkę”, a rymanowskim zwyczajem jest przygotowywanie żółtego 
sera”.  Również do corocznej tradycji weszła -5- 
na rymanowską Kalwarię, w której bierze udział bardzo wielu mieszkańców naszego 
miasta i okolic.  

Co region, to inne tradycje, lecz wszystkie mają swoją wielką 

Zrób to sam: ZAJĄCZEK WIELKANOCNY
 

Rzeczy potrzebne: biały jednorazowy kubek papierowy lub plastikowy, biała oraz 

różowa mikroguma kolorowa, plastikowe oczy ruchome, biały drucik kreatywny, 
nietoksyczny klej, nożyczki, czarny marker. 

1. Z białej mikrogumy wytnij dwa długie i chude owale. Będą to uszka zajączka.

2. Z różowej mikrogumy wytnij dwa mniejsze owale. Przyklej je wewnątrz tych 
wyciętych z białej mikrogumy. 

3. Po wyschnięciu kleju odwróć kubek do góry dnem i przyklej uszy z tyłu.

4. Przetnij drucik kreatywny na cztery części tak, by każda z nich miała ok. 2 cm 
Przyklej na środku kubka (ze strony przeciwnej niż uszy) 

5. Z różowej mikrogumy wytnij trójkąt, będzie to nosek 
zajączka. Przyklej go wierzchołkiem do dołu na środku 
wąsów z drucików kreatywnych. 

6. U góry przyklej parę oczu plastikowych. 

7. Na koniec narysuj czarnym markerem pyszczek zajączka.  
 

Marlena Aleksander 
-4- 

WIELKANOCNYCH 

Co roku obchodzimy Święta Wielkanocne. Tradycje tego święta obchodzi się 
 Zmartwychwstania 

półpościec, w czasie trzeciej niedzieli 
rozbijają gliniane garnki z popiołem o drzwi domów, w których mieszkają ich 

ukochane. Święta Wielkiej Nocy na Śląsku rozpoczynają się poświęceniem 
Podobno według śląskiej tradycji domownicy po 

ej kuleczce bazi, aby zapobiec chorobom.  
Na Kaszubach zamiast polewania się wodą jest zwyczaj smagania się po nogach 

U nas, na Podkarpaciu w sobotę wielkanocną w koszykach poświęca się tzw. 
żółtego „jajecznego 

 droga krzyżowa  
na rymanowską Kalwarię, w której bierze udział bardzo wielu mieszkańców naszego 

wielką wartość.  
Agata Sabik 

 

CZEK WIELKANOCNY 

biały jednorazowy kubek papierowy lub plastikowy, biała oraz 

różowa mikroguma kolorowa, plastikowe oczy ruchome, biały drucik kreatywny, 

Z białej mikrogumy wytnij dwa długie i chude owale. Będą to uszka zajączka. 

Z różowej mikrogumy wytnij dwa mniejsze owale. Przyklej je wewnątrz tych 

Po wyschnięciu kleju odwróć kubek do góry dnem i przyklej uszy z tyłu. 

by każda z nich miała ok. 2 cm 
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A co w koszyku 
wielkanocnym? 

Chleb. Jest pamiątką Ostatniej 
Wieczerzy. Gwarantuje dobrobyt, 
pomyślność, sytość.  
Jajko. Dowód odradzającego się życia, 
zwycięstwa nad śmiercią. Legenda mówi, 
że Maryja malowała jajka na różne 
kolory chcąc sprawić radość małemu Jezusowi.  
Sól. Uznawana jest za symbol oczyszczenia, przyznaje się jej moc odstraszania zła.  
Wędlina. To zdrowie, płodność i dostatek.  
Ser. Święcony jest na znak przyjaźni zawartej między człowiekiem a siłami przyrody. 
Sprzyja rozwojowi zwierząt domowych, bo od nich pochodzi mleko krów, kóz, owiec. 
Chrzan. Krzepa, siła, moc fizyczna.  
Ciasto. Weszło do święconki jako ostatnie. Na znak gospodarności i umiejętności 
gospodyni. Reprezentują je najczęściej wielkanocne baby, także w postaci 
wielkanocnego baranka. 
Wielkanocny koszyk nie może obejść się bez ozdób: pisanek, kraszanek, baranka, 
kurczaczków, zajączków, gałązek bukszpanu i śnieżnobiałej serwety. 
_____________________________________________________________________ 

LANY PONIEDZIAŁEK 
Polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek ma długą tradycję. Mimo, że we 

współczesnych czasach stanowi już tylko element zabawy, w polskiej tradycji obecny jest 
ponad 600 lat. Śmigus-dyngus symbolizuje pozimowe oczyszczenie, radość z przebudzenia się 
wiosny i oznaki kwitnącej przyrody. 

Przez dziesiątki lat Lany Poniedziałek kultywowany był głównie na wsiach, gdzie 
młodzi chłopcy z naczyniami pełnymi wody atakowali dziewczyny. Był to element zalotów, 
którego rodowód leży prawdopodobnie w pogańskich obrzędach kultu wiosny. 

Dzisiejszy Śmigus-dyngus pierwotnie składał się z dwóch zupełnie oddzielnych 
obyczajów. Śmigus polegał na smaganiu gałązkami panien na wydaniu, co miało zapewnić im 
płodność i dobre zdrowie. Im więcej oblewających i smagających wokół dziewczyny, tym 
większe miała ona powodzenie. 

Dyngus polegał natomiast na wykupieniu się od oblania wodą. W przypadku, gdy 
panna wolała wrócić sucha i nie smagana, mogła się od tych wyczynów wykupić tradycyjną 
pisanką lub innym rarytasem ze świątecznego stołu. 

Dziś zwyczaj ten uwielbiany jest przez dzieci, które ochoczo od samego rana oblewają 
się nawzajem czy wyrządzają psikusy najbliższym. Pamiętajmy jednak o tradycji, a w Lany 
Poniedziałek mieć przygotowany komplet suchego ubrania dla każdego członka rodzinny, aby 
w warunkach kapryśnej aury, uchronić się przed wiosennym przeziębieniem! 

Julia Deptuch 
-5- 
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SMACZNE PRZEPISY 
Babka piaskowa 

Składniki: 25 dag margaryny, 4 jajka,  
1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki 
pszennej, ¾ szklanki mąki 
ziemniaczanej, 1,5  łyżeczki proszku  
do pieczenia, aromat waniliowy,  
cukier puder (do posypania) 

 
Przygotowanie: 

Margarynę rozpuszczamy  
w garnku, na małym ogniu. Uważamy, 
aby się nie przypaliła i nie zaczęła 
gotować. Potem ostudzamy.  

Następnie ucieramy jajka  
z cukrem na puszysty krem. Dodajemy 
obie mąki wymieszane z proszkiem do 
pieczenia. Dokładnie mieszamy, można 
też  zmiksować.  

Dodajemy aromat waniliowy  
i mieszamy. Na koniec powoli wlewamy 
rozpuszczoną  margarynę, cały czas 
mieszając, aby nie pojawiły się grudki 
mąki. 

Foremkę na babkę smarujemy 
margaryną i wysypujemy bułką tartą. 

Przekładamy łyżką ciasto  
i wyrównujemy powierzchnię. Babkę 
pieczemy  1 godzinę w temperaturze 
175 stopni C. Po wyciągnięciu  
z piekarnika ostudzamy i posypujemy 
cukrem pudrem. 

SMACZNEGO!!! 
Kaja Kołodziejczyk 

Wielkanocny baranek

SKŁADNIKI: 
40g masła lub margaryny, 
40g cukru, 
80g mąki tortowej,  
40g mąki ziemniaczanej, 
1 jajo, 
½ łyżeczki proszku do pieczenia,
½ paczki cukru waniliowego, 
1 łyżeczka rumu lub olejek rumowy, 
szczypta soli, cukier puder
orzech do dekoracji.

SPOSÓB WYKONANIA: 
1. Masło utrzyj na jednolitą masę z 

cukrem i jajkiem.
2. Przesiej mąkę z proszkiem do 

pieczenia i dodawaj do masy.
3. Do smaku dodaj rum.
4. Wyłóż ciasto do formy w kształcie 

baranka i piecz 
5. Wyjmij ciasto z blachy i jeszcze 

ciepłe posyp cukrem pudrem.
6. Baranka możesz udekorować 

kolorową wstążeczką  na szyi, 
chorągiewką  lub gałązką 
bukszpanu. 

-6- 

Wielkanocny baranek 

40g masła lub margaryny,  

 
40g mąki ziemniaczanej,  

½ łyżeczki proszku do pieczenia, 
½ paczki cukru waniliowego,  
1 łyżeczka rumu lub olejek rumowy,  

puder lub mielone  
orzech do dekoracji. 

 
 

Masło utrzyj na jednolitą masę z 
cukrem i jajkiem. 
Przesiej mąkę z proszkiem do 
pieczenia i dodawaj do masy. 
Do smaku dodaj rum. 
Wyłóż ciasto do formy w kształcie 
baranka i piecz ok. 40 min. 
Wyjmij ciasto z blachy i jeszcze 
ciepłe posyp cukrem pudrem. 
Baranka możesz udekorować 
kolorową wstążeczką  na szyi, 
chorągiewką  lub gałązką 

 
Elwira Szturc 
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Warto zwiedzić… 

Wyspa Wielkanocna 

 Jedna z najbardziej tajemniczych wysp na świecie leży na Oceanie 
Spokojnym i należy do Chile. Zaliczana jest do jednych z cudów świata. 
Ma długość ok. 20 km i szerokość 15, powierzchnię 163,6 km² oraz trójkątny kształt. 
Krajobraz wyspy nie zachwyca. W większości to łagodne, trawiaste pagórki i wzgórza. 
Tropikalny las został wycięty przez pierwotnych mieszkańców, co zapewne 
przyczyniło się do zagłady ich cywilizacji, a posadzone eukaliptusy nie należą do 
najpiękniejszych. Brak też jest rzek i strumieni.  

Większość turystów przyjeżdża na 
Wyspę Wielkanocną aby zobaczyć tajemnicze 
posągi Moai. Jest ich 887. Mają od 6 do 21 
metrów wysokości, a najcięższy waży około 
270 ton. Możemy nie tylko oglądać same 
rzeźby, ale też odwiedzić kamieniołom w 
którym je wkuwano i drugi mniejszy gdzie 
wykuwano kapelusze nakładane na posągi. 

Drugim celem jest wygasły wulkan Rano Kau i leżąca tuż obok wioska 
Orongo z owalnymi, wzniesionymi z kamienia, domami. Uważa się, że była 
zamieszkiwana raz w roku podczas wyścigów zwanych Tangata Manu mających na 
celu wyłonienie klany panującego przez następny rok. W tym celu wybrani przez 
klany młodzi mężczyźni musieli zdobyć jajo rybitwy, pierwsze w tym okresie 
lęgowym.  

Trzecią atrakcją jest zwiedzenie, choć niewielkiego fragmentu, jaskiń, 
tworzących podziemny labirynt. W jaskiniach tych, w różnych kresach, z różnych 
powodów ukrywali się lub mieszkali mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej.  

Dobrze jest wypocząć na piaszczystej plaży nad zatoką Caleta Anakena 
ozdobionej samotnym Moai. Dużą atrakcją jest nurkowanie w czystych wodach 
oceanu, których przejrzystość osiąga nawet 50 metrów. 

Wyspa Wielkanocna to niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić. 
 

W artykule wykorzystano informacje ze strony: wikivoyage. org 
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Rozmawiamy z panią Kamilą Pawłucką – 
Górecką, nauczycielką plastyki. 

R.: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani 
przyjemność?  
K.P.: Tak, praca z młodzieżą sprawia mi 
wielką przyjemność. Lubię patrzeć jak 
biegacie wesoło po korytarzach i 
cieszycie się np. jak nie ma sprawdzianu. 
Nie lubię jednak tego jak siedzicie cały 
czas na telefonach i nie rozmawiacie ze 
sobą. Ale ogólnie praca z młodzieżą 
bardzo mnie cieszy. 
R.: Wiemy, że co roku angażuje się Pani 
w akcję „Pola Nadziei”, czy może nam 
coś pani o tym opowiedzieć? 
K.P.: Jest to akcja charytatywna mająca na celu pomoc krośnieńskiemu hospicjum. 
Każdy wie, jak ono działa i moim zdaniem nie tylko my powinniśmy się w to 
angażować. Nasza szkoła natomiast przygotowuje żonkile, które dzieci sprzedają pod 
kościołem za niewielkie datki na rzecz hospicjum w niedzielę palmową. 
R.: Skąd się wziął pomysł na taką akcję? 
K.P.: Kiedy przyszłam pracować tu do szkoły 5 lat temu, pracowała szkole jeszcze pani 
dyrektor Ania Smerecka. W związku z tym, że jej mąż jest prezesem Fundacji, 
zostałam w nią zaangażowana. Niedługo później nauczyłam się robić żonkile i do 
teraz to kontynuujemy. 
R.: Od kiedy Pani interesuje się plastyką? 
K.P.: Od zawsze rysowałam. Natomiast gdy miałam 6 lat, mama mi kupiła książkę z 
baśniami Ezopa i znalazła się tam baśń o leniwym świerszczu. W baśni mrówki nie 
chciały wpuścić na zimę go do domu. Tak mi się wtedy go zrobiło szkoda, że 
postanowiłam mu sama narysować domek. Myślę więc, że odkąd zaczęła się ma pasja 
do plastyki. Wówczas gdy usłyszałam w 4 klasie o istnieniu szkoły plastycznej 
wiedziałam o tym, że tam pójdę. Nawet mimo sprzeciwu mojej mamy, która nie 
chciała, abym szła na studia plastyczne, poszłam na nie. Teraz jestem z tego bardzo 
zadowolona, bo czuję się szczęśliwą artystką. 
R.: Jakie ma Pani hobby? 
K.P.: Uwielbiam zbierać grzyby. Kocham zbierać maliny, jagody, z których lubię też 
robić przetwory, wszelkie dżemy, powidła.  
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R.: Słyszałyśmy, że pracowała Pani w wytwórni toruńskich pierników. Jak Pani 
wspomina tę pracę? 
K.P.: Była to praca niesamowita, świetna atmosfera, świetni ludzie.
ciężka pod względem fizycznym. W szkole raczej męczymy się hukiem, ciągłą nauką, a 
tam wykonywałam nawet po 100 pierników dziennie. Na początku projektowałam 
wzory na pierniki, a później je wykonywałam. Lecz dzięki tej pracy pojechałam na 
targi piernikowe do Hamburga, Poznania. Teraz również mogę pierniki wykonywać
 z wami. Jednak bardzo nie lubię ich jeść.  
R.: Jaka technika wykonywania prac jest pani najbliższa? 
K.P.: Kiedyś w moich pracach wykorzystywałam dużo technik. Teraz jednak
najbardziej się skupiam na technikach wodnych. Staram się malować głównie 
gwaszami. To są farby akwarelowe z dodatkiem bieli.  
R.: Każdy artysta lubi chwalić się swoimi pracami, czy Pani prace można gdzieś 
obejrzeć? 
K.P.: Na Facebooku mam swoją stronę, tam można zobaczyć moje prace.
wpiszecie moje imię i nazwisko w Internecie, to także wam się ukażą moje rysunki. 
Kiedy mam czas to organizuję wystawy, cały czas rysuję, przekazuję te prace i mam 
nadzieję, że za rok zorganizuję wystawę i będzie można te prace podziwiać na żywo.
R.: Słyszałyśmy, że robi Pani ilustracje do książek, czy może nam Pani o tym 
opowiedzieć? 
K.P.: Właśnie jestem tym zajęta i zapracowana popołudniami, bo wykonuję ilustrację 
do książki w Gorzowie Wielkopolskim. Do tekstów pani, która już niestety nie żyje, 
pracowała w bibliotece i tam te baśnie pisała. Dla mnie jest to wielki zaszczyt 
ilustrować takie książeczki. Rysowałam już do książek wydawnictwa „Olejesiuk”, 
„Strzelec Krajeńskich “. Zilustrowałam już „Śpiącą królewnę”, „Małą czerwoną kurkę”.
R.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani wielu udanych wernisaży i zadowolenia.

Wiktoria Małopolska i Dominika Błaż 

 

 

 

 

 

 

 

POLA NADZIEI 
Co roku nasza szkoła angażuje się w akcję  
charytatywną ,,Pola Nadziei”. Podczas kwesty,  
która organizowana jest w niedzielę palmową  
zbierane są datki na Hospicjum w Krośnie.  
Sprzedawane są wówczas żonkile wykonywane  
przez uczniów i nauczycieli pod opieką p. Kamili  
Pawłuckiej- Góreckiej. Część żonkile robią  
uczniowie w domu z materiałów, które otrzymują 
 od pani Kamili oraz na lekcjach plastyki. Co roku  
wykonuje się około 1000 żonkili. Każdy może  
zaangażować się w akcję pomocy potrzebującym!  
Zapraszamy  do udziału w kweście.  

R.: Słyszałyśmy, że pracowała Pani w wytwórni toruńskich pierników. Jak Pani 

K.P.: Była to praca niesamowita, świetna atmosfera, świetni ludzie. Była ona jednak 
się hukiem, ciągłą nauką, a 

dziennie. Na początku projektowałam 
wykonywałam. Lecz dzięki tej pracy pojechałam na 

mogę pierniki wykonywać 

wykorzystywałam dużo technik. Teraz jednak 
technikach wodnych. Staram się malować głównie 

R.: Każdy artysta lubi chwalić się swoimi pracami, czy Pani prace można gdzieś 

K.P.: Na Facebooku mam swoją stronę, tam można zobaczyć moje prace. Jak też 
ukażą moje rysunki. 

Kiedy mam czas to organizuję wystawy, cały czas rysuję, przekazuję te prace i mam 
za rok zorganizuję wystawę i będzie można te prace podziwiać na żywo. 

R.: Słyszałyśmy, że robi Pani ilustracje do książek, czy może nam Pani o tym 

K.P.: Właśnie jestem tym zajęta i zapracowana popołudniami, bo wykonuję ilustrację 
Gorzowie Wielkopolskim. Do tekstów pani, która już niestety nie żyje, 

pracowała w bibliotece i tam te baśnie pisała. Dla mnie jest to wielki zaszczyt 
ilustrować takie książeczki. Rysowałam już do książek wydawnictwa „Olejesiuk”, 

Małą czerwoną kurkę”. 
R.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani wielu udanych wernisaży i zadowolenia. 

rys. Elwira Szturc 
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JUŻ KWIECIEŃ! 
 

Kwiecień jest czwartym miesiącem w roku, ma 30 dni. Nazwa tego miesiąca 
pochodzi niewątpliwie od kwiatów, które można w tym czasie spotkać prawie wszędzie. 
Kwitną drzewa i krzewy oraz roślinność runa leśnego. Na drzewach rozwijają się liście. 
W kwietniu przyroda budzi się do życia. Jest najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem 
w roku. W tym miesiącu pogoda może być zarówno zimowa (mróz i śnieg) jak i w pełni 
wiosenna (ciepło, słonecznie).  
 

Święta kwietniowe 
1. 04 Prima aprilis - dzień żartów 
2. 04 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
7. 04 Światowy Dzień Zdrowia 
10. 04 Dzień Rodzeństwa 
10. 04 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
13. 04 Niedziela Palmowa 
19. 04 Dzień Rowerowy 
21. 04 Wielkanoc 
22. 04 Lany poniedziałek 
22. 04 Dzień Ziemi 
25. 04 Dzień Pingwina 

Jakub Gibadło 
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Naszą uwagę przykuł Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci. Jest on 
obchodzony co roku 2 kwietnia. Święto 
zostało ustanowione w 1967 roku przez 
Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 
Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co 
roku, gospodarzem święta jest inne 
państwo. Polska organizowała go w roku 
1979.Dzień ten ma na celu 
rozpowszechnienie książek oraz czytania 
wśród najmłodszych. Obchodzone jest w 
rocznicę urodzin słynnego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena. 
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HUMUR…  W OBRAZKACH 

 

 

 

ZADANIE KONKURSOWE 
POKOLORUJ ŚWIĄTECZNĄ PISANKĘ! 
 

 
 
 

 
IMIĘ  i NAZWISKO: 

 
……………………………………………...  

 
KLASA: …………………………… 

-11- 

nr 7 gazetki szkolnej 
przygotowali 

uczniowie klasy 6a: 
Marlena Aleksander, 
Dominika Błaż, Julia 

Deptuch, Jakub Gibadło, 
Kaja Kołodziejczyk,  

Wiktoria Małopolska, 
 Agata Sabik, Elwira Szturc  
 Aleksandra Wołczańska, 

 
Opiekun: 

Beata Miszczyk 
 

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY! 

spotkania Redakcji 
odbywają się w środy godz. 

13. 30 - 14. 30 
w s. 210/s. 019 

 
e-mail: 

gazetka.zsp.rym@interia.pl 
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ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR. 6 
Tym razem należało rozpoznać na zdjęciach polskich poetów i pisarzy. 

Poprawne nazwiska: SIENKIEWICZ, SŁOWACKI, SZYMBORSKA, STAFF 
Szczęśliwym zwycięzcą jest Elwira Wiese z klasy 5b. Gratulujemy! 

Kupon  na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w s. 210. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przysłowia i powiedzenia 
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.  
Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zaleje.  
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.  
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.  
Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, długie chłody zapowiadają.  
 

Kwiecień na zdjęciach 
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Było w marcu: 

 klasy czwarte i piąte obejrzały w Sanoku spektakl „Przygody Felixa, Neta 
i Niki” na podstawie książek Rafała Kosika w wykonaniu aktorów Teatru 
Współczesnego w Krakowie, 

 również w Sanoku na arenie lodowiska wielu uczniów obejrzało rewię 
na lodzie pt. „Przygody Singbada Żeglarza”, 

 rozegrany został Konkurs Pięknego Czytania – wszystkim laureatom 
gratulujemy! 

 wzięliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielami Schroniska dla 
zwierząt „Wesoły kundelek” i przekazaliśmy im zebraną karmę i koce, 

 braliśmy udział w ciekawych zajęciach z robotyki. 
 

 


