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Co w szkole piszczy… 

 Przywitaliśmy wiosnę. 

 Szóstoklasiści 1.04 napi-

szą sprawdzian. 

 Za parę dni święta 

 Odbyły się rozgrywki 

międzyszkolne w piłce 

siatkowej 

 VI edycja Mam talent 

 

 

W tym numerze: 

Wiosna powróciła. 2 

Pierwszy dzień wio-

sny. 

2 

 3 

 

Sprawdzian szósto-

klasisty. 

 

3 

 

Sportowe sukcesy. 

 

 

 

 

Wielkanoc  

 

3 

 

 

4 

 

5 

  

5 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc 

6 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja  (niedziela) Święto Pracy 

2 maja  (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

3 maja  (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja 

8 Maja Dzień Zwycięstwa 

    

9 Maja Dzień Unii Europejskiej  

 Najbliższe święta  

Uroczyste podsumowanie rozgrywek.  
Dnia 26 lutego w hali sportowej naszej szkoły odbyło się z udziałem  Burmistrza Mia-

sta Marki Jacka Orycha oraz  reprezentacji szkół podstawowych uroczyste podsumo-

wanie rozgrywek  międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Marek oraz Mazowieckich 

Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w I semestrze tego roku szkolnego. Uczniowie naszej  

szkoły odebrali nagrody za I miejsce w mini  koszykówce dziewcząt, I miejsce w mini 

piłce ręcznej chłopców oraz II miejsce w mini piłce ręcznej dziewcząt. Mecz pokazowy 

piłki ręcznej między dziewczętami i chłopcami ze wszystkich mareckich szkół dostar-

czył nam wiele emocji. Uroczystość uświetnili  swoim tańcem uczniowie klasy IV b ćwi-

czący pod okiem pani W. Bereda – Tomali. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzy-

my dalszych sukcesów.  



Str. 2 O co w szkole biega? Rok szkolny 2014/15 Str. 2 

Mam talent 

Dnia 18.03.2015r. odbyła się VI edycja konkursu „Mam talent”. 

Jury w składzie: dyrektor szkoły – Magdalena Osińska, nauczyciel muzyki – Magdalena Burlikowska – Nowakow-

ska, nauczyciel matematyki – Elżbieta Łoniewska, nauczyciel religii – Michał Szydłowski oceniali występy dzieci i 

przyznali następujące miejsca: w klasach 0 – II:  I miejsce zajęła Iga Berg z Id, II miejsce zajęły Nina Jasio-

nek i Oliwia Rogińska z 0p, III miejsce zajęła Ola Smolis z kl. IIb. Nagroda publiczności powędrowała do Oli 

Smolis. 

Natomiast w klasach III – V:  I miejsce zajęła Alinka Kowalska z kl. IVb, II miejsce zajęła Patrycja Jędrze-

jewska z kl. IIIc i III miejsce zajęła Patrycja Łasak z kl. IVa. Nagrodę publiczności otrzymała Julia Sapińska z 

kl. IIIa. Artyści wyróżnieni przez jury to: Alicja Wicińska kl. IVb, Julia Sapińska kl. IIIa, Natalia Nowosiad kl. 

IIIc i Mikołaj Jakowicki kl. Vb. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody, których spon-

sorem jest  Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Serdecznie dziękujemy. 
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I Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. 

Dnia 18.02.2015 r. odbył się I Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. 

 

Laureaci: 

 

Dziewczęta: 

I miejsce – Marta Okrasa VIa 

II miejsce – Natasza Grzybek VIa 

III miejsce – Magdalena Jarocka IIIa 

 

Chłopcy: 

I miejsce – Adrian Mikołajczyk IIIc 

II miejsce – Adrian Skowroński VIa 

III miejsce – Adrian Kaniecki VIc 

Na co warto pójść do kina 

Rok 50 - ty przed naszą erą: zirytowany licznymi niepowodzeniami Juliusz Cezar, postanawia zmienić taktykę - może 

Galów uwiedzie rzymska cywilizacja? 

Władca każe wybudować obok Galów wioskę, przeznaczoną dla rzymian. Czy Galowie oprą się pokusie  komfortu? A 

może ich osiedle stanie się zwykłą atrakcją turystyczną? Asteriks i Obeliks robią wszystko, aby pokrzyżować Juliu-

szowi Cezarowi plany. 

W kinach od 27.02.2015  

Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów 

Wojciech Mecwaldowski 

Arkadiusz Jakubik 

Piotr Fronczewski 

Piotr Adamczyk 

Anna Mucha 

Czesław Mozil 

Mariusz Pudzianowski 

Mamed Khalidov                                                 Alishja 

SpongeBob Kanciastoporty 
SpongeBob Kanciastoporty to zabawna gąbka, która nosi kanciaste portki i mieszka 

w domku z ananasa na dnie Oceanu, w miejscowości Bikini Dolne. Jego największą życiową 

ambicją jest bycie najlepszym kucharzem, specjalistą w smażeniu smakołyków. Sponge-

Bob pracuje w podwodnej restauracji serwującej kraboburgery, dzięki czemu każdego 

dnia spełnia swe marzenie. Pełen optymizmu i inicjatywy, zawsze potrafi po mistrzowsku 

wpakować się w tarapaty, wciągając w nie przy okazji wszystkich wokół. W wolnych chwi-

lach SpongeBob poluje na meduzy, puszcza bańki mydlane i doskonale bawi się w towarzy-

stwie swoich przyjaciół - rozgwiazdy Patryka, wiewiórki Sandy oraz ośmiornicy Skalmara. 

Mateusz 

http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/4ed80f37c56b1d4be9f2a1bec580162f_1.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/IMG_6208.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/IMG_6209.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/IMG_6217.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/IMG_6213.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2015/02/IMG_6215.jpg
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           Krzyżówka świąteczna 

            

   1.         

  2.            

  3.            

 4.            

 5.           

  6.          

            
   

 1. ……noc 

 2. malowane jajka  

 3. .…… ze święconką 

 4. życzymy ………….. świąt 

 5. żółty wiosenny kwiatek 

 6. … poniedziałek 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie!  

 

Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg.  

Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód… 

 

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wiosnę......  

Podchodzi pani do Jasia i mówi: - Czemu nic nie narysowałeś.  

- Ale ja naprawdę narysowałem.  

- Ale co?  

- Osła i łąkę  

- A gdzie jest ta łąka? 

 - Osioł zjadł  

- A gdzie jest osioł? 

 - A najadł się i poszedł.               

                                                                                                       Niebieska                      

Wiosenny humor 
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Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. Obchodzone są na pamiątkę śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktem kulminacyjnym Świąt Wielkanocnych jest Triduum Paschalne obejmu-

jące trzy doby — wieczerzę Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz Wielką Niedzielę, czyli Niedzie-

lę Zmartwychwstania Pańskiego. Łącznie z poprzedzającymi dniami, począwszy od poniedziałku, Triduum Paschalne 

wchodzi w skład Wielkiego Tygodnia. 

Obchody Świąt Wielkanocnych w Polsce 
Obchody Wielkanocy na ziemiach polskich mają bardzo długą tradycję sięgającą początków państwowości. Z każdym 

dniem Triduum Paschalnego związane są odrębne zwyczaje, które mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi regionami 

Polski. Z pewnością do najważniejszych należą tradycje związane z Niedzielą Wielkanocną. Niedziela Wielkanocna 

rozpoczyna się od mszy rezurekcyjnej odprawianej we wczesnych godzinach porannych. Msza rozpoczyna się od uro-

czystej procesji od symbolicznego Grobu Pańskiego, następnie wokół kościoła i kończąc się przy ołtarzu. Procesji to-

warzyszą śpiewy religijne oraz bicie dzwonów. 

Po mszy rezurekcyjnej wierni zasiadają w gronie rodziny do uroczystego śniadania wielkanocnego, rozpoczynającego 

się modlitwą. Wśród potraw spożywanych w trakcie śniadania wielkanocnego obowiązkowo powinna znaleźć się tzw. 

święconka, czyli pokarmy poświęcone przez kapłana w Wielką Sobotę. 

 Święta Wielkanocne 

Jak zrobić wielkanocne pisanki? 

Pięknie zdobione jaja (będące symbolem odradzającego się życia) od wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wiel-

kanocnych. Nie powinno ich zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowa-

nia jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała. 

Tak jest najprościej! 

Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został barwnik. In-

tensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą można 

również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, 

by skorupka była w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor możemy 

utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki lakierem do włosów. 

Przepis na wydmuszkę 

Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj w jedną dziurkę. Poproś rodziców, 

żeby ci pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to możesz pokolorować. 

Barwniki z natury 

Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok 

z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – 

na wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub świeża zie-

lona trawa – na zielono. 

Woskowanie 

Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy jajo w roztworze barwnika, 

to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka 

z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką. 

Pisanki – oklejanki 

Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą 

one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej 

samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić je na skorup-

kę tak, jak podpowiada im wyobraźnia. 


