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O co w szkole biega? 
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„Grota” w Markach  
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Co w szkole piszczy… 

 Przywitaliśmy wiosnę. 

 Szóstoklasiści napiszą 

sprawdzian. 

 Za parę dni święta 

 Po świętach rozgrywki 

międzyszkolne w piłce 

nożnej 
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27 marzec  (niedziela) Wielkanoc 

28 marzec  (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  

 W okresie wielkanocnym można je znaleźć wszę-

dzie – w dekoracjach świątecznych, kartkach z 

życzeniami, wystawach, reklamach. O kim mowa? 

Oczywiście o zajączkach wielkanocnych!!! Nie 

wiadomo jednak do końca, gdzie jest źródło tej 

symboliki. Na ten temat krążą różne teorie, spo-

śród których najbardziej popularne są dwie. 

Pierwsza – że jest to nawiązanie do tradycji skła-

dania podatków w naturze. Druga – że pojawienie 

się tego zwierzęcia niejako zwiastuje wiosnę, a 

przecież Wielkanoc to jest święto ściśle związa-

ne z tą porą roku. Nie bez znaczenia może być 

też fakt, że 

kiedyś w 

Anglii tuż po 

świętach wielkanocnych rozpoczynał się sezon 

polowań na zające. 

Anonimek                                                                           

 

Skąd się wziął…? 
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29 lutego w szkole odbyła się pre-

miera filmu „Survival School — 

Szkoła Przetrwania” nakręconego 

przez uczniów klasy 5b. Film w za-

bawny sposób pokazywał, co robić, 

a czego nie robić w szkole. Później 

odbyła się gala rozdania nagród   

„Złotego Kuca”. Każdy aktor grają-

cy w filmie dostał dyplom oraz sta-

tuetkę. Główną nagrodę w kategorii 

najlepsza rola męska otrzymał Bar-

tosz Czapczak, który wcielił się w 

rolę Klasowego Kujona, a w katego-

rii najlepsza rola żeńska zwyciężyła 

Aleksandra Kulesza, jako Przewod-

nicząca Klasy. 

Survival School 

Po rozdaniu nagród rozpoczęto 

głosowanie na nagrodę  publiczno-

ści dla najlepszego aktora. Widzo-

wie mieli szansę sami zdecydować, 

który aktor zasługuje na wyróżnie-

nie. Z wynikiem 93 głosów wygrał 

Bartosz Czapczak, minimalnie wy-

przedzając Milana Bazlera (92 

głosy).  

Po sukcesie „Survival School” Stu-

dio 5b z  pewnością na tym nie po-

przestanie. Już zaczynają się pra-

ce nad nowymi filmami, a w rozmo-

wie ze mną Bartosz Czapczak po-

twierdził, że zagra w „Survival 

School 2”! 

           MądrAlina 

8 marca obchodzony jest Światowy Dzień Kobiet. Z tej okazji skła-

damy wszystkim Paniom życzenia i obdarowujemy je upominkami. 

Prócz dawania prezentów to również dobra okazja, by mężczyźni 

dowiedzieli się czegoś więcej o płci pięknej, a panie o samych sobie. 
1. Badania udowadniają, że panie wypowiadają średnio 20 tys słów 

dziennie, pozostawiając daleko w tyle męską konkurencję z 13 tys 

wyrazów. Płeć piękna jednak, wbrew wielu zarzutom, może poszczy-

cić się większą prawdomównością, gdyż zdaniem naukowców męż-

czyźni kłamią dwukrotnie częściej.  

2. Prócz prawdomówności Panie cechuje również głębsza uczucio-

wość i skłonność do płaczu. Zdaniem brytyjskich naukowców, kobiety 

płaczą średnio od 30 do 64 razy na rok. Dla panów wskaźnik ten 

oscyluje między 6, a 17. 

3. Kobiety spędzają średnio jeden rok swojego życia na dylematach 

w co się ubrać. Ten brak zdecydowania może powodować choćby 

fakt, że w ciągu swojego życia kobieta wymieni średnio ponad 100 torebek.  

MądrAlina 

Dzień Kobiet - kilka ciekawostek 
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Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole. 

Dnia 21.03.2016r. odbył się szkolny konkurs „Mam talent”. Wykonawców oceniało jury w składzie: p. Elżbieta 

Łoniewska, p. Magdalena Burlikowska, p. Michał Szydłowski. W klasach 0-2: I miejsce zdobyła Oliwia Gibalska 

z kl. Id, która zaśpiewała piosenkę pt. „Duchy tych co tu mieszkali”, II miejsce Gabriela Orych z kl. 2d za 

piosenkę pt. „Wesoło gra lokomotywa”, III miejsce zajęła Emilia Pacuła z kl.2a za piosenkę pt. „Kundel bury”. 

Nagrodę publiczności zdobyła Zuzanna Lempkowska z kl. 2a za taniec. Nagrodę za najlepsze przebranie zdo-

był Oskar Cybulski z kl. Ia. 

W klasach 3-6: I miejsce zajęła Aleksandra Smolis z kl.3b za piosenkę pt. „Być kobietą”, II miejsce zajął 

Adam Wojda z kl.3a za piosenkę pt. „ Zakazany owoc” , III miejsce zajęły: Natalia Stefaniak i Milena Woź-

niak kl.6b za utwór pt. „ Hello”. Wyróżnienia zdobyły: Patrycja Jędrzejewska z kl.4c za taniec i Emilia Bi-

skowska z kl. 3c za grę na keyboardzie. Nagrodę publiczności zdobyła Patrycja Jędrzejewska z kl.4c. Nagro-

dę za najlepsze przebranie zdobyli: Tadeusz Chmielik kl. 6b, Aleksandra Kowalska kl. 6c, Sebastian Socha kl. 

6a, Maria Piaścik kl.3c. 

Sponsorami nagród byli: Rada Rodziców i Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Serdecznie dziękujemy! 

Organizatorzy: Katarzyna Jaworska, Wioletta Bereda -Tomala, Michał Szydłowski. 
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Szkolna akademia filmowa. 

Dnia 29 lutego w naszej szkole odbyła się Akademia filmowa, na której przedstawiony był film zrealizowany przez 

klasę 5b pt. ,,Survival school – Szkoła przetrwania”. 

Odbyła się również Gala nagród – Złoty kucyk . W kategorii za najlepszą rolę męską nagrodę otrzymał Bartosz Czap-

czak a za najlepszą rolę żeńską – Aleksandra Kulesza. Nagrodę  publiczności wręczono Bartoszowi Czapczakowi a po-

dziękowania nauczycielom, którzy pomogli przy realizacji tego projektu. Film przedstawiony został w formie poradni-

ka „na wesoło” – czego nie robić lub co robić w szkole. Np. ,, Na przerwach chowaj się w toaletach lub ,, Nie pomagaj 

nauczycielom , to nigdy nie przyniesie spodziewanego rezultatu”. 

Po wręczeniu nagród odbył się pokaz mody przygotowany przez dziewczęta z klasy 5c i a następnie klasy czwarte za-

tańczyły Zorbę, a chłopcy z klasy 5a opowiedzieli nam trochę o Robotyce. 

Uczennice klasy 5b 
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Str. 5 

Uroczyste podsumowanie rozgrywek  międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Marek. 

Dnia 26 lutego w hali sportowej naszej szkoły odbyło się z udziałem  wiceburmistrza Radosława Bartosika, pani dyrek-

tor Magdaleny Osińskiej oraz  reprezentacji szkół podstawowych uroczyste podsumowanie rozgrywek  międzyszkol-

nych w ramach Mistrzostw Marek oraz Mazowieckich Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w I semestrze tego roku szkolne-

go. Uczniowie naszej  szkoły odebrali medale i nagrody za I miejsce w mini  koszykówce chłopców, II miejsce w mini  

koszykówce dziewcząt, III miejsce w mini piłce ręcznej dziewcząt oraz II miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców w 

tenisie stołowym. Mecz pokazowy piłki ręcznej między dziewczętami i chłopcami dostarczył nam wiele radości i emo-

cji. Uroczystość uświetniły  swoim tańcem dziewczęta ćwiczące pod okiem pani W. Beredy – Tomali. Gratulujemy 

wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 
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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. 


