
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Na stole święcone, tuż obok baranek,  

W koszyczku pełno barwnych pisanek  

I jakże znamienne w polskim krajobrazie  

Budzące się do życia wiosenne bazie. 

Zielony barwinek, fiołki i żonkile  

Malują kolorem uroczyste chwile.  

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, 

Gdy wielkanocne na stole śniadanie.  

 

Przed nami Święta Wielkanocne! 

Z tej okazji składamy wszystkim  

najserdeczniejsze życzenia  

zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt. 

Redakcja 
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ROZMOWA Z WIKTORIĄ JÓZEFCZYK 

Z KLASY „0”A 
 

- Może powiesz nam coś o sobie.  

- Mieszkam w Krasnem w domu wraz z rodzicami i babcią Zosią. Nie 

mam rodzeństwa. Oprócz nas jest mały piesek rasy maltańczyk, o białej 

sierści, nazywa się Puszek. Czasami biorę go na smycz i spaceruję. 

Żywimy go gotową karmą. Na podwórku w budzie przebywa duży pies 

nierasowy o imieniu Bolek. Trzeba było tak zrobić, żeby się nie 

pogryzły. 

- Co robisz w domu w wolnym czasie? 

- Lubię grać na telefonie i komputerze. Kredkami lub farbami rysuję księżniczki, różne zwierzęta. 

Oglądam bajki na dobranoc i czytam książki dla dzieci. 

- Jak czujesz się w szkole? 

- Jest bardzo fajnie. Rysujemy rozmaite rysunki, bawimy się, bo jest wiele  zabawek i gier. Oprócz tego 

poznajemy litery, cyfry, dodajemy i odejmujemy do  10. Gdy jest ładna pogoda, spacerujemy, śpiewamy 

piosenki. 

- W jaki sposób wypoczywasz na wakacjach? 

 Co roku jeżdżę z rodzicami autem nad morze. Mieszkamy w domku. Ja kąpie się w morzu i buduję 

zamki z piasku. 

- Kim chciałabyś zostać w przyszłości? 

- Fryzjerką, bo bardzo lubię układać włosy. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

Redakcja 

„Wśród bohaterów Astrid 

Lindgren” – lekcja biblioteczna dla 

dzieci z oddziału „0”b 
 

Bohaterowie powieści Astrid Lindgren wciąż 

bawią najmłodszych czytelników. W ciekawy sposób 

podczas lekcji bibliotecznej zorganizowanej 

w Publicznej Bibliotece w Krasnem,  przekonali się 

o tym uczniowie z oddziału „0”b. Tym razem pani 

Małgosia bibliotekarka przybliżyła dzieciom sylwetkę i twórczość szwedzkiej pisarki. Podczas 

spotkania, które odbyło się pod hasłem „Wśród bohaterów Astrid Lindgren”, młodzi czytelnicy 

z zaciekawieniem słuchali fragmentu książki „Dzieci z ulicy Awanturników” i oglądali jej powieści. 

Z pewnością dołączą do grona miłośników twórczości tej znanej pisarki.  

Redakcja 
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OPOWIEŚĆ O WIELKIEJ 

RZECE 
 

Dnia 15 marca w naszej szkole kolejny raz 

gościliśmy podróżnika, pana Grzegorza Chachurę. 

Dzięki ciekawym opowieściom, przeźroczom i 

rekwizytom odbyliśmy fantastyczną, wirtualną podróż 

po Amazonce. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem 

słuchaliśmy jego relacji. Wraz z dwoma kolegami 

i brazylijskim przewodnikiem Nigelem pływał po tej 

największej rzece świata. Po dużych deszczach  jej 

szerokość wynosi 40 km. Panują tam wysokie 

temperatury i powietrze jest bardzo wilgotne, więc w krótkim czasie każdy jest mokry od potu. 

Pokazywał nam slajdy z kilkudniowego pobytu w tamtym lesie, czyli selwie. Jest to miejsce bardzo 

niebezpieczne ze względu na groźne owady, węże, skorpiony, trujące rośliny. Nie wolno pić wody 

z niepewnego źródła, jeść nawet najpiękniejszych owoców, które leżą pod drzewami. Opowiadał 

o mrówce-pocisku, której ukąszenie wywołuje 24-godzinny ból. Ptakiem, który zapowiada zmianę 

pogody, jest tukan, wydający określone dźwięki. Można powiedzieć - żywa pogodynka. Oprócz latarki, 

dobrych butów, peleryny przeciwdeszczowej przydaje się także maczeta. Mogliśmy ją obejrzeć. Jest to 

rodzaj zakrzywionego miecza, który służy do wyrąbywania drogi w lesie. Razem z przyjaciółmi łowili 

także bardzo groźne, ale zarazem smaczne piranie. Kilka z nich (ususzonych) nam pokazał. Nocowali 

także w indiańskiej wiosce, gdzie zostali bardzo uroczyście przywitani przez wodza. Z młodymi 

Indianami grali w piłkę nożną i chwalili ich wysokie umiejętności. W czasie rejsu po rzece mieszkali 

w tzw. "pływającym domu". Po zakończeniu wyprawy znaleźli się w dużym portowym mieście Manaus. 

Wszelkie towary na statki przenosi się na 

barkach i głowach tubylców. Dla wygody robią 

sobie podkładki w formie czapki, aby ciężar nie 

naciskał na głowę. Ludzie ci bardzo często są 

bezdomni i nocują na ulicach. 

Opowiadane historie wzbudziły u nas ciekawość 

świata i życia ludzi na innych kontynentach. 

Były to pożytecznie spędzone dwie godziny. 

Gościa pożegnaliśmy gromkimi oklaskami. 

Czekamy na następne spotkanie. 

 

Weronika Siewierska, kl.1b 



Szkolnik  Nr 4            2016/2017 
 

4 

 

W KRĘGU ŚWIĘTEGO I OBOZÓW 

ZAGŁADY 
 

         Dnia 6 marca 2017r. odbyła się jednodniowa wycieczka 

do Oświęcimia i Wadowic. W wyjeździe brały udział klasy III oraz chętni 

z młodszych klas. Głównym celem było zwiedzenie Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz domu rodzinnego Jana 

Pawła II w Wadowicach.  

         Z Krasnego wyjechaliśmy o godzinie 5:30. Podróż trwała cztery 

godziny. Pierwszym punktem było odwiedzenie domu rodzinnego Karola 

Wojtyły. Zbiory i ich sposób eksponowania był bardzo ciekawy. 

Zaaranżowanie multimedialne sprawiło, że wystawę podziwialiśmy z zapartym tchem. Mieliśmy okazję 

zobaczyć w zrekonstruowanym mieszkaniu, jak żył nasz Papież. Dziś można je oglądać odtworzone na 

podstawie wspomnień sąsiadów i kolegów Karola Wojtyły. Wyposażono je w meble z epoki 

i zachowane oryginalne przedmioty należące do Wojtyłów.  

Kolejną rzeczą, która wywarła na Nas ogromne wrażenie, była ekspozycja, gdzie można było 

usłyszeć bicie serca Jana Pawła II. Punktem końcowym było pomieszczenie, gdzie ściany szczelnie 

zapełnione są setkami karteczek z prośbami i podziękowaniami. Wielkim plusem była także 

przewodniczka, którą była siostra zakonna. Opowiadała bardzo ciekawie i starała się nas zainteresować.  

Po wizycie w  muzeum wykorzystaliśmy chwilę wolnego czasu na spacer po rynku w Wadowicach. 

         Około godziny 15:00 dotarliśmy do 

Oświęcimia, w którym znajdował się 

niemiecki zespół obozów koncentracyjnych 

i obozów zagłady. Na terenie Auschwitz I, 

niektóre bloki i budynki obozowe pełniły 

specjalne funkcje. W każdym z budynków 

znajdowały się liczne fotografie.  

Przedstawiały one ludzi w różnym wieku. 

Znajdowały się tam również różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku.  Mieliśmy okazję 

zobaczyć celę, w której umarł św. Maksymilian Maria Kolbe. Ostatnim miejscem, które zwiedzaliśmy 

w Oświęcimiu, było krematorium.  Po Oświęcimiu zwiedziliśmy Brzezinkę - oddalony o 3 km kolejny 

obóz. Znajdowało się tam ponad 300 baraków i tory, po których przewożono więźniów pociągami. 

Dzięki pani przewodnik dowiedzieliśmy się wielu drastycznych faktów z życia obozowego. W drodze 

powrotnej zatrzymaliśmy się na obiadokolację.  Z powrotem w Krasnem byliśmy około godziny 22:00.  

        Uważam, że była to wycieczka, dzięki której wielu z nas uświadomiło sobie, przez co przeszli 

Polacy w czasie II wojny światowej. Z pewnością warto było w niej uczestniczyć. 

                                                                            Klaudia Migacz, kl.3a                                                                                                      

Jan Paweł II. Autor Zbigniew Kotyłło. 
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Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i  trwa aż 

do poniedziałku (Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy. 

W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych festiwali. 

Przygotowuje się kosze z przysmakami, które zabierane są na wypad do parku czy wyjazd za miasto. 

Jajka w Wielkiej Brytanii są elementem wielu zwyczajów i zabaw: 

 Egg hunt – polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają czekoladowych 

jajek schowanych przez rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej 

łakoci. 

 Rolling eggs – toczenie jaj. Grę wygrywa 

osoba, której jajko sturla się z górki najszybciej 

bez stłuczenia skorupki albo które rozbije się 

jako ostatnie. 

 Pace egging – popularne niegdyś w całej 

Anglii tradycyjne wiejskie sztuki uliczne 

z  motywem odrodzenia. Główny bohater 

(zwykle święty Jerzy) zostaje zabity przez łotra 

(Old Tosspot) i przywrócony do życia przez 

wiejskiego medyka. Słowo pace  pochodzi od 

terminu „pascha. 

 

W Niemczech, przy okazji obchodów Wielkiego Czwartku (Gründonnerstag), tradycją, 

która może dziwić jest zwyczaj zjedzenia “czegoś zielonego” na przykład sałaty, szczypiorku 

lub szpinaku. W tym dniu maluje się także jajka na zielono. W Niemczech Wielki 

Piątek (Karfreitag) zwany też Cichym Piątkiem (Stiller Freitag) jest dniem wolnym od pracy. Wierni 

uczęszczają na misteria będące upamiętnieniem śmierci Jezusa Chrystusa. Inaczej niż w polskiej 

tradycji tego dnia w Niemczech nie obowiązuje post ścisły. Wieczorem kapłani zapraszają na agapę, 

czyli wspólny posiłek składający się z wody, chleba oraz wina. Kolejną różnicą jest kwestia święcenia 

pokarmu, nie jest to tak popularne jak w Polsce. W Niemczech święci się ogień. W Wielką Sobotę 

(Karsamstag) przed kościołami płoną ogniska, jako symbol zbliżającego się zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. Wierni odpalają świece paschalne i zabierają je do swoich domów. Następny świąteczny 

dzień, czyli Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag), to tradycyjne poranne msze rezurekcyjne oraz 

rodzinne śniadanie. Największą rozrywką dla najmłodszych jest poszukiwanie prezentu pozostawionego 

przez zajączka. Przez wiele osób uwielbiana, przez innych nieco mniej, tradycja mokrego Śmigusa-

dyngusa nie jest w Niemczech znana, a Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) jest czasem 

spotkań z rodziną i bliskimi. 

 
Źródło: 

http://jejswiat.pl/13370,wielkanoc-w-wielkiej-brytanii 

http://medipe.pl/wielkanoc-w-niemczech/ 
 

http://jejswiat.pl/13370,wielkanoc-w-wielkiej-brytanii
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1. Biała ozdoba koszyka wielkanocnego. 

2. Znajduje się w koszyku wielkanocnym. 

3. Ozdobione i pomalowane jajka. 

4. Inaczej bazie. 

5. W koszyku jako symbol ofiary z baranka paschalnego. 

6. Zielona roślina, która pachnie na stole wielkanocnym i straszy ortografią. 

7. Inaczej Lany Poniedziałek. 

8. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. 

9. Utarty, ostry w smaku tej rośliny korzeń powinien znaleźć się na każdym wielkanocnym stole.  

10. Święcimy je w Niedzielę Palmową. 

11. Wielka ……… 

12. Poranna msza w Niedzielę Wielkanocną. 

13. Symbol ciała Chrystusa. 

14. Wielkanocne ciasto. 

15. Niepomalowana i nieozdobiona pisanka.    

16. Stało się trzy dni po śmierci Pana Jezusa. 

 

   1.                  

                     

    3.                 

     4.                

   5.      

 

            

    6.                 

   7.                  

    8.    
 

             

  9.                   

        10.                 

                     

         12.                

        13.                 

       14.                  

        15.                 

        16.                 

 

 

 

 

2. 

11. 

Julia Olszańska, Gabriela Śmigiel, kl.6b 

KRZYŻÓWKA 
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 2.03. –   koncert finałowy IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych, w którym wystąpili 

uczniowie z klasy IIc naszej szkoły z piosenką „Sanitariuszka Małgorzatka” zdobywając I miejsce. 

 

 6.03. – chętni uczniowie z kl.II i III gimnazjum byli na wycieczce w Wadowicach i Oświęcimiu.  

 6-8.03. – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Rafała Borcza. 

 8.03. – klasy najmłodsze SP były w teatrze „Maska” na sztuce „Smoki”. 

 9.03. – przekazanie zestawów 

edukacyjnych Lego Mindstorms EV3 

przez przedstawicieli Firmy 

BorgWarner.   

 10.03. – sobotni wyjazd uczniów na 

obiekty sportowe MOSiR-u w Dębicy 

(basen, lodowisko). 

 11.03. – Dzień Otwarty Szkoły dla 

dzieci, które rozpoczną naukę w SP.  

 14.03. – zorganizowany został Dzień 

Matematyki dla uczniów kl.4-6 oraz gimnazjum (zadania, konkursy). 

 15.03. – spotkanie z podróżnikiem, panem Grzegorzem Chachurą, który pływał po Amazonce. 

 16.03. – odbyły się Gminne Targi Edukacyjne „Co dalej gimnazjalisto? (prezentowało się 19 szkół 

średnich z Rzeszowa)” 

 17.03. – spotkanie z policjantem na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. 
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 17.03. – lekcja z pracownikiem IPN-u na temat 

ofiar Holokaustu. 

 21.03. – obchody pierwszego Dnia Wiosny, 

Pokaz Młodych Talentów.  

 22.03. – sesja wiosenna konkursu języka 

angielskiego „Olimpus”. 

 27.03. – odbyła się impreza czytelnicza 

z elementami doświadczeń przyrodniczych 

w związku  obchodami w szkole „Światowego 

Dnia Wody”. 

 23.03. – wyjazd chętnych uczniów na 

lodowisko do Dębicy. 

 24.03. – prezentacja projektów 

edukacyjnych uczniów klasy II gimnazjum o 

Tadeuszu Kościuszce i Władysławie Sikorskim. 

 25.03. – klasy pierwsze gimnazjum 

zwiedziły w Markowej Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów oraz 

Zagrodę – Muzeum Wsi Markowa.  

 28.03. – uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego 

Konkursu z Matematyki przez Bartosza Ślepeckiego 

z kl. 6b. 

 30.03. – dzieci z oddziału „0”a obchodziły 

Światowy Dzień Muffinka. 

 31.03. – wyjazd uczniów klas 6a i 6b na wycieczkę 

do Markowej. 

 3.04. –  odbyły się  dodatkowe warsztaty edukacji 

ekologicznej w ramach projektu „Alarm dla 

bioróżnorodności Podkarpacia”. 

 

 

Redaktorzy wydania: Wiktoria Józefczyk, Julia Kluz, Justyna Kozak, Klaudia Migacz, Julia Olszańska, 

Izabela Porada, Weronika Siewierska, Martyna Sitarz, Martyna Szpyrka, Gabriela Śmigiel. 

Opiekunowie: p. J. Dziedzińska, p. J. Bereś. 


