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OD REDAKCJI

Dzień dobry! Witajcie, nasi kochani Czytelnicy!

Przyszła do nas wiosna i wydaje się, że zostanie już na dobre, przynajmniej na

to liczymy. Doceniamy jak ważne jest dla nas słońce i możliwość oddychania

cieplejszym powietrzem. W tej “zielonej” atmosferze zbliżamy się do Świąt Wielkiej

Nocy - to już za moment! Mamy nadzieję, że Zmartwychwstały Pan Jezus zapuka do

każdych drzwi, a one się otworzą. Może najlepiej nie zamykać ich na klucz? ;)

Chcielibyśmy podziękować Wam za wiadomości i prosić o wyrozumiałość -

nie zawsze jesteśmy w stanie szybko odpisać. ;)

W tym numerze przeczytacie o Wielkanocy, polecimy Wam piękne utwory na

Święta, podpowiemy jak nie zgubić niczego podczas przygotowań do święcenia

pokarmów i jak upiec coś pysznego. Wspomnimy o przyszłym patronie naszej szkoły,

księdzu Franciszku Blachnickim! Tak, będziemy mieć patrona! Wspaniale, prawda? :)

W gazetce zobaczycie prace plastyczne, powspominacie razem z nami

wydarzenia ubiegłego miesiąca i zaplanujecie kolejne. Nie zabraknie niespodzianek! :)

Życzymy miłej lektury i wiosennego nastroju! :)

REDAKCJA
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NOWINKI Z NASZEJ SZKOŁY

WARSZTATY KULINARNE - 1 marca

W szkole odbyły się warsztaty kulinarne klas 1-3. Dzieci przygotowały kolorowe

i pysznie wyglądające sałatki, z własnych przepisów. Uczniowie przynieśli przeróżne

owoce. Taką sałatkę można nazwać ‘’BOMBĄ WITAMINOWĄ’’! Mniam!

ANGIELSKIE ROZCIĄGANIE - 5 marca

Klasa 1a zdecydowała się zachęcić nas do rozciągania całego ciała, a to wszystko przy

okazji nauki języka angielskiego. Dzieci spędziły przy tym mile czas i świetnie się

bawiły nagrywając �lmik. :)
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DZIEŃ KOBIET - 8 marca

Z okazji Dnia Kobiet klasa 4a wraz z panią Katarzyną Spychałą wyrecytowała wiersz

pt. ‘’Samochwała’’ autora Jana Brzechwy - �lmik można zobaczyć na stronie

facebookowej szkoły. Za to nasi młodsi koledzy z klasy 1-3 poczęstowali dziewczynki

ciasteczkami i lizakami. Gentlemani z klasy 7 odwiedzili p. Kasię Spychałę podczas

lekcji historii. Ciii… tego nie mieliśmy zdradzać. ;) Odbyła się też audycja, którą

zakończył Pan Dyrektor składając wszystkim szkolnym Kobietom przepiękne

życzenia. To był wspaniały dzień!
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NIESPODZIANKA - 15 marca

Podczas zajęć świetlicowych udało się skorzystać

z nowego… PLACU ZABAW! Radosna wiadomość

wzbudziła wiele emocji… :)
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DZIEŃ LICZBY PI - 12 marca π

“Kapitalny pomysł na liczbę Pi” oraz "Liczba Pi w 3d" to dwa szkolne konkursy,

w których wzięło udział wielu uczniów. Prace wyszły wyśmienicie, są piękne,

kolorowe i pomysłowe, aż miło się patrzy… Konkursy zostały rozstrzygnięte i okazało

się, że… wszystkie prace zostały ocenione za zwycięskie! Nagrody już powędrowały do

uczestników.

Wszystko to działo się za sprawą Dnia Matematyki, do którego nasza szkoła wspaniale

się przygotowała. Odbyła się też audycja, w której usłyszeliśmy wiele ciekawostek na

temat tajemniczej liczby Pi! Liczbowy dzień, trzeba przyznać!
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UPRAGNIONE BOISKO - 17 marca

Wreszcie mamy boisko! A obok boiska plac

zabaw. Hmmm… Tyle tu sprzętów! Co wybrać?

Oto jest pytanie. Wszystko nowe i kolorowe.

Super! W sumie to szkoda, że starsze klasy nie

chodzą do szkoły, chcielibyśmy sobie pograć

w piłkę nożną. Tak w sekrecie, tylko nikomu nie

mówcie, chętnie pobawilibyśmy się też na placu

zabaw! ;)
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WYJAZDY DO KINA - początek marca

Klasom trzecim udało się w marcu pojechać do kina! Obie klasy - 3a i 3b obejrzały

ten sam �lm - “Tarapaty 2”, choć udały się na wycieczkę osobno. Seans odbył się

małym, przytulnym kinie Rialto w Poznaniu.

PUSTA SZKOŁA - 22 marca

Kolejny raz klasy 1-3 wracają do nauczania zdalnego!!! Teraz wszyscy tęsknimy jeszcze

bardziej, nauczyciele podobno mówią, że mogliby z nami zamieszkać w szkole!
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BRYŁY MATEMATYCZNE

Na lekcjach matematyki uczniowie dostali zadanie, by wykonać bryły z plasteliny

i patyczków. Powstały bardzo kreatywne prace, popatrzcie!

A tutaj matematyczna

gazetka, o którą dba

pani Kasia Jelinska. :)
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100. rocznica urodzin naszego PATRONA - 24 marca

Obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. Wiedzieliście,

że to nasz przyszły patron szkoły? Z tej okazji odbyła się Msza Św. transmitowana na

facebooku. Na kolejnych stronach dowiecie się więcej o tej postaci! :)

Marysia Ellmann, Blanka Jaworska
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WYDARZENIA MIESIĄCA

Ważne:

29 marca - 4 kwietnia - WIELKI TYDZIEŃ

1 kwietnia - Prima Aprilis

1 - 6 kwietnia - Przerwa świąteczna

4 kwietnia - WIELKANOC :)

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dodatkowo:

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia

12 kwietnia - Zebrania/Konsultacje z rodzicami

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca

Magda Mojzykiewicz
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WIELKANOC

Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub

Wielką Niedzielą jest najważniejszym i jednocześnie

najstarszym świętem chrześcijańskim, ustanowionym

na pamiątkę męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Okres kościelny wielkanocny trwa od niedzieli

Świętej Trójcy i poprzedzony jest 40-dniowym

postem. Ostatni tydzień postu nazywa się Wielkim

Tygodniem, podczas którego wspomina się

najważniejsze, dla wiary chrześcijańskiej, wydarzenia.

Triduum zaczyna się w czwartek. Słowo Triduum oznacza dokładnie trzy dni.

W Wielki Czwartek we wszystkich Kościołach Katedralnych odprawiana jest

msza święta tzw. msza krzyżma. Liturgii tej przewodniczy biskup. W pozostałych

świątyniach odprawia się tylko jedną wieczorną mszę z udziałem miejscowych

kapłanów. Jest to tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek przeznaczony jest na cichą modlitwę, rozważanie i czuwanie.

Jedyną formą wspólnej modlitwy jest liturgia godzin (jutrznia, godzina czytań

i nieszpory). Po południu odbywa się Nabożeństwo Męki Pańskiej. W ciszy kapłan

pada na twarz przed ołtarzem, od czwartkowego wieczoru odkrytym jako symbol

cierpiącego Jezusa. W czasie nabożeństwa czytany jest opis męki i śmierci Chrystusa

z Ewangelii według św. Jana, jedynego apostoła, który pozostał pod krzyżem Jezusa aż

do Jego śmierci.

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są

odprawiane msze. Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście
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Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament

w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po

ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania

z sakramentu pokuty.

Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się

pokarmy na stół wielkanocny (tzw. święconka).

Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu

zmroku, ponieważ według biblijnego czasu, po

zmroku zaczyna się już nowy dzień, czyli

Niedziela Zmartwychwstania.

Ania Wąsiewicz
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99conka


KOSZYCZEK WIELKANOCNY

Czy wiecie co włożyć do koszyczka?
W koszyczku wielkanocnym obowiązkowo muszą

znaleźć się takie produkty jak: chleb, jajka, sól,

wędlina, chrzan, kawałek ciasta (najlepiej babki)

i oczywiście baranek z masła. Każdy z nich jest

symbolem…

CHLEB - w święconce  symbolizuje Ciało Chrystusa, jest oznaką dostatku.

JAJKA - to symbol nowego życia i płodności.

SÓL - to bardzo ważny, wręcz życiodajny minerał, który symbolizuje oczyszczenie

oraz prawdę, a jego obecność w koszyczku ma chronić nas przed zepsuciem

i pomagać zwalczać zło.

WĘDLINY - symbolizują zdrowie, dostatek materialny i płodność.

CHRZAN- jest symbolem goryczy męki Chrystusa.

Symbolizuje również siłę �zyczną i zdrowie.

CIASTO- pojawiło się w koszyczkach dość niedawno. Jest znakiem umiejętności

i doskonałości. Nie chodzi tu o gotowe wypieki i słodkości. Zgodnie z tradycją musi

to być kawałek ciasta domowego wypieku, najlepiej drożdżowej baby.

BARANEK - symbolizuje Chrystusa, który jako Baranek oddał Swoje życie za ludzi,

a zmartwychwstając, odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

Teraz już każdy dobrze wie jakie symbole w święconce kryją się. ;)

Adam Ratajczak
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WIELKANOCNA LISTA PRZEBOJÓW

Chrystus Zmartwychwstan jest!

Przedstawiamy Wam pieśni, którymi możemy uwielbić Jezusa! Zapraszamy do

przesłuchania wielkanocnej listy przebojów - w Waszych domach nie może zabraknąć

pięknej muzyki! :)

1. Nie ma Go tu, wstał!  - niemaGotu

2. Pieśń sprawiedliwości - niemaGotu

3. Psalm 126 - niemaGotu

4. Błogosławieni miłosierni - niemaGotu

5. Chwała Tobie, Panie - Piosenka misyjna

6. Błogosław, duszo moja Pana - TGD

7. Ocaliłeś mnie -  Schola Adonai

8. Dniowi dzień - TGD

9. Zmartwychwstał Pan - TGD

10. Worthy is the Lamb - Kristene DiMarco

11. Hallelujah - TGD

Natalia Domek, Kasia Górowiec
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https://youtu.be/d6i2S88szN8
https://youtu.be/Vvxt2QgC2vY
https://youtu.be/NVinpQV2-8k
https://youtu.be/joBSdPV3oMo
https://youtu.be/XM7zFc6Y6H4
https://youtu.be/e3t3-uIb1u8
https://youtu.be/FvHTxvpymlw
https://www.youtube.com/watch?v=U73KuYfX5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=EtUjk9qC0KU
https://www.youtube.com/watch?v=mXF8E-Joklc
https://www.youtube.com/watch?v=CB6gekMCmsM


Patron naszej szkoły - KS. FRANCISZEK BLACHNICKI

1921 - 1987

Kojarzycie słowa ks. Franciszka Blachnickiego: “Tylko prawdziwa miłość

potrafi zaspokoić głód człowieka i tylko w takiej atmosferze człowiek może się rozwijać

i być szczęśliwy”? Tak, ten cytat znajduje się na stronie

internetowej Katolckiej Szkoły Podstawowej nr 6!

Ksiądz Franciszek Blachnicki już niedługo zostanie

patronem naszej szkoły, dlatego warto więcej się o nim

dowiedzieć: Kim był? Co takiego ważnego zrobił? Jak

wyglądało jego życie? Kiedy otrzymał święcenia

kapłańskie?

Już od najmłodszych lat doświadczył szczególnej

opieki Opatrzności Bożej. Będąc niemowlęciem, podczas walk powstańczych został

sam w domu, z którego ewakuowano jego rodzinę. Jeden z powstańców przez

przypadek wrócił się i zaniósł go do rodziny. Będąc nieco starszym chłopcem, podczas

zabawy z bratem wpadł do studni. Na szczęście po spędzeniu kilku tygodni

w szpitalu wrócił do zdrowia.

W 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli, z której udało mu się uciec.

W 1940 ujęto go i aresztowano, a następnie przewieziono do niemieckiego obozu

koncentracyjnego w Auschwitz. Po spędzeniu tam 14-stu miesięcy, przewieziony

został do więzienia śledczego w Zabrzu, a potem do Katowic. Na karę śmierci na 10

lat ciężkiego więzienia, które miał odbyć po wojnie. W 1945 armia amerykańska

uwolniła go z hitlerowskich obozów pracy i więzienia.
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Po zakończeniu II Wojny Światowej wstąpił do Śląskiego Seminarium

Duchownego w Krakowie. W 1950 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa

Stanisława Adamskiego. W późniejszych latach działał w redakcji tygodnika

katolickiego “Gość Niedzielny”. W 1961 ponownie go aresztowano, lecz tym razem

pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania fałszywych

wiadomości o rzekomym prześladowaniu Kościoła w Polsce, został skazany na 13

miesięcy pozbawienia wolności. W 1982 założył Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia

Narodów - dla narodów Europy Wschodniej walczących o wyzwolenie spod reżimów

komunistycznych. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. O�cjalnie jako

przyczynę jego śmierci podaje się zator płucny.

Słowa ks. Franciszka Blachnickiego warte

zapamiętania:

“Bóg, jako jedyny, może zaspokoić

najbardziej podstawową potrzebę

twojego serca - potrzebę bycia kochanym

bez względu na to kim jesteś,

jaką wartość masz w swoich oczach

i oczach innych”.

Magda Mojzykiewicz
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SPACER Z PRZYRODĄ W TLE

W tym miesiącu nasz konkurs wygrała Martyna Kryszto�ec. Wysłała nam

zdjęcie krajobrazu miejskiego. Zdjęcie można zobaczyć poniżej.

Gratulujemy Martynie i zapraszamy ją po odbiór nagrody.

Ważny komunikat!

Drodzy Uczniowie! Konkurs “Spacer z przyrodą w tle” zostaje zawieszony z powodu

braku wysyłanych zdjęć. Podkreślamy, że konkurs jest przeznaczony zarówno dla

małych jak i dużych, chłopców i dziewczynek. ;) Poinformujemy o jego wznowieniu,

tymczasem zbierajcie zdjęcia!

Zuzia Śróda
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

To już kolejny miesiąc naszych plastycznych zmagań. Tym razem prezentujemy

prace uczniów klasy 4a oraz 5. Dostajemy od Was coraz więcej zdjęć, ale ciągle nam

mało :) Nadal zachęcamy do przesyłania artystycznych dzieł: rysunków, plakatów,

rzeźb i innych tworów Waszej wyobraźni. Skany lub zdjęcia swoich prac można słać

na adres ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com.

W treści maila podajcie jaką techniką wykonaliście prace np. akwarele, szkic

węglem.

Pamiętajcie, nie warto ukrywać swoich talentów! ;)

Mateusz Pilarski kl. 4a,
praca zatytułowana
“Anime”
wykonana techniką kredek
ołówkowych

Oliwia Kowalska kl. 4a,
praca zatytułowana
“Kolorowy zawrót głowy”
wykonana techniką pasteli i akwareli
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Urszula Florek kl. 4a,
praca zatytułowana
“Niesamowita brzoskwinia”
wykonana techniką pasteli
suchych

Gabriela Wilińska, kl. 5,
praca zatytułowana
“Przebiśnieg”
wykonana na tablecie
graficznym

Ula Florek
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OGRÓD WIOSNĄ czyli poradnik ogrodowy

Już pod koniec marca wyszło piękne słońce. Na naszych ogródkach pojawiły

się przebiśniegi, krokusy i inne kwiaty.

Zacznijmy od przedstawienia roślin wiosennych.

Na dobry początek:

Żonkil, Narcyz, Tulipan Przebiśnieg

Przejdźmy do ogrodu, do uprawy warzyw. Obejrzyj �lm, a dowiesz się jakie rośliny

warto posadzić niedaleko siebie.

Jakie rośliny sadzić obok siebie?
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https://www.youtube.com/watch?v=-ZCbMg17VzQ
https://www.youtube.com/watch?v=77dbYAvBrU4
https://www.youtube.com/watch?v=iReVDibZ77s&list=WL&index=3


Można dowiedzieć się czegoś o ogrodzie również w telewizji. Przedstawiamy Wam

dwa ciekawe programy telewizyjne:

- “Maja w ogrodzie” - program TVN na stacji HGTV, emitowany od 2011 roku,

aż do dziś. Jest to program ogrodniczo-przyrodniczy Mai Popielarskiej.

- “Rok w ogrodzie” - program poradnikowy, nadawany przez TVP, na stacji

TVP3. Emitowany od 1992 roku, który trwa do dziś. Magazyn prowadzi

Marek  Jezierski, który opowiada o gatunkach i odmianach roślin,  jak radzić

sobie z ich chorobami i szkodnikami.

A na koniec ciekawostki:

Ciekawostki ogrodowe

Może napiszecie jakie macie plany wiosenno-ogrodowe? :)

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

Natalia Domek
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https://www.youtube.com/watch?v=qLCHp5DpLEo
mailto:ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com


PYSZNE STRONY

BABKA MAJONEZOWA

Składniki:
● 4 łyżki majonezu
● 1 łyżeczka 4 jajka
● ¾ szklanki cukru
● 4 łyżki majonezu
● 1 łyżeczka proszku do pieczenia
● 4 jajka

● ½ szklanki mąki ziemniaczanej
● ½ szklanki mąki pszennej
● Cukier waniliowy opakowanie

16 g
● Aromat cytrynowy

Wykonanie:
Białka ubij na sztywną pianę, dodaj cukier i nadal ubijaj do rozpuszczenia cukru.

1. Dodaj cukier wanilinowy i żółtka. Połącz.
2. Mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną przesiej z proszkiem do pieczenia.
3. Do masy jajecznej dodawaj stopniowo mąkę i delikatnie wymieszaj.
4. Dodaj majonez i aromat. Wymieszaj.
5. Przełóż ciasto do formy i piecz około 40 min. we wcześniej nagrzanym

piekarniku do temp. 170°C.
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MAZUREK KAJMAKOWY Z CZEKOLADĄ

Składniki:
Spód:

● 150 g mąki pszennej
● 40 g wiórków kokosowych
● 90 g brązowego cukru
● 125 g roztopionego masła
● 1 łyżka kakao

Kajmak:
● 80 ml płynnego miodu (najlepiej

akacjowego)
● 125 g roztopionego masła
● 800 g mleka skondensowanego słodzonego w puszce

Polewa:
● 3 łyżki oleju słonecznikowego
● 180 g gorzkiej czekolady 64%

Przygotowanie:
1. Piekarnik rozgrzej do 160°C.
2. Składniki spodu przełóż do miski i wymieszaj
3. Foremkę o wymiarach 20 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia, a następnie przełóż

do niej przygotowaną masę i mocno dociśnij.
4. Wstaw do piekarnika i piecz 15–18 minut.
5. Składniki kajmaku przełóż do rondelka i podgrzewaj na małym ogniu, stale mieszając

przez około 7 minut, aż kajmak zacznie gęstnieć.
6. Przelej kajmak na przygotowany spód. Wstaw ponownie do piekarnika i piecz przez

15 minut aż kajmak będzie złocisty.
7. Wystudź i wstaw do lodówki na 1 godzinę.
8. Czekoladę połam i przełóż do rondelka, dodaj olej i podgrzewaj na małym ogniu aż

czekolada całkowicie się rozpuści.
9. Lekko wystudź i wciąż płynną czekoladę wylej na mazurek. Delikatnie potrząsając

foremką, rozprowadź czekoladę na całej powierzchni ciasta.
10. Wystudź i wstaw do lodówki – polewa powinna zastygnąć.
11. Udekoruj. :)

Ula Florek, Anastazja Ratajczak

25



REBUSY

Czekamy na rozwiązania! ;)

KLASY 1-3
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KLASY 4-7

Romek Ksiąg
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Co mówili wielcy szkół… NASZYCH NAUCZYCIELI

“Dzicko, ty jesteś humanistom*, z ciebie nic nie wyrośnie!”- nauczycielka p. Kasi Spychały

"Jak 2+2 jest 5 to ja jestem księżniczką Perską" - nauczycielka p. Kasi Duszyńskiej

"Rybka czy akwarium?" - nauczycielka p. Kasi Duszyńskiej

"Żuczki moje kochane!" - nauczycielka p. Kasi Duszyńskiej

“Ty to jesteś cienki Bolek z chemii. Pani wystawi teraz łabądka (tj. jedynkę).” -

nauczycielka chemii p. Kasi Górowiec

“To już nie są przelewki, proszę Państwa. Matura tuż, tuż. Szanowni Państwo, proszę

mieć to na uwadze. Zapraszam do mapy!” - nauczycielka historii p. Kasi Górowiec

"Dostanę przy Was zapalenia skarpetek." - nauczyciel historii p. Michała Dzielińskiego

"Na nadawanie trzeba mieć dzisiaj koncesję." - nauczyciel historii p. Michała Dzielińskiego

“Przestań gadać! Bo Ci główkę z płuckami powyrywam!” - nauczycielka matematyki

p. Jana Maciorowskiego

“No kto to może robić, kto to może robić? Krasnoludek? Kra-sno-lu-dek! Raczej nie

krasnoludek! Czy coś innego może..." - nauczycielka biologii p. Jana Maciorowskiego

”Czy ja wam nie przeszkadzam?” - nauczycielka p. Kasi Jelinskiej

“Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia…” - nauczycielka p. Kasi Jelinskiej

”Ręce opadają z szelestem na ziemię.” - nauczycielka p. Kasi Jelinskiej

Natalia Domek, Kasia Górowiec
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DAWKA ROZRYWKI
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Redakcja:

Natalia Domek kl. 5

Emilia Drajer kl. 7

Lena Drajer kl. 4a

Marika Drajer kl. 7

Zuzanna Drajer kl. 4a

Maria Ellmann kl.

Urszula Florek kl. 4a

Aleksandra Górska kl.

Blanka Jaworska kl.

Miłosz Kaszkowiak kl. 7

Michał Kiona kl. 6

Oliwia Kowalska kl. 4a

Dorota Kleczewska kl. 6

- oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 4b

Marianna Międlarz kl. 6

Magdalena Mozyjkiewicz kl.

Adam Ratajczak kl. 4b

Anastazja Ratajczak kl. 7

Zuzanna Śróda kl. 6

Julia Tyrpin kl. 5

Anna Wąsiewicz kl.

Gabriela Wilińska kl. 5

OPIEKUN: Kasia Górowiec
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Piszcie do nas, czekamy na Wasze maile! :)

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

(: Do zobaczenia w kolejnym numerze! :)

NIESPODZIANKA - KOLOROWANKA↷
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