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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole 
 

21 marca w pierwszy dzień wiosny klasy 

4  – 6, ( chociaż nie wiem, dlaczego też jedna 

z  klas pierwszych gimnazjalnych ) wzięły 

udział w konkursie na MARZANNĘ. Dla tych, 

którzy  nie znają tego zwyczaju, opowiem 

krótko i zwięźle, że pierwszego dnia wiosny 

robi się kukły, symbolizujące zimę, które na-

stępnie topi są lub pali, by przepędzić złe du-

chy zimy. Tegoroczne Marzanny w naszej 

szkole były wykonane z siana, ubrane w stare 

zniszczone ubrania, lub zrobione z bibuły. Ma-

rzanna klasy 1 gimnazjum była z materiału. 

Marzanna mojej klasy, klasy 5b, zrobiona 

była z gazet. Spódnicę wykonaliśmy 

z fioletowej bibuły, bluzeczkę z fioletowego 

aksamitu. Oczy i usta wycięliśmy z gazety. 

Klasa 5a przebrała za Marzannę jednego ze swoich kolegów, Darka Augusty-

niaka. Szkoda, że tych Marzann nie topiliśmy, bo byłby niezły ubaw !!!. Komi-

sji wszystkie Marzanny bardzo się podobały, dlatego więc każda z klas dostała 

w nagrodę torbę cukierków.  

Przed konkursem ozdabialiśmy klasy do konkursu na najpiękniej przystro-

joną klasę. Jeszcze nie znam wyników, bo komisja nie oglądała dotąd klas.  

Na  końcu Dnia Wiosny odbyła się w klasach wyżerka. W nasze klasie po-

stawiliśmy na zdrowie -  były sałatki owocowe, warzywne, a jedyne co było 

słodkie, to kilka żelków i pyszny tort zrobiony przez z mamę jednej z naszych 

koleżanek. 

Ten Dzień Wiosny był naprawdę fajny. Mam nadzieję, że w przyszłym ro-

ku będzie jeszcze fajniejszy.  

 
Aniela Sieczkowska, klasa 5b 
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czyli Niusy 
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 fot. Barbara Zaremba 
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22 marca 2013 w naszej szkole odbyły się obchody Pierwszego Dnia 

Wiosny. Z tej okazji wszyscy uczniowie nie mieli lekcji. 

Kilka dni wcześniej przedstawiciele klas 4-6 losowali nazwę jednego 

owocu i warzywa. Zadaniem każdej klasy było przebranie się za wylosowany 

owoc lub warzywo. Dzień rozpoczął się krótką prezentacją przygotowaną 

przez klasę 3a gimnazjum. Można było się wiele dowiedzieć o witaminach i o 

zdrowym sposobie odżywiania się. Następnie na forum odbyła się 

kawiarenka. Była troszkę inna niż zwykle, ponieważ sprzedawano w niej nie 

tylko słodycze, ale również owoce, warzywa oraz mleczne koktajle owocowe 

w wielu smakach. Wielką niespodzianką był konkurs kucharski ,,Master 

Chef”. Udział w nim brały czteroosobowe zespoły z każdej klasy. Ich 

zadaniem było przygotowanie pysznych i zdrowych przekąsek. Koledzy z klas 

żywo dopingowali swoich przedstawicieli walczących o tytuł „Master Chef”. 

Każde z dań prezentowało się smacznie, a zadaniem  komisji było wybranie 

najsmaczniejszej potrawy. Niestety, jurorzy ocenili dania tylko po 

wyglądzie!!!  

Główną  atrakcją obchodów Pierwszego Dnia Wiosny był konkurs 

klasowy na „Poradnik zdrowego żywienia na terenie naszej szkoły”. Oceniane 

były: estetyka, zgodność z regulaminem, pomysłowość i oryginalność. 

Najlepszy plakat wykonała klasa 5b, za co w nagrodę klasa otrzymała 

darmowe wyjście do kina. 

   Chociaż dzień był mroźny, śnieżny i wietrzny i nie miał nic z uroków 

wiosny, to uczniowie i nauczyciele doskonale się bawili. 

 

 

                                                           

 

Ala Kobyłecka, 

Jula Mazur, 

klasa 5a  
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

       

Dnia 21 marca 2014 roku w naszej szkole przywitaliśmy 

Wiosnę. Co roku świętujemy ten wyjątkowy dzień.  

Przyszliśmy do szkoły na godzinę 9.00. Odbyła się pierwsza 

planowa lekcja, a później… zaczęła się zabawa. Dostaliśmy zadania 

do wykonania. Mieliśmy na to jedną godzinę. Klasy młodsze, 0–3, 

ozdabiały postaci Pani Wiosny. Dzieci bardzo się zaangażowały 

i starały zrobić to jak najlepiej. Klasy starsze, 4–6, miały za zadanie 

ozdobić wcześniej wylosowaną literę z wyrazu „wiosna” i wymyślić 

jak największą ilość wyrazów z liter składających na słowo „wiosna”  

oraz ułożyć wierszyk dotyczący tej pory roku. 

Po upływie wyznaczonego czasu nasza podstawówka zebrała się 

na holu. Przywoływaliśmy wiosnę głośnymi okrzykami. Zjawiła się 

w końcu w tanecznym pląsie, zwiewna i radosna w osobie 

wychowawczyni klasy 6b, pani Barbary Wierzbickiej. Następnie 

każda klasa prezentowała się na forum. Z ozdobionych liter 

ułożyliśmy wyraz „Wiosna” oraz odczytaliśmy przygotowane utwory 

poetyckie. W tym zadaniu wyróżniła się klasa 6b, która ułożyła 

piosenkę. Najlepsi zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczyste 

obchody powitania Wiosny zakończył pochód przepięknych 

kolorowych Wiosen, stworzonych przez dzieci z klas najmłodszych. 

Moim zdaniem uroczystość była udana. Wszyscy angażowali się 

w działania, dzięki czemu prace były bardzo ładne i oryginalne. 

Osobiście bardzo podobały mi się panie Wiosny przygotowane przez 

maluchy. Brakowało mi jedynie starego polskiego symbolu żegnania 

zimy – Marzanny. Może w przyszłym roku wrócimy do konkursu na 

tę postać? 
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Redakcja 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 

20 marca, tuż przed 

astronomicznym dniem 

wiosny, uczniowie na-

szej szkoły zgromadzili 

się na forum. Dziew-

czynki z klas trzecich 

i czwartych ubrane w 

stroje ludowe zatańczyły 

i zaśpiewały piosenkę 

przy akompaniamencie 

Pani Małgorzaty Izdeb-

skiej. Szkoda tylko, że 

mikrofony nie działały i  

nie można było usłyszeć 

słów piosenek. Następ-

nie uczniowie szkoły 

podstawowej wyszli na 

patio, by oglądać przez 

mikroskop i specjalnie 

przygotowane okulary 

zaćmienie słońca. W tym 

czasie uczniowie pierw-

szej klasy gimnazjum 

przedstawili pod kierun-

kiem Pani Anny Pecyny 

fragment „Zemsty” Ale-

ksandra Fredry. Na-

stępnie uczniowie szkoły podstawowej rozeszli się do klas, by wykonać 

wiosenne kwiaty dowolną techniką. Powstały bardzo oryginalne prace, 

ponieważ każda klasa miała inny pomysł i wykonała kwiaty z różnych 

materiałów. Ozdobiły one forum naszej szkoły.    
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Zuzanna Zielińska, klasa 6a 

Zaćmienie Słońca 
 

20 marca br. mieliśmy oka-

zję oglądać w naszym kraju czę-

ściowe, a konkretnie 75% za-

ćmienie Słońca. 

„Zaćmienia słońca wystę-

pują, gdy księżyc przysłania tar-

czę naszej gwiazdy. W zależno-

ści od położenia obserwatora jest 

ono widziane jako całkowite, gdy 

znajdujemy się w cieniu księ-

życa, lub częściowe, gdy znaj-

dujemy się w półcieniu.” Jest to wydarzenie dość rzadkie,  najbliższe za-

ćmienie całkowite widoczne na terenach Polski nastąpi dopiero 7 paź-

dziernika 2135 roku, czyli niestety nie za naszego życia, ale częściowe 

występuje już trochę częściej, najbliższe będziemy mogli oglądać 

10 czerwca 2021 roku.  

Uważam, że takie zaćmienie to naprawdę wyjątkowe widowisko i li-

czę, że jeszcze będę miała przyjemność zobaczyć całkowite. 
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Kalina Paradowska, klasa 6c 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

Pierwszy dzień wiosny 
 

21 marca br. w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. 

W tym dniu wszyscy przyszliśmy do szkoły w kolorowych strojach. W 

tym dniu nie mieliśmy lekcji. Wszyscy wykonywaliśmy dekoracje, 

którymi później ozdabialiśmy klasy i forum szkoły. W sali muzycznej 

odbyły się występy uczniów naszej szkoły. Jako pierwszy obejrzeliśmy 

pokaz iluzji, który przygotowali dla nas chłopcy z klasy pierwszej 

gimnazjum. Pokazali nam kilka prostych, ale robiących wrażenie sztuczek 

magicznych. Następnie Oliwka z klasy piątej pochwaliła się swoim 

muzycznym talentem, śpiewając dla nas ciekawie wykonane piosenki. Tuż 

po niej wystąpiły dwie gimnazjalistki, które zaśpiewały dwie piosenki o 

tematyce wiosny. Na zakończenie klasa pierwsza gimnazjum zagrała, 

zaśpiewała i zatańczyła dla nas piosenkę Alvaro Solera „Sofia”. 

Uważam ten dzień za udany. Bardzo podobały mi się występy naszych 

kolegów, a dekoracje, które sami wykonaliśmy, bardzo ładnie zdobiły 

szkolne forum. 
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