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Nadeszła chwila radosna, niedoli koniec już…
Królować będzie WIOSNA !!
Szanowni Państwo, właściwie Wiosna już (bo 21 III) włożyła cudowną, kwietną koronę i ruszyła wyciągać
z mroków zimy podupadłych na duchu i ciele ludzi, a w szczególności - NAS UCZNIÓW, którym
od nadmiaru słońca serduszka biją niesamowicie, a umysły - gotują się.”
Nie czują tego jednak nasi Wspaniali Nauczyciele, którzy wespół ze Słońcem ciągną nas…, ale do
nauki, podczas gdy widok za oknem zupełnie temu nie sprzyja.
Życzymy zatem powodzenia
w przetrwaniu Wiosny w szkole w Jazowsku
i wszystkich szkołach globu ziemskiego!

Jak po dniu wagarowicza?
Mamy wszyscy nadzieję, że nie

narozrabialiście

zbytnio i szkoła jeszcze trochę postoi w tym miejscu, gdzie wznieśli ją przodkowie,
a z

którego

jak mniemamy, nie ma zamiaru ruszać się z własnej

i nieprzymuszonej woli
Redakcja

WAŻNE !!!!
REKOLEKCJE !!
W tym roku rekolekcje wielkopostne w parafii odbędą się od 3 do 6 marca.
Planowane nauki i msze święte dla uczniów szkoły podstawowej przedstawiają się
następująco:
Niedziela 03.04. 2011 – godz. 9.00 – Msza Św. z kazaniem dla dzieci
Poniedziałek
podstawowej

04.04.2011 – godz. 11.00 - Msza Św.

z kazaniem dla uczniów szkoły

Wtorek 05.04.2011 – SPOWIEDŹ
9.00 – 12.00 ( przerwa: 10.00 – 10.30)
14.00 – 17.00 (przerwa: 15.30 – 16.00)
Środa 06.04.2011 – zakończenie rekolekcji – godz. 11.30 - Msza Św. z kazaniem dla uczniów
szkoły podstawowej z błogosławieństwem rekolekcyjnym

Uwaga !!!!!!
Już 5 kwietnia długo oczekiwany przez szóstoklasistów sprawdzian
wiadomości!!!!

Pamiętajcie! Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie

9.00, ale

musicie przyjść nieco wcześniej. Spokojnie…. wystarczy pół godziny
wcześniej, jednak przewodniczący szkolnego zespołu może wyznaczyć
jeszcze wcześniejszą porę. Nie ma przepisów co do ławki, w której
będziecie pisać. Może będziecie ją losować, a może zostaniecie posadzeni według listy w
dzienniku. Na ławce – jak tłumaczą w CKE – powinniście znaleźć coś w rodzaju waszej
wizytówki.
A oto kilka rad związanych już bezpośrednio ze sprawdzianem:
Przed sprawdzianem:
· dużo czytaj,
· wykonuj ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne,
· ćwicz krótkie formy wypowiedzi,

· ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne
tematy,
· zawsze próbuj rozwiązać zadania, nawet wtedy, gdy wydają ci się trudne,
· poćwicz wykonywanie działań pisemnych,
· wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi,
· korzystaj z porad nauczycieli,
· bądź aktywny na lekcjach.

Podczas sprawdzianu:

v nie zapomnij przynieść aktualnej legitymacji uczniowskiej,
v czytaj uważnie polecenia,
v pisz czarnym długopisem. Prace pisane ołówkiem nie są sprawdzane.
v dbaj o staranność i estetykę zapisu,
v czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem,

v odpowiadaj dokładnie na pytania,
v pisz zdania pojedyncze rozwinięte, zamiast złożonych,
v dbaj o staranność zapisu działań matematycznych,
v działania matematyczne przelicz dwa razy,
v zapisuj każde działanie – każdy punkt może się przydać,
v nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie,
v liczy się jakość, a nie ilość napisanego tekstu,
v sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadarnia
v jeżeli zdążysz – przeczytaj raz jeszcze wypracowanie, dostaw brakujące przecinki
i popraw błędy,
v rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe – trudne pozostaw na zakończenie,
v systematycznie koduj (na karcie odpowiedzi) dobrze rozwiązane zadania,
v skup się na zadaniach, pracuj intensywnie i pokaż wszystkim na co cię stać.
Demonstruj swoje umiejętności jak najlepiej potrafisz!!.

Co poradzić na pustkę w głowie?

ü pustka w głowie to skutek stresu egzaminacyjnego,
ü postaraj się o odprężyć,
ü weź kilka głębokich oddechów, rozluźnij ramiona, zamknij na chwilę oczy,
ü napnij mięśnie twarzy, a następnie je rozluźnij,
ü zaciśnij palce u rąk i nóg, rozluźnij je i kilkukrotnie powtórz to ćwiczenie,
ü jeżeli nie możesz sobie przypomnieć odpowiedzi na jakieś pytanie, choć wiesz, że ją znasz, zostaw
puste miejsce i przejdź do kolejnego pytania,
ü jest szansa, że w trakcie rozwiązywania kolejnych zadań odpowiedź odnajdzie się w twojej głowie –
mózg będzie jej poszukiwać, pomimo, że ty będziesz rozwiązywać kolejne zadania,
ü zadawaj sobie w myślach pytania pomocnicze ( kto? kiedy? gdzie? Jak?), pozwalając na łączenie
faktów i dojście do potrzebnych informacji.

Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia i połamania przysłowiowych piór!
Redakcja

Kartki z kalendarza
17 IV NIEDZIELA PALMOWA

("Niedziela Męki Pańskiej", zwana też "Kwietną" lub

"Wierzbną", przypadająca na 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień.

Święto to zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem,
skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest
w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do
kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

WIELKI TYDZIEŃ
21 IV WIELKI CZWARTEK - w tym dniu pielgrzymujemy do kapliczki we wsi Opalana (sąsiedniej parafii), gdzie w kaplicy znajduję
się rzeźba uwięzionego u słupa Chrystusa. To Modlitewne czuwanie, w którym biorą udział rzesze ludzi z całej okolicy, stało się już tradycją. A
zatem podtrzymajmy tradycje i odwiedźmy to historyczne miejsce w tym dniu.

22 IV WELKI PIĄTEK - To najsmutniejszy dzień w roku, w ciągu dnia każdy choć na chwilę wstępuje do kościoła, by

czuwać przy
grobie Pana i ucałować krzyż W godzinach popołudniowych gromadzimy się w świątyni, uczestniczymy w drodze krzyżowej i śpiewie „Gorzkich
Żali” oraz w czuwaniu przy grobie Pana Jezusa.

23 IV WIELKA SOBOTA -

dzień święcenia pokarmu, na który składa się: baranek, chleb, wędlina,
masło, kolorowe pisanki, babeczki, chrzan, sól. To wszystko zanosimy w wielkim koszyku wysłanym białą serwetą
i przyozdobionym bukszpanem. Poświecony pokarm zostawiamy na niedzielne śniadanie.

24 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO –

nazywana również
WIELKANOCĄ. Wczesnym rankiem na pamiątkę i ku czci tej osłoniętej nocą chwili Zmartwychwstania Jezusa,
bierzemy udział w REZUREKCJI – uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem, a później Mszy świętej
wielkanocnej. Po powrocie do domu zasiadamy do wspólnego śniadania wielkanocnego. Jest ono wyjątkowo
syte, zgodnie ze zwyczajem należy spróbować każdy rodzaj pokarmu. Zanim rozpoczniemy śniadanie, dzielimy
się święconym jajkiem i składamy sobie życzenia.

25 IV ŚMIGUS - DYNGUS inaczej LANY PONIEDZIAŁEK- drugi dzień Świąt Wielkanocnych
stanowiący w Polsce dzień wolny od pracy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne
osoby, nawet nieznajome. Polewanie woda nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z
symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś
zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach
na południu Polski, w tym także i u nas. Tradycja Poniedziałku Wielkanocnego na wsiach było (i jest do
dzisiaj w niektórych regionach południowej Polski) robienie psikusów sąsiadom. Zamieniano bramy, na
dachu umieszczano narzędzia rolnicze, chowano wiadra na wodę.
W Naszej szkole również podtrzymujemy tradycję polewania się wodą. Niemniej jednak postarajmy się
używać jej w ten ostatni dzień przed świętami w minimalnych ilościach, aby nikomu nie zrobić krzywdy a i samemu nie zostać ofiarą
przypadkowego starcia „ na wodę”.

Proces

beatyfikacyjny

polskiego

papieża

zakończony.

Beatyfikacja odbędzie się 1 maja. Ksiądz Sławomir Oder powiedział,
że już teraz można zacząć modlić się o cud, który jest wymagany do
następnego kroku, jakim byłaby kanonizacja polskiego papieża.
Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze przypadnie w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka. Zmarł on 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej
uroczystości. Benedykt XVI będzie osobiście przewodniczył beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja na Placu świętego Piotra

02 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

– polskie święto

państwowe obchodzone od 2004, wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego 2004.
W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie
Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.
Tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2
maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i równocześnie uniesionych
parasolek. Była to prawdopodobnie największa utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi.

Konstytucja 3 maja

- uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną
konstytucją. Zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem
Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał –
z własnej inicjatywy unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3
maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz
monarchii konstytucyjnej.

Co w Świątecznym koszyku?

Chleb – symbol dobroci
Jajko

i pomyślności, w tradycji chrześcijańskiej symbol ciała Chrystusa,

- odradzające się życie i zwycięstwo nad śmiercią.

Sól – to minerał życiodajny, posiada moc odpędzania wszelkiego zła. Bez soli nie ma życia. Symbolizuje także
oczyszczenie, esencje bytu i prawdy.

Wędlina – ma zapewnić zdrowie i płodność, a także dostatek.
Chrzan – symbol siły i fizycznej tężyzny. Świetne uzupełnienie do Tyraw.

Ciasto

- symbol umiejętności i doskonałości. Ale aby można liczyć na moc ciasta, taki produkt musi pochodzić z własnego domowego

wypieku.

Pamiętajmy !!!!!

świecenie potraw wielkanocnych odbywa się

przedpołudniowych w każdym kościele.

w Wielką Sobotę w godzinach

Pisanki, pisanki – jajka malowane…
Jeśli myślisz o robieniu w tym roku pisanek, ale nie wiesz jak się do tego
zabrać lub nie możesz zdecydować się na jedną technikę ich wykonania,
zapoznaj się z proponowanymi przez nas metodami zdobienia jajek.
Na pewno znajdziesz wśród nich coś dla siebie, coś co cię zainteresuje i doda
inspiracji do własnych pomysłów. Życzymy dobrej zabawy!

A oto kilka metod:

Kraszanki - czyli pisanki wydrapywane - jedne z najpopularniejszych
w Polsce. Aby wykonać takie pisanki potrzebujesz tylko: ufarbowanego jajka
(najlepiej w naturalnych barwnikach), nożyka do papieru, trochę chęci i wytrwałości.

Druga równie popularna metoda zdobienia jaj to technika batikowa.
Wykonanie: na ugotowanym jajku za pomocą łepka szpilki malujemy wzory gorącym
woskiem pszczelim. Następnie jajo farbujemy w barwniku (jego temperatura nie może
być za wysoka, bo wosk spłynie). Po ufarbowaniu zdrapujemy wosk.

Pisanki możemy również pomalować farbami do szkła. Zachęcamy przy tej
metodzie do zakupu kilku precyzyjnych pędzelków, dzięki którym z łatwością
namalujecie cienkie kreski

Te jajka wykonane są metodą quilling. To technika zdobienia jajek
wielkanocnych, która wywodzi się od analogicznej techniki wykorzystywanej
w jubilerstwie. Polega na zwijaniu cienkich pasków papieru.

Takie jajka nie wymagają dużo pracy, a efekt, sami przyznacie, że jest
imponujący. Wystarczy pomalować jajko na wybrany przez siebie kolor (polecamy
farby akrylowe lub farby do szkła), a po jego wyschnięciu przewiązać go
dopasowaną kolorystycznie wstążką. Wybór koloru zależy od Was.

Życzymy ciekawych inspiracji i smacznego jajka!!!!!!!!!

Co nowego
w szkole?
DNIA 25 MARCA w Naszej szkole odbył się gminny etap
Konkursu

o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. W konkursie wzięło

udział 7 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Łącko.
Uczniowie po ciężkich zmaganiach z trudnymi testami w części pisemnej oraz testami praktycznymi podczas
jazdy na rowerze uzyskali następujące wyniki:

Drużynowo kategorii klas IV – VI:
I miejsce – SP w Jazowsku
II miejsce – SP w Kiczni
III miejsce – SP w Kadczy
Z kolei w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Gimnazjum w Łącku
II miejsce – Gimnazjum w Jazowsku.

Świetnie zaprezentowali się także nasi koledzy indywidualnie: Jakub Świebocki
z kl. V zajął I miejsce, a Karol Majerski z klasy IV – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a drużynie ze
szkoły podstawowej w Jazowsku życzymy równie wysokiej lokaty w etapie powiatowym
7 kwietnia 2011 r..
Konkurs zorganizowali: Pani S. Zaremba i Pan M. Hejmej.

Zdrowych i przepełnionych miłością
Świąt Wielkiej Nocy, szczodrego baranka,
słodkiej wielkanocnej baby,
mokrego dyngusa i wszelkiej pomyślności
w rodzinnym gronie”
Wszystkim czytelnikom
życzy Redakcja Bakałarza wraz z opiekunami

