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   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach 

W NUMERZE:   - Pomysły na jajka wielkanocne 

 - Dzień Św. Patryka!!!!                 - Kiermasz ciasteczkowy 

 - Konkurs biblijny   

 - Wyjazdy  na spektakle   - Egzaminy ósmoklasistów 

- Tradycje wielkanocne  - wielkanocna kolorowanka 

żówka 

http://www.sp.lezany.pl/


 

WITAJCIE! 

Przed Wami kolejny numer gazetki SYLABA! Przyszła wiosna, do sal 

lekcyjnych zaglądają ciepłe promienie słońca. W uczniów wstąpiły nowe pokłady 

energii. Chce się żyć!!!  

Przed naszymi ósmoklasistami najważniejsze dni – egzaminy z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wszystkim uczniom życzymy 

połamania długopisów i osiągnięcia wysokich wyników z egzaminu! 

Redakcja 

7 marca – Dekanalny Konkurs Biblijny 

19 marca – kiermasz ciasteczkowy w kl. V 

21 marca  - Dzień Św, Patryka w naszej szkole 

25 marca  - wyjazd na widowisko teatralne na lodzie pt. „Niezwykłe 

przygody Sindbada żeglarza” 

28 marca – świetlicowy konkurs „Ratujemy i uczymy ratować" 

29 marca – konkurs dla przedszkolaków „Wiosno, baw się z nami” 

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w bibliotece 

szkolnej 

4 kwietnia – wyjazd klas IV-V na spektakl teatralny „Ścieżkami bogów” 

8-9 kwietnia – Rekolekcje Wielkopostne 

14 kwietnia – akcja  „Pola Nadziei” 

14 kwietnia – Misterium Męki Pańskiej i kiermasz wielkanocny 

15-16-17 kwietnia  - egzaminy ósmoklasistów 

18-22 kwietnia – przerwa świąteczna 



Dekanalny 

Konkurs Biblijny 

 

7 marca Aleksandra Szajna 

i Oliwia Hejnar - uczennice 

klasy VI uczestniczyły  

w Dekanalnym Konkursie 

Biblijnym, który odbył się  

w szkole w Lubatówce. 

Aleksandra Szajna 

zakwalifikowała się do 

Diecezjalnego Etapu 

Konkursu Biblijnego, który 

odbędzie się 14 maja w Przemyślu w Wyższym Seminarium Duchownym. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

WIOSENNY KIERMASZ 

CIASTECZKOWY 

Wiosenne słońce dodało uczniom 

klasy 5a mnóstwa energii i dlatego 

19 marca klasa ta zorganizowała 

WIOSENNY KIERMASZ 

CIASTECZKOWY. Przygotowane 

przez uczniów i ich rodziców 

muffinki, babeczki, ciasteczka i inne 

pyszności rozeszły się jak świeże 

bułeczki, a uczniowie klasy 5a 

ledwo nadążali ze sprzedażą, bo po 

słodkości ustawiały się długie 

kolejki  



Dzień Świętego Patryka 
21 marca 2019 roku cała nasza klasa zebrała się, aby świętować Dzień 

Św. Patryka – patrona Irlandii. 

Dzięki prezentacji dowiedzieliśmy się m. in., że św. Patryk używał 

symbolu trójlistnej koniczyny przy nawracaniu (wykorzystał on tę roślinę 

aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy 

Świętej). 

 

Po prezentacji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej 

oryginalne nakrycie głowy związane z irlandzkim świętem.  Przy okazji 

mogliśmy podziwiać przepiękne i pomysłowe prace uczniów.  

Po krótkiej przerwie uczniowie wzięli udział w internetowym quizie w 

aplikacji KAHOOT. Aplikacja ta jest stworzona do powtarzania słówek z  

języka angielskiego , ale w tym szczególnym dniu dzięki niej 

sprawdziliśmy swoją wiedzę na temat Irlandii.  

Obchody tego święta były zielone i szalone! Bardzo nam się podobały! 

M. Dylewska 

 



 DAWNE ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 

Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 
Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz 
lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i 
złośliwością sąsiadów. 
 
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne 
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 
czystością. Porządki mają także symboliczne 
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a 
wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
 
Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się 
dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do 
urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z 
grzechotkami, hałasując i strasząc 
przechodniów.  
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego 
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z 
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć 
baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że 
kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – 
symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia 
święcono też wodę.  
 
Wielka Niedziela – dzień radości  
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w 
Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na 
stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.  
 
Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to 
nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd 
każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 
tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 



 Sposoby na piękne pisanki 
Farbowanie ekologiczne: 

• Beż i brąz-  takie kolory uzyskasz, używając łusek zwykłej cebuli. Wysuszone 

łuski należy namoczyć przez ok. 12 godzin w rondelku, a potem zagotować, aby 

uwolnił się barwnik. W otrzymanym roztworze gotujemy jajka (ok. 10 minut). 

• Czerwień  - zamiast łusek zwykłej cebuli używamy łusek czerwonej cebuli. 

• Zieleń- tak samo jak z łuskami cebuli, ale zamiast nich użyjemy jako barwnika 

młodego żyta. 

• Żółć i pomarańcz  - korę z dębu należy gotować razem z jajkami. Dzięki temu 

nabiorą one barwy żółtej bądź pomarańczowej, w zależności od ilości kory, jaką 

dysponujemy - kolor pomarańczowy uzyskamy także wtedy, gdy ugotowane 

wcześniej jajka zanurzymy w soku z 

marchwi lub dyni. 

• Róż  - kolor różowy uzyskamy, 

zanurzając ugotowane wcześniej jajka 

w soku buraczanym. 

• Błękit - kolor niebieski 

otrzymamy, używając owoców tarniny, 

borówki amerykańskiej lub liści 

czerwonej kapusty. 

Drapanki –  w zafarbowanych na 

dowolny kolor jajkach ostrym nożykiem 

wyskrobujemy dowolne wzory. 

Pisanki – malowanki – wystarczy kolorowa pisanka i flamaster, aby wyczarować 

niesamowite wzorki. 

Wosk – technika trudniejsza, ale jajka ozdobione woskiem maja wiele uroku. Do ich 

wykonania potrzebny jest roztopiony wosk, najlepiej pszczeli i szpilka z dużą główką 

(szpilkę można nabić do kredki, aby się nie poparzyć przy nabieraniu wosku). Wosk 

nabieramy szpilką i rysujemy fantazyjne wzory na ugotowanym, zimnym jajku. 

Następnie wkładamy zimne jajko do zimnej farbki. Powinno sie zafarbować. 

Zdrapujemy wosk i pisanka gotowa. 

Wiele rożnych ciekawych propozycji ozdabiania jajek znajdziecie  także na stronach 

internetowych np. http://www.tipy.pl/tag2167,malowanie-pisanek.html 



Egzaminy ósmoklasistów 
Reporterki z klasy VI przeprowadziły mini ankietę wśród ósmoklasistów, alby 

się dowiedzieć jakie maja nastroje przed egzaminami.  

Większość uczniów ocenia swój poziom wiedzy i umiejętności na dobry i 

dostateczny. Połowa klasy wskazuje język polski jako przedmiot, z którego czuje się 

najpewniej. Jak wynika z badań 7 na 12 uczniów uważa, że najtrudniejszy może się 

okazać egzamin z języka angielskiego, pozostali wskazują na matematykę. 

Odpowiedzi dwóch osób nie były brane pod uwagę w ankiecie, ponieważ ich 

odpowiedzi wskazują na duży poziom stresu lub na nieskrępowane poczucie 

humoru. 

Z drugiej części ankiety dowiedzieliśmy się do jakich szkół średnich chcieliby się 

dostać absolwenci SP w Łężanach. Oto wyniki: 

 II Liceum ogólnokształcące w Krośnie „Guzikówka” - 3 osoby 

 Technikum Informatyczne „Elektryk” – 1 osoba 

 Technikum „U Michalitów w Miejscu Piastowym” – 3 osoby 

 Technikum „Naftówka” – 3 osoby 

Cztery osoby nie podały szkół, prawdopodobnie jeszcze nie podjęły decyzji. 

Przed egzaminem – niezbędnik 

CO ZABRAĆ NA EGZAMIN? 

 Legitymacja 

 Trzy długopisy z czarnym tuszem 

 Linijka (na egzamin z matematyki) 

!!!ZABRONIONE!!! 

 ściąganie 

 zakłócanie spokoju 

 wniesienie na salę telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3,smartwatcha itd. 

 wniesienie na salę kalkulatora, wniesienie na salę maskotki, słownika, kanapki 

 rozmawianie z kolegami i koleżankami 

 kontaktowanie się z kimś poza wyznaczonymi osobami po wyjściu z sali w czasie egzaminu  

 komentowanie treści zadań i poleceń 

 proszenie nauczycieli o wyjaśnienie polecenia 



 

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych 

pełnych ciepła, radości i wiosennej nadziei 

życzy 

Redakcja SYLABY 
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