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Wydarzyło się…
Najpierw w terminie 12-25 marca zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno
– wychowawcze w szkołach. Później MEN podjął decyzję o wydłużeniu przebywania w domu
do świąt.
Uczniowie korzystając z sugestii swoich nauczycieli przesyłanych głównie przez
dziennik elektroniczny chętnie powtarzają, utrwalają zdobytą wcześniej wiedzę, nierzadko
odkrywając nowe sposoby uzyskania wiadomości na interesujące ich tematy i rozwijając swoje
pasje. Wkrótce za pomocą zdalnego nauczania przyjdzie pora na przyswajanie nowych treści.
Życie towarzyskie też przeniosło się do Internetu i lepiej jeśli na jakiś jeszcze czas tam
będzie kwitło. Choć wiosna kusi słońcem i kolorami, jednak ZOSTAŃMY W DOMU. Redakcja
Info na https://www.gov.pl/web/koronawirus
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***
W dniu 03.02.2020r. klasę 4c
odwiedzili policjanci z płońskiej Policji.
Spotkanie dotyczyło odpowiedniego
zachowania w szkole i poza nią oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Policjanci informowali uczniów o
konsekwencjach
nieodpowiedniego
i agresywnego zachowania. Uczniowie
zadawali dużą ilość pytań i byli bardzo
zadowoleni ze spotkania.
***
21
lutego
obchodziliśmy
Międzynarodowy
Dzień
Języka
Ojczystego. Święto to przypomina nam,
jak istotną rolę we wszystkich aspektach
życia odgrywa język. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważne jest rozwijanie kompetencji
językowych, dbałość o kulturę słowa i poprawność
językową, dlatego chętnie włączyli się w tę piękną
inicjatywę.
4 lutego klasy 4, 5 i 6 podjęły ortograficzne
wyzwanie i przystąpiły do konkursowego dyktanda.
5 lutego uczniowie klas 7 rywalizowali w Turnieju
Języka Polskiego. Zmaganiom towarzyszyły wielkie
emocje. Bezkonkurencyjna okazała się 7g, która w
szkolnym quizie wywalczyła wspaniałą nagrodę dla
całej klasy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!
Turniejowe spotkanie było również doskonałą
okazją
do
wyróżnienia
grupy
uczniów
zaangażowanych w pracę na rzecz gazetki szkolnej.
Opiekunowie "Prymuska" wręczyli przypinki z
napisem: REDAKTOR GAZETKI SZKOLNEJ
i podziękowali dzieciom za trud dziennikarski, odwagę
wyrażania własnych myśli i prezentowanie swojej twórczości szerokiemu gronu odbiorców.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zostały także
zorganizowane zajęcia dla dzieci z Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku
oraz klasy „0” w SP2. Nad całością działań czuwali nauczyciele poloniści.
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***
W poniedziałek – 3 lutego odbył się w naszej szkole KARNAWAŁOWY MARATON
ZUMBY, który organizowany był przez nauczycielkę wychowania fizycznego p. Izabelę
Ciosek oraz jej uczniów ze szkolnego zespołu tanecznego. Pieniądze, które zebrano na
maratonie przeznaczono na stroje dla szkolnego zespołu tanecznego. Podczas imprezy odbyło
się losowanie nagród. W maratonie wzięło około 100 osób - dzieci, młodzież, rodzice oraz
nauczyciele. Bawiliśmy się świetnie i uzyskaliśmy energię na ferie.

Płońsk naprawdę umie się zjednoczyć i dać dobre serduszka
Dowodem na to jest
między innymi ilość naszych sponsorów, którzy bezinteresownie przeznaczyli vouchery,
prezenty, bony, karty upominkowe, gadżety itp.
Serdecznie dziękujemy sponsorom.
***
24 lutego w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie! Ku zaskoczeniu
wszystkich uczniów pojawili się: TIKTokerzy - Sebastian Kowalczyk i Ciapur. Panowie
opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach, ale także wydarzeniu Social Zone, które
odbyło się 7 i 8 marca w MCK, w Płońsku. Wydarzenie ma na celu edukację młodzieży i
rodziców na temat poruszania się w interrnecie. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie
www.e-socialzone.pl
***
Wróżki, księżniczki, czarownice, motyle, kotki, zebry, piraci, policjanci, kowboje,
czarodzieje... pomysłów na stroje karnawałowe było mnóstwo! W dniach 24 i 25 lutego odbyły
się w naszej szkole bale karnawałowe.
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***
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - tego dnia
oddajemy hołd i pamięć bohaterom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,
którzy przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.
Podczas miejskich obchodów tego święta państwowego nasza szkole reprezentowała dyrekcja,
nauczyciele, uczniowie kl. 6g oraz rodzice.

***
W dniu 27 lutego 2020 roku
uczniowie klas 7f, 7g ,8c,8d wraz z
wicedyrektorem panią Małgorzatą
Kozłowską i szkolnym doradcą
zawodowym
panią
Grażyną
Mioduszewską oraz nauczycielami
wspomagającymi: panią Agnieszką
Biernatowicz,
panią
Anną
Dłużniewską, panią Lidią Bogdańską
wzięli udział w Targach Pracy. Było to
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w
Płońsku. Przebiegało ono pod hasłem
„Rynek
pracy
dostępny
dla
wszystkich”.
Wydarzenie
zostało
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. Nasi uczniowie mogli zapoznać się
z ofertą lokalnego rynku pracy. Z wielkim zainteresowaniem oglądali prezentowane przez
pracodawców przedsiębiorstwa. Zadawali szczegółowe pytania o pracę w konkretnych
zawodach np. policjant, pracownik sądu. Otrzymali także ciekawe gadżety promocyjne.
Z przyjemnością korzystali ze smacznych przekąsek serwowanych na stoiskach. Młodzi ludzie
przekonali się, że warto brać udział w takich przedsięwzięciach . Dowiedzieli się, że warto
zawsze znać aktualny rynek pracy i w razie potrzeby być aktywnym w
poszukiwaniu pracy.
***
W konkursie GEO PLANETA uczestniczyło 42 uczniów z klas
5,6,7,8.Mamy czym się pochwalić, gdyż 19 uczniów zdobyło wyróżnienia
w kategorii "test": B.Szcześniak, T.Sawicki, A.Jankowski, R.Kil,
M.Nowicki, M.Ludwiczak, M.Załęcki, M.Kamińska, J.Szczepek,
Lewandowska, A.Chądzyński, W.Olkowska, J.Śmigrodzki, I.Różański,
J.Smolińska, Z.Hincz, G.Cichewicz, M.Kowalewska, M.Załęska.
Bardzo dobry wynik w kraju w tej samej kategorii zdobyli:
S.DŁUŻNIEWSKI z klasy 6g oraz Z.RAPUSTA z klasy 8c. Uczniowie
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. W kategorii prac
indywidualnych wyróżnienie zdobyła G.WÓJCIK z klasy 5d, która
również otrzymała dyplom i nagrodę książkową. Gratulujemy wszystkim
uczniom!
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***
6 marca w Ciechanowie odbyło się spotkanie tegorocznych laureatów stypendialnych
realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programów:
„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza
inwestycja w człowieka”. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył 110
uczniom w tym 65 ze szkół zawodowych i 45 z liceum i technikum dyplomy uprawniające ich
do odebrania stypendium. Z naszej szkoły troje uczniów odebrało dzisiaj stypendium: Zuzanna
Rapusta, Maja Raczkowska i Michał Ludwiczak. Gratulujemy.
***
W dniu 6 marca dwoje uczniów, którzy wygrali szkolne eliminacje: Marta
Świerczyńska z klasy 5e i Gabriel Kwiatek z klasy 5d wzięło udział w etapie dekanalnym
konkursu biblijnego. Uczestnicy, rozwiązując test musieli wykazać się znajomością Ewangelii
wg św. Marka. Miło nam jest poinformować, iż Marta Świerczyńska zajęła I miejsce
i zakwalifikowała się do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 17 kwietnia w Radzyminku.
***
Nasza szkoła została 6 marca Mistrzem Powiatu w piłce ręcznej!
Na hali sportowej w Sochocinie odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców
rocznik 2005-2006. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, które były podzielone na dwie grupy.
Nasi chłopcy nie mieli sobie równych, wygrywając wszystkie spotkania. W fazie grupowej
mierzyliśmy się z SP 4 Płońsk (8-7) oraz z SP Baboszewo (9-6) . W półfinale pokonaliśmy SP
Baboszewo (8-5), natomiast w meczu finałowym, po bardzo zaciętej walce wygraliśmy 8-7 z
SP Czerwińsk. Nasza szkoła będzie reprezentowała powiat na Mistrzostwach Rejonu 11 marca
w Ciechanowie. Gratulujemy i życzymy powodzenia! Końcowa klasyfikacja: 1m. SP2 Płońsk,
2m. SP Czerwińsk, 3m. SP Sochocin, 4m. SP 4 Płońsk, 5m. SP Baboszewo oraz SP 3 Płońsk .
***
W naszej szkole nie zapomniano o wyjątkowym święcie - Dniu Kobiet. Dyrektor szkoły
p. Jarosław Chyliński w imieniu własnym oraz męskiej części rady pedagogiczne złożył
życzenia wszystkim kobietom: "życzę Paniom wielu nowych sukcesów – ale też zasłużonego
wytchnienia, dobrego zdrowia, szczęścia i harmonii w gronie kochających bliskich oraz
spełnienia wszelkich planów i marzeń. Wszystkiego dobrego”.
***
10 marca swój dzień mieli panowie .Nasi nauczyciele dostali
specjalne odznaki - wiadomo przecież, że wszyscy to "zuchy" i "chłopaki
do tańca i do różańca"
Naszym Panom życzymy wszystkiego dobrego!
♥
***
Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że uczennica klasy 8b
Maria Chylińska otrzymała tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów dydaktycznych i osobistych.

Sprawozdanie z wycieczki
W dniach od 23 do 28.02.2020 roku uczniowie klas ósmych c, d, e SP nr 2
uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego. Podczas wyjazdu młodzież uczyła się
jeździć na nartach i deskach snowboardowych. Ponadto chętni uczniowie mieli
możliwość włączenia się w przygotowania do wystawienia kolejnego spektaklu
pod kierunkiem p. Marcina Politowskiego. Relaks przed egzaminami dobrze
wpłynął na młodzież. Pełni energii wrócili do dalszej pracy i przygotowań do
egzaminu.
Weronika Raćkowska
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Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć…

Koleżanki i Koledzy!
Jak wiemy Święta Wielkanocne idą do nas razem z wiosną wielkimi
krokami. Szkoły są zamknięte z powodu epidemii koronawirusa, jednak
pamiętajmy o tym, że ta dwuipółtygodniowa przerwa nie jest czasem na
spotykanie się ze znajomymi i nie jest feriami.
Wielkanoc to piękne święto, w którym spotykamy się w gronie rodzinnym
i przyjaciół. Wznawiamy tradycje i obyczaje tej okoliczności.
Mam nadzieję, że szczęśliwie rozpoczniecie Wielkanoc :)
Oliwia Kozerska

Co nas nie zabije, to nas wzmocni…
W tych dniach, kiedy wyjątkowo trudno żyć normalnie z powodu panującej pandemii,
każdy z nas próbuje znaleźć sobie miejsce i zajęcie. Niektórzy czytają, inni oglądają filmy,
jeszcze inni uczą się. Staramy się w miarę normalnie funkcjonować. Pamiętając o tym, żeby nie
przesadzać w jedną lub drugą stronę, może warto obejrzeć coś pięknego lub przeczytać coś
mądrego. Jeśli jeszcze niektórzy nie wiedzą, co mają wybrać, to może ten artykuł im pomoże.
Oto lista tytułów, które mogą się przydać do obejrzenia lub przeczytania,
gdyż jeśli chodzi o filmy mają też odpowiedniki w tytułach książkowych:
1.„Wszystkie jasne miejsca” 2.„Szukając Alaski”
3.„Zanim odejdę”
4.„Piękne istoty”
5.„Aż do kości”
5„The terminal”
Opracowała Weronika Raćkowska
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Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
W dniu 21 marca odbywa się międzynarodowe święto osób z
Zespołem Downa. Jest to data nieprzypadkowa. Jej amerykański zapis
[3/21] symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze
prawidłowych dwóch, których obecność stanowi główną przyczynę
trisomii
chromosomu
21,
czyli
zespół
Downa.
Dlatego z tej okazji ludzie zakładają dwie różne skarpetki, które
symbolizują różnorodność genetyczną. Szerzy to świadomość, że indywidualność
ludzka czyni ten świat pięknym, bardziej kolorowym, interesującym
i inspirującym.
Celem jest przybliżenie i oswojenie ludzi z tematem zespołu Downa
i pokazanie, że osoby z trisomią 21 są tacy jak my wszyscy - mają swoje pasje
i marzenia, chcą akceptacji tolerancji i szacunku. Są niesamowicie
ciepłymi i uczuciowymi osobami, a ich radość, którą chętnie się dzielą,
jest szczera i prosta.
Laura Ługowska

22 marca – Światowy Dzień Wody
Zgromadzenie ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992r.
w Rio de Janeiro w Brazylii ustanowili World Water Day. Powodem był fakt,
iż miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Nam na co
dzień pewnie ciężko sobie to nawet wyobrazić. Przy wykonywaniu wielu
czynności życiowych towarzyszy nam woda. Zwłaszcza ważne jest nawadnianie
organizmu. Ile wody jest w człowieku? Woda stanowi 60-70 proc. masy
dorosłego człowieka, 75 proc. masy dziecka, a w przypadku noworodka – ponad
80 proc. Z czasem czystej wody może zacząć brakować, więc to jak potoczą się
jej dalsze losy zależy od nas. Naszym obowiązkiem jest ją szanować oraz
w miarę możliwości oszczędzać. Pamiętajmy o dokręcaniu kranu po zakończonej
wizycie w toalecie czy w czasie mycia zębów. Nie uruchamiaj zmywarki ani
pralki, dopóki nie będzie pełna. Włączanie urządzeń, które nie są załadowane do
końca powoduje zużycie większej ilości wody. Eliminuj wszystkie cieknące
urządzenia, unikaj mycia naczyń pod bieżącą wodą - tak wiele prostych kroków,
a jak ważnych dla nas i środowiska.
Co ciekawe tego dnia przypada również Dzień Ochrony Bałtyku. Mamy to
ogromne szczęście, że nasz Kraj ma dostęp do morza. Warto, więc sprawę
traktować poważnie lecz nie tylko od święta. Coraz więcej słyszy się
o zanieczyszczonych zbiornikach wodnych. Nie wyrzucajmy śmieci na plaży, są
do tego odpowiednio przeznaczone kosze przecież zrobienie paru kroków nie jest
aż tak trudne. Starajmy się sprzątnąć, gdy je zauważymy tak, aby nie zostały
zabrane przez fale do morza.
Tekst opracowała: Zuzia Rapusta
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Twórczy „Prymusek”
Zimowa przygoda
W tym roku w ferie zimowe wybraliśmy się z rodzicami w niesamowite miejsce.
Słyszeliśmy o nim wiele opowieści zarówno wesołych jak i strasznych. Nie
wiedzieliśmy, w które wierzyć.
W tym roku sami postanowiliśmy się przekonać. Przygotowania i pakowanie
zajęło nam cały dzień. Nasz bagaż ledwo zmieścił nam się w samochodzie. Nasza
podróż dłużyła się bardzo, godziny „wlokły” się jak żółwie. Tata nie chciał nam
powiedzieć, jak tam jest naprawdę. Po dziesięciu godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w
środku lasu na małym parkingu. Jakie było nasze zdziwienie, gdy tata zakomunikował,
że to już tutaj. Ze zdziwieniem wyszliśmy z samochodu. Oprócz ścieżki i lasu dookoła
nie widzieliśmy nic. Ja i mój brat patrzyliśmy na siebie z zdziwieniem, w oczekiwaniu
co będzie dalej. Tata oświadczył, że dalsze pięć kilometrów będziemy musieli iść
pieszo pod górę. Zaczęliśmy zadawać milion pytań: po co? gdzie? na co? dlaczego?
Ojciec nic nie odpowiedział, tylko wziął swój bagaż i zaczął iść. Szliśmy dłuższy czas z
ciężkimi bagażami. Po czterdziestu pięciu minutach naszym oczom ukazał się piękny
drewniany domek wyglądający jak z baśni o Babie Jadze. Ojciec, widząc nasze
zdziwienie powiedział, że tylko w „co drugiej nocy” tu straszy. W środku widok był
niesamowity, po środku salonu płonęło wielkie ognisko, które zarazem było kominkiem
i ogrzewało cały dom. Nad ogniskiem dyndał garnuszek z gotującą się dziwną
substancją. Ze ścian patrzyły na nas ślepymi oczami głowy zwierząt. Nagle ciszę
przerwało przeraźliwe skrzypienie, docierało do nas z góry - najpierw od sufitu nad
nami, potem od schodów. W półmroku nie byliśmy w stanie zobaczy kto po nich
schodzi, widzieliśmy tylko złowrogi cień. Nagle zrobił się oślepiający blask i
usłyszeliśmy bardzo głośne słowa: „Witajcie kochani”. To wuj Teodor szedł z góry i
zapalił światło, by nas przywitać. Ojciec z wujem, widząc nasze przerażenie, zaczęli się
śmiać. Zjedliśmy kolację i dużo rozmawialiśmy aż zegar wybił północ. Tata
oświadczył, że pora na sen, bo po północy mogą nas odwiedzić duchy. Stwierdziliśmy,
że to znów żart, ale gdy położyliśmy się w naszych pokojach, nagle zerwał się wiatr,
cały dom zaczął skrzypieć i piszczeć, a okiennice łomotać. Z kołdrą na głowie
przerażona zasnęłam. Obudziło mnie zaglądające przez okna słoneczko. Szybko
zerwałam się z łóżka i podbiegłam do okna. Ujrzałam niesamowity widok. Za oknem
był piękny nasłoneczniony stok z mnóstwem narciarzy. Nagle drzwi do
pokoju otworzyły się i miękki głos cioci powiedział: „A ty słoneczko jeszcze nie na
stoku?”. Błyskawicznie ubrałam się i wybiegłam na dwór łapiąc swoją deskę. Za
plecami usłyszałam głos cioci, a za stodołą „kochanie”. Robiąc dziesięć kroków byłam
na stoku, w biegu założyłam deskę i zjechałam na dół, gdzie spotkałam tatę, który dał
mi tygodniowy karnet. Zaczęłam wjeżdżać i zjeżdżać bez przerwy, gdy się zmęczyłam,
w połowie stoku skręciłam w bok, aż podjechałam pod domek wujostwa.
Tak spędziłam cały tydzień. Co noc dom skrzypiał i straszył, ale dni były
cudowne.
Oliwia Marczuk
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Refleksje nastolatków
Jeśli zapytasz mnie, czego pragnę najbardziej,
to powiem ci, że moim celem jest osiągnięcie takiego stanu ducha, który jest jak lampa
rozświetlająca ciemność. To taki stan serca i umysłu, który pozwala patrzeć na siebie, innych i
na świat w sposób życzliwy i pełen zrozumienia.
Zamiast być złą na spóźnioną koleżankę, ja widzę w tym działanie Siły Wyższej, która
w tylko sobie znanym celu zatrzymuje mnie akurat w tym miejscu i momencie, przesuwając
jednocześnie w czasie całą moją rzeczywistość i przyszłość.
Zamiast martwić się, czy moja przyjaciółka zawsze będzie mnie lubiła, ja ze spokojem
akceptuję fakt, że nie mam wpływu na stałość drugiego człowieka i wiem, że będziemy się
przyjaźnić tak długo, jak będziemy dla siebie wzajemnie ważne i potrzebne. A co będzie
potem, czas pokaże, i wiem, że będzie to coś pięknego.
Zamiast obwiniać innych o to, co mi się w życiu nie udało, uznaję, że wszystko, co stało
się kiedyś moim udziałem było mi do czegoś potrzebne i pomogło mi w osiągnięciu jakiejś
mądrości.
Zamiast czuć się ofiarą tych, którzy wyrządzili mi krzywdę, wybaczam im i tym samym
uwalniam samą siebie od urazy, cierpienia i smutku.
Zamiast patrzeć w przeszłość i czerpać z tego gorycz, ja koncentruję się na
teraźniejszości i na tym, jak dzisiaj mogę budować i tworzyć moje dobre życie.
Zamiast stresować się tym, czego nie mogę przewidzieć i nad czym nie mam kontroli,
ja z zaufaniem oddaję to w ręce losu, wiedząc, że dokądkolwiek mnie zaprowadzi, zawsze
wyposaży mnie w odpowiednie narzędzia, dzięki którym poradzę sobie w każdej sytuacji.
Aleksandra Cichowska

Walentynki
Corocznie czternastego lutego obchodzimy Dzień Zakochanych. Nazwa tak
wspaniałego święta pochodzi od św. Walentego - patrona zakochanych.
Miłość to wspaniałe uczucie, relacje i poświęcenia między osobami. Każdy
człowiek chce kochać i być kochanym. Dzień ten to okazja do spędzenia wspólnie
wolnego czasu oraz do obdarowywania się wzajemnie drobnymi upominkami. Tradycją
jest również wysyłanie i wręczanie karteczek bądź liścików pisanych najczęściej
wierszem. Wszystkie zawierają wyznania miłosne do drugiej osoby.
Uważam, że takich dni w roku powinno być więcej, aby zakochani ludzie
pamiętali o sobie każdego dnia. Przecież już od najmłodszych lat tkwi w nas
przekonanie, że każdy chce być kochany.
Joanna Piłkowska
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Jeszcze o walentynkach
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania sympatii (często
pisane wierszem). Tuż przed feriami Samorząd Uczniowski zorganizował
SZKOLNĄ
POCZTĘ WALENTYNKOWĄ
, dzięki której uczniowie mogli wysłać list do swoich
najlepszych kolegów i koleżanek. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
i wzbudzała wiele pozytywnych emocji.
Zaczął się marzec. Wraz z nim zakończyły się (mam nadzieję udane) ferie zimowe.
Przez ten czas wypoczęliśmy oraz spędziliśmy wiele czasu z rodziną i najbliższymi.
Większość uczniów szczęśliwie zakończyło długi odpoczynek.
Oliwia Kozerska

Dzień Kobiet
Ósmy marca to data święta wszystkich Kobiet, które jest obchodzone
corocznie w każdym kraju.
Zwyczajem jest, że w dniu tym mężczyźni wręczają znajomym Kobietom w
tym: matkom, żonom, koleżankom, partnerkom kwiaty i drobne podarunki.
Początkowo wręczano goździki i tulipany, obecnie są to wszelkiego rodzaju
kwiaty i słodycze.
Święto Kobiet to dzień, w którym są one obdarowywane miłymi słowami,
miłością, podziękowaniami za ciepło i czułość, którą dają z siebie na co dzień.
Można wyrazić im wdzięczność za pełne wsparcie.
Uważam, że takich dni powinno być więcej. O wszystkich Kobietach bez
względu na wiek powinno się pamiętać każdego dnia.
Joanna Piłkowska
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Ciekawostki

DOOKOŁA
WIELKANOCNEGO
JAJKA
Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt
chrześcijańskich. W Wielką Niedzielę dzwony w
kościele ogłaszają światu, że Chrystus zmartwychwstał.
Cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek,
a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę. Wszyscy dzielą się
jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Z Wielkanocą wiąże
się wiele pięknych legend i ludowych zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z nich, te związane
z jajkiem.
Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w głównej roli!
„JAJKOWE” PRZESĄDY
Jajko – to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania.
W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem i złymi
duchami, zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Wierzono, że
jajko ma znaczenie magiczne, dlatego używano go, jako kamienia węgielnego przy budowie
nowych domów. Taczanie jaja po ciele chorego miało "wlewać" w niego nowe siły.
Noworodka myło się w wodzie, do której wkładano, poza innymi przedmiotami mającymi
zapewnić szczęście i bogactwo, również jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone
pod drzewami owocowymi miały chronić je przed szkodnikami. Wierzono, że wrzucone w
płomienie ugaszą pożar. Święconym jajkiem dotykano zwierząt gospodarskich - co miało
ochronić przed chorobami. Pisankę zakopywano pod progiem domu w celu zagrodzenia
dostępu siłom nieczystym.
W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał świat. Jajko
uważano również za symbol zmartwychwstania, ukrytego w zarodku nieustannie
odradzającego się życia w przyrodzie, tajemniczej siły istnienia. Z jajka wykluwa się kurczak,
który jest symbolem nowego życia.
SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ
MALOWANIA JAJ?
Podanie greckie z X wieku zapewnia, że zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc
zapoczątkowała Maria Magdalena, której przy grobie Chrystusa ukazał się anioł i powiedział:
„Nie płacz, Maryjo! Chrystus zmartwychwstał”. Uradowana pobiegła do domu i ze
zdziwieniem stwierdziła, że wszystkie jajka, jakie miała w misce, zabarwiły się na czerwono.
Wyniosła je na drogę i podarowała przechodzącym właśnie apostołom. Oznajmiła przy tym
nowinę o zmartwychwstaniu. Czerwone jajka zamieniły się w ptaki, które, ćwierkając,
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wyfrunęły z rąk apostołów i uniosły w niebo. Odczytano to jako znak, że po śmierci następuje
zmartwychwstanie i nowe życie.
Zwyczaj zdobienia jaj i wykorzystywania ich w celach magicznych sięga starożytności.
RODZAJE JAJ WIELKANOCNYCH
Kraszanki – jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa „krasić” – barwić, upiększać.
Malowanki – jajka jednobarwne o innych kolorach.
Skrobanki – na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek (np.
szpilką).
Wyklejanki – jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki itp.
Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi wycinkami z
papieru.
Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na nim wzory woskiem.
Tam, gdzie był wosk, zostawał biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle.
Barwy pisanek mają swoje symboliczne znaczenie; tak więc fioletowa i niebieska oznacza
żałobę i Wielki Post, czerwona - krew Chrystusa przelaną na krzyżu za nasze grzechy,
a zielona, brązowa i żółta - radość ze zmartwychwstania.
PISANKOWE ZWYCZAJE
W różnych krajach świętowanie z jajkami wygląda inaczej. W Holandii dzieci szukają jajek ukrytych
w domu, we Francji – w ogrodzie. W Niemczech pomalowane na zielono
jajka wręcza się przyjaciołom, w Szwecji zaś cała rodzina z ochotą bawi się w „taczanki”.
W Bułgarii czerwone wielkanocne jajka maluje się w Wielki Czwartek albo w Wielki
Piątek.
Pierwszym umalowanym na czerwono jajkiem babcia kreśli znak krzyża na czołach dzieci, żeby były
zdrowe i rumiane przez cały rok. To jajko kładzie się przed domową ikoną, w skrzyni z wianem
dziewczyny albo zakopuje się na środku pola, żeby chroniło je przed gradem.

Natalia Pyrzyńska

Niedawno znalazłam bardzo interesujące cytaty i myśli, nad którymi sądzę,
że warto porozmyślać. Chce się podzielić nimi z Czytelnikami Prymuska.
Nie płacz, że coś się SKOŃCZYŁO; uśmiechnij się, że się WYDARZYŁO.
~Dr Seuss
Nic w Naturze nie jest niepiękne.~ Alfred Tennyson
Każdy z nas ma własny alfabet, za pomocą których tworzy się poezję.~ Irving Stone
Wielkich dzieł dokonuje się nie dzięki sile, ale dzięki wytrwałości.~ Samuel Johnson
Życie biegnie naprzód. Jeśli stale będziesz się oglądać nie zobaczysz, dokąd zmierzasz.~
Charles Carroll
Podążaj za swoimi marzeniami. To może być długa podróż, ale ścieżka biegnie tuż przed
tobą.~ Grace
To nie sam ciężar cię przygniata, ale sposób, w jaki go niesiesz.~ C.S. Lewis

Aleksandra Cichowska
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Zwiastuny wiosny
Wiosna - jedna z czterech pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się
umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz
umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi
okres budzenia się do życia.
KWIATY
Przebiśnieg

Jeszcze prawie nic nie kwitnie - ani
w polu, ani w ogrodach, ani w lesie, a
on już przebił śnieg i zakwitł białymi
dzwoneczkami. Przebiśnieg zebrał w
swojej cebulce pod ziemią tyle
pożywienia, że może tak wcześnie
zakwitać i pierwszy powitać wiosnę.
Krokus

Krokus - biały, żółty, fioletowy
wczesną wiosną nam rozkwita.
Zwany również szafranem. Zdobi
ogród, halę górską i jest używany w
kuchni. Krokus rozmnaża się
wegetatywnie
przez
bulwy
powstające u podstawy łodygi.
Zawilec
Zawilec
osiąga
wysokość od 15 do 45 cm i chętnie
rośnie
w
półcieniu,
bądź

umiarkowanym słońcu na glebie
zarówno suchej jak i wilgotnej.
Chętnie rośnie w terenie lesistym.
Zawilec zaczyna zakwitać w marcu,
najsilniejsze kwitnienie następuje
w kwietniu i kończy się w maju.
Pierwiosnek

W lesie, na polanie spośród
delikatnych
listków
zebranych
w różyczkę wystrzela w górę
łodyżka, a na niej bukieciki
kwiatków. To pierwiosnki, nazywane
też kluczykami.
Sasanka

Jest to jeden duży fioletowy kwiat na
łodydze, zwieszający się w dół.
Czasami spotyka się kwiaty o białej
barwie. Kwiaty są charakterystycznie
filcowate po zewnętrznej stronie.
Kwitnie od marca do początku maja.
Cała łodyga i płatki kwiatu są
pokryte
długimi
srebrzystymi
włoskami, które chronią roślinę przed
zimnem.
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PTAKI
Skowronek
Bocian

Skowronek jest barwy ziemistoszarej,
większy
nieco
od
wróbla,
o ciemnobrązowym,
kreskowanym wierzchu ciała i piersi. Brzegi
ogona białe. Występuje w całym
kraju na polach
i
łąkach. Na
wiosnę jest jednym z pierwszych
ptaków powracających z południa.
Jaskółka

Przylatuje w połowie kwietnia,
odbywa u nas lęgi i odlatuje w końcu
września. Pożywienie jej stanowią
niemal wyłącznie drobne, miękkie
owady chwytane w locie. Jaskółki
dymówki gniazdują w stodołach i
wewnątrz
innych
zabudowań
gospodarskich.
Ich
wymagania
siedliskowe sprawiają, że najczęściej
osiedlają się we wsiach. Gniazdo
budują z błota zmieszanego ze
źdźbłami traw.

Upierzenie ma białe, za
wyjątkiem czarnych lotek i
ogona.
Nogi i dziób czerwone. Szyja w locie
wyciągnięta do przodu. Nie unika
siedzib ludzkich i często gnieździ się
nawet w środku wsi. Swoje gniazdo
bocian buduje na dachu budynku
mieszkalnego lub gospodarczego, w
ruinach wysokich budynków, na
nieczynnych kominach fabrycznych
oraz na wysokich drzewach w
bezpośredniej
bliskości
siedzib
ludzkich.
Natalia Pyrzyńska
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A o poranku drugiego dnia wiosny
przywitał płońszczan taki oto widok. Czy Was
zaskoczył? Poczuliście się zadziwieni, zszokowani,
ucieszeni, a może smutni, bo przecież nie czas teraz
na śnieg i lepienie bałwanów. Wiosna i pąki na
drzewach.
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Humor
- Tato, mama mówiła, że ta szyba w naszych drzwiach wejściowych jest
nietłukąca.
- Tak, Jasiu.
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo się myliliście.

*
Jasiu na lekcji polskiego:
- Proszę pani, nie mogę przeczytać, co pani napisała pod moim
wypracowaniem.
- Napisałam, że masz pisać wyraźniej.
Każdy uczeń, który napisze
artykuły do trzech numerów
gazetki szkolnej, otrzyma taką
pamiątkową przypinkę. Jako
opiekunowie Redakcji chcemy
serdecznie podziękować za
dotychczasową współpracę i
zaprosić nowych Redaktorów
do przeżywania dziennikarskiej
przygody.

Podziel się z Czytelnikami swoimi refleksjami na temat
zdalnego nauczania, odkrywania pasji, zacieśniania
więzi z rodzicami czy rodzeństwem itp.
Twój tekst może kogoś rozbawi albo zasmuci, albo
przestraszy, a może czegoś nauczy. Spróbuj!

Materiały do następnego numeru zbieramy do 29 kwietnia 2020 r.
Prosimy o pliki w programie Word, czcionka Times New Roman 14, interlinia1,0.
Propozycje artykułów można przesyłać na adres: sp2prymusek@wp.pl Zachęcamy 
Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Małgorzata Kocik, p. Ewelina Starczewska
Polecamy e–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/
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