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Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Nadejście wiosny 

nie oznacza tylko wiosennych porządków, zmieniamy 

również swój ubiór z ciężkiego - zimowego na lżejszy. 

Co będzie modne na wiosnę? Pomożemy wam. Powiemy, 

jakie kolory, wzory i jakiego rodzaju dodatki pojawiły 

się  na wybiegach mody. Powiemy wam również, co wy 

lubicie nosić na wiosnę, jakie wzory i kolory 

preferujecie. 

 Na wiosnę będzie modna soczysta czerwień, 

zarówno na ubraniach, jak i na różnych akcesoriach, 

które nosimy. Na wybiegach zauważyliśmy też żółcienie, zwłaszcza na 

butach, płaszczach, torbach oraz biżuterii. Do łask wrócił też dżins. 

Bardzo modne też są w tym sezonie frędzle przy butach, torbach, 

ponczach, kolczykach,  kurtkach i wszędzie gdzie tylko  można,  

a inspiracją dla takiego właśnie stylu jest styl indiański. Projektanci 

inspirowali się dzikim zachodem, czyli skórami, frędzlami i piórami. 

Zauważyliśmy, że zaczynają powracać imitacje skór dzikich zwierząt, 

np. węża czy pantery. Świetnie te imitacje wyglądają na płaszczach.

 Wszyscy wiedzą, że dżinsy są ponadczasowe, lecz co sezon 

pokazują się w innej odsłonie. Tej wiosny będą modne poobcierane  

spodnie, sukienki i ogrodniczki z przeróżnymi aplikacjami. Przejdźmy 

na chwilę do akcesoriów gdyż to one dopełniają ubiór. Kopertówki 

przeważają. Mogą one być w fantazyjnych wzorach np. w kształcie 

ust. Starajcie się nie przesadzać z biżuterią, gdyż co do bransoletek, 

naszyjników i kolczyków panuje minimalizm. Modne będą dodatki 

głównie w kolorach czerwieni i czerni. Hitem stały się także dżinsowe 

trampki. 

 Przejdziemy do ubrań i kolorów, które wy lubicie nosić na 

wiosnę. W waszych odpowiedziach przeważała zieleń, żółć i czerwień. 

Dziewczęta kochają kolorowe wzorzyste sukienki w przepiękne 

kolorowe mozaiki, nie gardzicie też ubraniami w kropeczki, motylki  

i biedronki. Wynika to wszystko z sondy, którą przeprowadziłyśmy. 
Ala Rosińska, kl.6b 



Jest mi smutno, że muszę umierać.  

Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. 
Inka  

Pierwszego marca obchodziliśmy czwartą rocznicę  

Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. To 

patriotyczne święto jest wyrazem hołdu wszystkim 

żołnierzom, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Żołnierze 

Wyklęci, zwani Niezłomnymi bohaterami, byli ludźmi, którzy po 

zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Nie godzili się na 

stalinowski reżim, który zapanował w Polsce. Nie uznawali władzy 

ludowej, rozumieli, że Polska tak naprawdę nie odzyskała wolności. 

Stanowili polskie, powojenne podziemie niepodległościowe, 

antykomunistyczne. Ich grupa liczyła ok. 300 tysięcy osób.  

     Najsłynniejszymi Żołnierzami Wyklętymi byli m.in.:  ppłk 

Łukasz Ciepliński, Łupaszko -Zygmunt Siendzielarz,  Witold Pilecki,  

Lalek- Józef Franczak oraz  Inka -Danuta Siedzikówna. Inka to 

bohaterska sanitariuszka. Kiedy ja zamordowano, miała zaledwie 17 

lat. Jej szczątki zostały zidentyfikowane dopiero po 70 latach, w dniu 

1 marca, a więc  w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

W naszym mieście Słupsku także działali Wyklęci m.in.: plut. 

Bolesław Zabłocki - Oczko, kpt. Stefan Dębicki- Kmicic, kpt. Cezary 

Jezierski- Boruta, Kazimierz Turdej-Ryś, Kazimierz czy Michał 

Issajewicz- Miś.Znaną postacią z grona Wyklętych jest Kapitan 

Cezary Jezierski, który zorganizował Bataliony Harcerstwa Polskiego. 

Jego członkowie uprawiali propagandę, rysowali hasła polityczne na 

ścianach i tablicach ogłoszeń, ćwiczyli się w strzelaniu z broni, a ich 

celem było przygotowaniem młodzieży  do walki zbrojnej z 

komunistycznym reżimem.  

Żołnierzy Wyklętych prześladowano. Ginęli oni w walkach lub  

skrytobójczo mordowano. Przetrzymywano w więzieniach lub w 

sowieckich obozach pracy. 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono 

świętem narodowym w 2011 roku.         
Opracowała Marysia Kwapisz  z kl.4b      

  

 



 

 

Z okazji święta kobiet, obchodzonego, jak wiadomo, 

8 marca przeprowadziłyśmy sondę.  O krótką rozmowę 

poprosiłyśmy 18 chłopców – uczniów naszej szkoły. 

Zapytałyśmy, w jaki sposób młodzi panowie zamierzają 

uczcić Dzień Kobiet i co podarują swoim sympatiom, 

siostrom, mamom.   

Dwóch ankietowanych nie miało żadnych pomysłów  

na sprawienie przyjemności małym i całkiem dorosłym 

kobietkom. Przykre, prawda? Pięciu respondentów 

planowało kupić róże i czekoladki. 4 chłopców 

zamierzało  zaprosić wybranki swego serca do kina. 

Pozostali deklarowali, że udadzą się z sympatiami  

na romantyczny spacer i ofiarują paniom jakąś 

ładną biżuterię.  

Po rozmowach z chłopcami poprosiłyśmy też  

o wypowiedź 20 dziewczyn, w tym również nauczycielki. 

Byłyśmy ciekawe, jakie plany ma płeć piękna na swoje święto. 

Okazało się, że panie z chęcią udałyby się do centrum 

handlowego, kina, kosmetyczki oraz SPA. Tylko 4 wolałyby 

zostać w domu i obejrzeć jakąś romantyczną komedię. 

Wszystkim kobietom i dziewczynkom z okazji ich święta 

składamy najserdeczniejsze życzenia. Aby Wasze życie było usłane 

różami, a Wasi panowie zaskakiwali Was tylko pozytywnie. 
Opracowały Ada Chojnacka i Kasia Ostapiuk z kl. 6b 

 

 

  

 Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny,  

a miłość przestałaby istnieć. 

 Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać 

i zrobi awanturę. 

 Serce kobiety jest cząstką nieba; lecz również jak widnokrąg  

zmienia się we dnie i w nocy. 



 

  Zaczęła się wiosna, przynajmniej kalendarzowa. 

I choć nie do końca widać ją za oknem,  w przyrodzie 

pojawiają się jej pierwsze oznaki - zwiastuny.  

Rozpoczyna się okres odrodzenia w przyrodzie, 

pobudki natury z długiej zimowej stagnacji.  

Dla większości zapewne wiosna kojarzy się z 

wybuchem kolorów, słońcem i radosnym budzeniem, 

przypływem nowych pokładów energii. To wszystko 

sprzyja powstawaniu nowych planów czy zamierzeń. 

Wiosna bowiem to nie tylko piękne i żywe kolory, zapierające dech w 

piersiach widoki. To również czas odrodzenia w przyrodzie wszelkich 

zwierząt, zarówno tych dużych i jak tych małych. Naszym oczom 

znów ukazują się rude wiewiórki, kolorowe motyle, pszczoły, a także 

żaby i wiosenne ptaki. 

Za co kochamy wiosnę? 
• Za dłuższe dni, dzięki którym do godzin wieczornych można 

aktywnie spędzać czas na dworze (sport, wycieczki, place zabaw); 

• za słońce i ciepło! 

• za powroty ptaków z ciepłych krajów (bocian to nasze dobro 

narodowe); 

• za  pozbycie  się grubych, krępujących ruchy ubrań; 

• za pojawiające się w naszych głowach nowe pomysły, idee, plany   

i chęci do ich realizacji. 

Wiosenne pomysły na spędzenie wolnego czasu: 
• Jazda na rowerze - wycieczki rowerowe to wspaniałe 

rozwiązanie na wspólne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To 

podziwianie krajobrazów, z dala od miejskiego zgiełku i wspaniały 

trening dla nóg. 

• Jazda konna - jeśli lubisz spędzać aktywnie czas na świeżym 

powietrzu, a konie to zwierzęta  szczególnie Ci  bliskie, może warto 

zapisać się do szkółki jeździeckiej. 

• Wycieczki nad morze – spacery nad morzem to nie tylko piękne 

widoki i świeże powietrze, ale i aktywność fizyczna. 
 

Opracowała Marysia Kocioł z kl.6b 



    

Marzanna to słowiańska bogini symbolizująca 

zimę i śmierć, przez część badaczy uważana  

za demona. Wiosenne topienie lub palenie 

uosabiającej ją kukły to ślad dawnych wierzeń  

i obyczajów. Zwyczaj tej stanowi symboliczne 

pożegnanie zimy a powitanie wiosny. W dzisiejszych 

czasach ma on raczej charakter ludyczny – jest 

rodzajem zabawy, w którym chętnie uczestniczą 

zwłaszcza małe dzieci. 

W tym roku przy Zamku Książąt Pomorskich  

w Słupsku wyeksponowano wiele kukieł -  marzann. 

Zostały one wykonane przez słupskie przedszkolaki.  Dnia 20 marca  

z okazji powitania wiosny zorganizowano pochód przedszkolaków  

z marzannami. W akcji wzięło udział aż 19 słupskich przedszkoli. 

Dzieci były ubrane w różnobarwne ubranka, adekwatne do okazji. 

Bawiły się znakomicie. 

Również z okazji wiosny odbyły się  w naszej szkole rozgrywki 

sportowe dla młodszych klas, zwane  Marzannadą. Wzięły w nich 

udział dzieci z słupskich  szkół podstawowych. Wydarzenie to miało 

miejsce 19 marca. Do eliminacji przystąpiło łącznie 450 uczniów z 12 

szkół. Do finału awans uzyskali uczniowie z SP nr: 10, 8, 5, 3, 2, 1.  

 

Generalna klasyfikacja wygląda 

następująco: 

1. miejsce: SP 5 

2. miejsce: SP 3 

3. miejsce: SP 10 

4. miejsce: SP 1 

5. miejsce: SP 8 

6. miejsce: SP 2 

 

Trzymajmy kciuki za naszych 

uczniów! 

 
Opracowała Kasia Ostapiuk z kl. 6b     



 
 

  

 

 

 

 

 

O dzieciach urodzonych po 1990 

roku mówi się Dzieci Internetu, 

Generacja Z.  Pokolenie naszych rodziców, 

dziadków i pradziadków upiera się,  

iż generacja ta psuje i niszczy  świat. 

Wskazują na dzieci spędzające godziny 

przed monitorem komputera, nastolatki 

żyjące tylko na Facebook’u. Dorośli 

dostrzegają jednak tylko jedną stronę medalu. 

Nie zauważają, że nie wszyscy z tzw. Generacji 

Z  to osoby uzależnione od wirtualnego świata, elektroniki  

i nowoczesnych gadżetów. My naprawdę nie żyjemy tylko Internetem 

oraz smartfonami! Tak naprawdę większość z nas spędza wolny czas  

z przyjaciółmi – i to w tzw. realu. Spotykamy się, bywamy  

w restauracjach, kinie, filharmonii. Uprawiamy sporty. Chodzimy do 

kościoła. Kultywujemy tradycje. Większość z nas wcale nie pragnie 

wirtualnego życia. Chcemy rozwijać swoje umiejętności i pasje, takie 

jak np. muzyka, aktorstwo, fotografia, malarstwo czy sport.  

 ,,Dzieci są uzależnione od Internetu!”- takie hasła słyszy się 

teraz w wielu serwisach informacyjnych i programach 

publicystycznych. Słychać je także w szkołach i domu. Dorośli powinni 

zdać sobie sprawę, że nasze pokolenie przyszło na świat w takim 

momencie, kiedy elektronika i technologia zaczęły się rozwijać  

w zawrotnym tempie! To że w czasach naszych rodziców nie było 



komórek, komputerów itp., nie oznacza, iż powinno tak zostać  

na zawsze. Dlaczego nasze dzieciństwo miałoby wyglądać jak 

dzieciństwo naszych rodziców, zwłaszcza że realia są zupełnie inne? 

Czy z kolei nasze dzieci  będą zachowywać się 

dokładnie jak my? Oczywiście, że nie.  

Według mnie, każda generacja, każde 

pokolenie powinno rozwijać się w swoim 

własnym tempie. Każdy powinien mieć swoje 

dzieciństwo, a nie powielać  dzieciństwo 

swoich rodziców.  

Elektronika wciąż się  rozwija. Telefony 

wydają się niesamowite, komputery i tablety 

również…. Za kilka lat to, co mamy dzisiaj, 

będzie przeżytkiem. Zaskoczą nas nowe 

wynalazki i możliwości.  Pojawi się nowe pokolenie, które zastąpi 

obecną Generację Z. I będziemy musieli się z tym pogodzić. 
Maja Hulecka 6b 

Źródło: natemat.pl 

 

 

 

 

 Komputer to prawie człowiek –  

z wyjątkiem tego, że nie zwala swoich 

błędów na inne komputery. 

 Gdyby korzystanie z Internetu było 

choć trochę skomplikowane, to może 

wreszcie byłoby z kim porozmawiać. 

 Komputer nie jest lekiem doskonałym 

na naszą niedoskonałość. 

 Komputer przewyższy człowieka, 

kiedy sam ułoży dowcip! 

 Komputery nigdy nie zastąpią 

całkowicie ludzi, jeszcze nie wymyślono 

komputera, który by nic nie robił. 
 

 



 

 

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto 

chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę 

Zmartwychwstania Chrystusa. Obchody religijne 

Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się 

wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele 

katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym 

– jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste 

śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone 

składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy 

okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją 

Wielki Tydzień. Jest czasem zwycięstwa życia 

nad śmiercią, czasem radości, symbolizowanym 

bielą szat liturgicznych. 

 

wielkanocne tradycje 
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. 

Święconka 

Wielka Sobota to dzień radosnego oczekiwania. Święcimy wówczas 

poświęcić koszyczek z jedzeniem, zazwyczaj pięknie przyozdobiony 

bukszpanem. Nie może w nim  zabraknąć baranka - symbolu Chrystusa 

Zmartwychwstałego, mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). 

Święci się też chrzan,  bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 

zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”; masło – oznakę 

dobrobytu; i jajka – symbol życia. Święcone pokarmy jemy  

następnego dnia, po rezurekcji.  

Specjalnie dla dziewcząt!  

Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz  

w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi  



i inne mankamenty urody! Oczywiście tę poradę potraktujcie  

z przymrużeniem oka. 

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą 

wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 

Niegdyś wierzono, że 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.   

Szukanie zajączka 

Wspólna zabawa, zwana szukaniem zajączka, polega na szukaniu małej 

niespodzianki – wielkanocnego podarku. Jest to niebywała frajda 

zwłaszcza dla dzieci. 

Wielkanocne jajo 

Jajo króluje na wielkanocnym stole, gdyż jest symbolem życia  

i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga 

daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim 

bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy  

i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie 

ludowe mówi:, „Jeśli my, 

chrześcijanie zaprzestaniemy 

barwienia jaj na czerwono, wówczas 

nastąpi koniec świata”. Czerwone 

pisanki mają ponoć moc magiczną i 

odpędzają złe uroki, są symbolem 

serca i miłości. Jajko jest formą 

najbardziej doskonałą. Zawiera 

wszystkie konieczne dla odżywienia 

organizmu składniki: białko, tłuszcz, 

sole mineralne i witaminy. Ma około 

100 kalorii.   
 

Zebrała i opracowała Kinga Kamińska z kl.5b 



 

 

Wielkanoc kojarzy nam się  

z uroczymi króliczkami, małymi 

kurczaczkami i białymi 

owieczkami. Mamy dla Was kilka 

pomysłów na proste i tanie 

ozdoby wielkanocne, które 

wprowadzą do Waszych domów 

świąteczną atmosferę. 

 

ŁAŃCUCH Z KRÓLCZKÓW 

potrzebne materiały: tekstura, kolorowe kartki, wata, sznurek 

1. Z grubej tektury wytnij szablon w kształcie króliczka.  

2. Odrysuj go na papierach w różnych kolorach. 

3. Wytnij odrysowane kształty. 

4. Z waty uformuj kulki, które potem przykleisz jako ogonki 

króliczków.  

5. Nasze urocze futrzaki przyklej do sznurka. 

Pierwsza ozdoba już gotowa! 

 

ZŁOTE JAJKA 

potrzebne materiały: jajko –wydmuszka, wykałaczka, złota farba 

1. Na początek zrób dziurkę w jajku i stwórz wydmuszkę. 

2. Do wykonanej dziurki włóż wykałaczkę. 

3. Zanurz jajko w złotej farbie. Poczekaj do wyschnięcia farby. 

4. Jajka są gotowe. Możesz je jeszcze udekorować według 

własnego zdania. 
 

 

Opracowały: Dominika Knap, Ada Chojnacka, Monika Spaczyńska z kl.6b 

 

 

 

 

 

 

             


