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Uwaga! Uwaga!

Lubisz pisać i tworzyć ciekawe materiały? Myślisz o zawodzie dziennikarza
lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Byle do dzwonka”?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!

Czekamy na Ciebie w każdą środę o godz. 13:30 w s. informatycznej!

Życzymy miłej lektury!

Jakub Kalinowski (V b)

KAWAŁY
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się
z myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

Spis treści
Kilka słów o Wielkanocy
Pierwsze oznaki wiosny
Moje hobby - Mitologia
13 pytań do… Wywiad z Panią Wicedyrektor Magdaleną Smolis
Savoir – vivre w kościele
Bliżej gwiazd – Mateusz Mika
Sudoku
Krzyżówka
Kawały
Uwaga, uwaga!

Matka budzi rano syna:
- Wstawaj Jasiu, za 20 minut odjeżdża twój pociąg…
- A czy ja leżę na torach?

Elektroniczna wersja Naszej gazetki na stronie www.260.waw.pl
w zakładce Opracowania

Wiktoria Pawlak (IV b)

KILKA SŁÓW O WIELKANOCY
Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha Mazów. Wielki
Dzień – najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające
zmartwychwstanie

Jezusa

Chrystusa,

obchodzone

przez Kościoły

chrześcijańskie.
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką
zmartwychwstania Chrystusa , ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich
najbardziej uroczysta.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie
słońca. Tajemnica Wielkanocy nierozdzielnie związana jest
z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały Kościół najpierw umiera, ukrzyżowany
jest z Chrystusem, aby z nim zmartwychwstać.

Wiktoria Pawlak (IV b)

KRZYŻÓWKA

Maksymilian Wiciński (IV b)

SUDOKU

Wiktoria Pawlak (IV b)

PIERWSZE OZNAKI WIOSNY
Budząca się do życia w marcu przyroda daje człowiekowi wiele oznak

Wszystkie pola należy wypełnić cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby cyfry

nadchodzącej i bardzo często wyczekiwanej z niecierpliwości pory rok –

nie powtarzały się w wierszu, kolumnie ani w kwadracie 3x3 oznaczonym

wiosny. Na początku nieśmiało pokazuje swe oznaki, ale z biegiem czasu

grubszą linią

jest ich coraz więcej. Oto one:
1. krokusy- to kolorowe kwiaty (białe, żółte, fioletowe) zwane również
szafranami.
2. przebiśniegi- kwiaty te mają białe dzwoneczki i kwitną jako pierwsze.
3. pierwiosnki - nazywane są także kluczykami i jak sama nazwa
wskazuje są także jednym z symboli wiosny.
4. sasanki - to kwiaty, które występują tylko wiosną - od początku marca,
a więc pojawiają się jeszcze przed jej faktycznym rozpoczęciem i mogą
kwitnąć właściwie do maja.
5. forsycje - to krzewy będące symbolem wiosny, ponieważ na tą porę
roku przypada ich kwitnienie, a dodatkowo mają kwiaty w pięknym
żółtym odcieniu.
6. skowronki - to bez wątpienia ptaki, które są symbolem wiosny- nie
dość, że przylatują niezwykle wcześnie (są prawie jako pierwsze
w Polsce) to dodatkowo pięknym śpiewem budzą do życia przyrodę.
7. jaskółki - przylatują już gdy wiosna zadomowia się w Polsce na dobre,
czyli około połowy kwietnia.
8. bociany to symbol wiosny, która jest już w rozkwicie.

Kuba Lubowiedzki (V b)

MOJE HOBBY – MITOLOGIA
Mit o Demeter i Korze

Demeter była czczoną przez wszystkich ludzi matką plonów,

Daniel Faja (IV b)

BLIŻEJ GWIAZD –
MATEUSZ MIKA

ptaków, ryb i całej żyjącej przyrody. Z wody i powietrza dawała życie
wszystkich roślinom i stworzeniom. Miała córkę – Persefonę, nazywaną
Korą.
Któregoś dnia zostawiła Persefonę pod opieką nimf. Młoda
dziewczyna zbierała kwiaty na łące. Demeter zabroniła jej tylko zrywać
narcyze. Jednak bóg podziemi, Hades, zwabił piękną boginkę właśnie tym
kwiatem, który nagle wyrósł spod ziemi i był tak piękny, że Persefona nie
mogła powstrzymać się i zerwała roślinę. Wtedy rydwan z czarnymi końmi
porwał Korę do Tartaru. Zrozpaczona Demeter szukała córki wszędzie.
Ukryła się przed ludźmi i bogami w łachmanach staruszki. Na ziemi
zapanowały susze i klęski przyrody, pola nie dawały plonów, rośliny
umierały. Kiedy wreszcie Zeus odnalazł Demeter, rozkazał Hadesowi
zwrócić Persefonę jej matce. Ale przez zjedzenie granatu, Persefona
musiała na część roku wracać do męża. I tak, przez pewien czas przyroda
pięknieje, żyje, bujnie się rozwija, by potem na kilka miesięcy zasnąć, kiedy
matka Demeter tęskni do swej córki.
Demeter nazywana jest boginią życia, zaś Persefona (Kora) –
boginią śmierci. Atrybutami pierwszej są kłosy i maki, natomiast drugiej
bogini – narcyz i owoc granatu.

Mateusz Włodzimierz
Mika (ur. 21
stycznia 1991 w Kobiernicach) –
polski siatkarz, grający na
pozycji przyjmującego.
Reprezentant Polski juniorów
i kadetów (w latach 2006 – 2009).
Mika to wychowanek Hejnału
Kęty przez ostatnie sezony uczący
się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Spale. 28 maja 2009
związał się 4-letnią umową
zAsseco Resovią Rzeszów. Jego
dotychczasowym największym
sukcesem jest zdobycie
z reprezentacją Polski
tytułu mistrza świata w piłce
siatkowej mężczyzn na turnieju
w Polsce w 2014 r.
17 marca 2010 r. otrzymał
powołanie od Daniela
Castellaniego do Kadry
Polski na Ligę Światową 2010. 29 maja 2010 roku zadebiutował w kadrze
Polski w meczu towarzyskim z Francją.
21 września 2014, wraz z reprezentacją Polski, wywalczył złoty medal.

Wiktoria Pawlak (IV b)

Jakub Kalinowski (V b)

13 pytań do … wywiad
z Panią Wicedyrektor
Magdaleną Smolis

SAVOIR-VIVRE W KOŚCIELE
Kościół to wyjątkowe miejsce, w którym należy przestrzegać
obowiązujących zasad. Oto kilka z nich:
•
•

zdejmij czapkę.
przechodząc w kościele przed Najświętszym sakramentem uklęknij na
chwilę na oba kolana. Nie kucaj, to śmieszne i nic nie oznacza.

•

Praca w szkole jest zawsze stresująca.

wyłącz komórkę. Aniołowie zaniosą twoje przesłanie Najwyższemu bez
2.Czy Pani lubi swoją pracę?

pośrednictwa sieci.
•

1.Czy Pani praca jest stresująca?

Nie rozmawiaj, uszanuj ciszę tego miejsca. Cisza cię ogarnie.
•

Bardzo lubię swoją pracę.

W czasie uroczystości: chrzest, komunia,
pogrzeb- rób to, co inni, jeżeli jesteś
zagubiony.

3.Czy wydaje się Pani, że w szkole jest dużo nauki?
Jest jej wystarczająco dużo.

4.Co Pani myśli o poziomie nauczania uczniów przez nauczycieli
w szkole?
Uważam, że poziom nauczania w naszej szkole jest na dobrym poziomie.

5. Jaka jest Pani ulubiona książka?
Regina Bret – „Jesteś cudem” i „Imię Róży”.

6.Co Pani myśli o stanie szkoły, czy coś w niej brakuje?
Cały czas staramy się, aby stan naszej szkoły był lepszy. Ostatnio została
wyremontowana sala od przyrody oraz pojawiły się komputery w salach
nr 20, 24, 28.

7.Czy jest Pani zadowolona z nauczycieli?
Bardzo jestem zadowolona. Bardzo dobrze uczą, organizują konkursy oraz
apele.

8.Jakie jest Pani hobby?
Czytanie książek i jeżdżenie na nartach.

9.Jakie jest Pani ulubione zwierzę?
Moje ulubione zwierzę to pies.

10.Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Leniuchować, często spędzam czas aktywnie.

11.Ilu mamy nauczycieli w szkole?
Mamy 30 nauczycieli.

12.Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Geografia, j. polski i przyroda

13.Jaki jest Pani ulubiony film?
„Nietykalni” oraz „Pręgi”

krokusy

