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Zmartwychwstał Pan,
Alleluja!

Wielkanoc uznawana jest najważniejsze święto w kalendarzu
chrześcijańskim. W tym roku wypadła 17 kwietnia. Święto to obchodzi
się co roku w pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca.

Tydzień przed Wielkanocą, czyli w Niedzielę Palmową, zaczyna się
Wielki Tydzień.

➔ W Niedzielę
Palmową odbywa się
procesja z kolorowymi
palmami.

➔ Palma jest
symbolem triumfu
Chrystusa oraz
męczeństwa.

➔ W Wielką Sobotę do
kościołów zabieramy
koszyczki wielkanocne,
w których święcimy pokarmy.
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➔ W Wielką Niedzielę
o świcie w kościele
katolickim odbywa się
uroczysta msza, zwana
rezurekcją.

➔ Później spożywane jest
wielkanocne śniadanie,
na które składają się
poświęcone dzień
wcześniej pokarmy.
Podczas tego posiłku nie
może zabraknąć takich
potraw, jak żur, biała
kiełbasa, ale też mazurków czy bab wielkanocnych.

➔ W Wielki Poniedziałek zwany
także Śmigusem-Dyngusem
zgodne z tradycją polewamy się
wodą. Polewać możemy nie tylko
bliskich, lecz także osoby
nieznajome. Warto jednak pamiętać
o tym, aby zachować w tym umiar.
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A ty ile osób oblałeś?
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W cieniu wojny
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku

i stanowi eskalację trwającej od 2014 roku wojny.

Najazd ten został poprzedzony rosyjskim żądaniem wykluczenia
możliwości dalszego poszerzania NATO i redukcji potencjału militarnego
sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

Minęły już dwa miesiące od
nieludzkiej rosyjskiej inwazji,
która w teorii miała
zakończyć się w przeciągu
paru dni, a która dobitnie
ukazała stan rosyjskiej armii,
rosyjskiego społeczeństwa
i solidarności mnóstwa
innych państw względem
Ukrainy.
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Nikt nie spodziewał się waleczności najechanego społeczeństwa i jego
dowódcy - Wołodymyra Załenskiego. Jednakże pomimo wielu
rozmów pokojowych i bohaterskiej obrony ukraińców przyszłość nadal
nie jest znana.

Z punktu widzenia każdego człowieka
sytuacja naszych sąsiadów jest
przerażająca. Z dnia na dzień
napływają do nas kolejne informacje
mrożące krew w żyłach. Wielu z nas
stara się pomagać przybyłym
mieszkańcom Ukrainy - w naszej

szkole organizowana była zbiórka charytatywna, a także wśród naszej
społeczności szkolnej możemy zauważyć młodzież ze wschodniej
granicy. Miejmy nadzieję, że tragiczna sytuacja wkrótce ulegnie
poprawie, a zbrodniarze wojenni odpowiedzą za swoje poczynania.

Od 24.02 do wjechało z 2,935 mln osób
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Pożegnanie
maturzystów

Jak zawsze rok szkolny dla maturzystów kończy się już w kwietniu!
Po czterech latach ciężkiej pracy nadszedł dzień rozstania się
z naszą szkołą. Nasi abiturienci mogą dalej kontynuować naukę
albo rozpocząć pracę.

Zakończenie  roku szkolnego dla 4-tych klas tym roku
przypada na 29.04.2022 r.

Już w piątek  na sali gimnastycznej odbędzie
się akademia wraz z rozdaniem świadectw
dojrzałości.!!!

DROGI MATURZYSTO!

Niech wszystko szare i bezbarwne Twoje życie na zawsze opuści,

Niech każda jego cenna sekunda będzie powodem do wielkiej radości,

Niech smutek i lęk przed życiem zawsze Ciebie szerokim łukiem omija,

A wszelka pomyślność będzie przy Tobie i zawsze Ci sprzyja.

Trzymamy mocno kciuki i życzymy
powodzenia w dorosłym życiu!
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Matura 2022
Nadszedł już ten czas: czas
matur

MATURA PODSTAWOWA

↙ ↓ ↘
4 maja 5 maja 6 maja
j.polski matematyka j.angielski
godz. 9.00 godz. 9.00 godz. 9.00

➢ Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku.
➢ W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego,

podobnie jak w ubiegłym roku nie jest obowiązkowa :)
……………………………………………………………………

Drogi Maturzysto!
Każdy egzamin wiąże się z ogromnym stresem, szczególnie matura. Od
jej wyniku zależy to, czy będziesz mógł podjąć wymarzone studia.
Zostało kilka dni do tego ważnego momentu, więc postaraj się
wykorzystać go jak najbardziej efektywnie! Obawiasz się, że sobie nie

poradzisz? Wierzę, że dasz radę! POWODZENIA!
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Hej wakacje …
U babci, na kolonii albo na podwórku pod blokiem – nieważne gdzie,
ważne, że nie trzeba rano wstawać do szkoły i myśleć o zadaniu
domowym. Jeszcze tylko maj, czerwiec i WAKACJE

Jednak, aby nie zmarnować czasu w te upalne dni , mamy dla was
pomysły, które warto wziąć pod uwagę !

● Pojedź w nowe miejsca!
To taki must have każdej listy rzeczy do
zrobienia w wakacje. Urlop jest po to, by
odkrywać i wypoczywać. Jeśli potrzebujesz
podpowiedzi - Grecja, Turcja czy Bułgaria
mają mnóstwo miejsc, wartych odkrycia.

● Znajdź czas na ćwiczenia!
Udowodniono naukowo, że ćwiczenia
fizyczne wiążą się z wyrzutem do
organizmu hormonów szczęścia –
zafunduj sobie codziennie 30 minut
radości. Jeśli potrzebujesz jeszcze
jakichś argumentów, pamiętaj o
przysłowiu „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
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● Zaplanuj wycieczkę

rowerową!
Polska obfituje w świetne trasy
rowerowe. ALE! Nie musisz od razu
jeździć z sakwami – możesz
pojeździć po najbliższej okolicy.
Samemu lub w większej grupie. Zimne
napoje po takiej wyprawie smakują wspaniale!

● Zorganizuj wieczór planszówek!
Tylko Chińczyk, Monopoly i szachy
przychodzą Ci do głowy? Teraz gier
planszowych jest całe mnóstwo.
Pamiętaj – nie musisz kupować gdy
– możesz ją pożyczyć, od
znajomych lub z wypożyczalni.
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W sam raz na raz
SKŁADNIKI

★ 4 jajka
★ 200 g masła lub oleju roślinnego
★ skórka i sok z 1 cytryny
★ 1 szklanka cukru (180 g)
★ 1 łyżka cukru wanilinowego
★ 1 szklanka mąki pszennej tortowej

(160 g)
★ 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

(90 g)
★ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
★ do posmarowania formy: 1 łyżka

masła
i około 3 łyżek bułki tartej lub
zmielonych orzechów lub migdałów

★ na wierzch: cukier puder lub lukier
i obrane migdały lub gotowe jajeczka

PRZYGOTOWANIE

★ Jajka ocieplić (lepiej się ubijają) -
włożyć do miski, zalać bardzo
ciepłą wodą z kranu i odstawić na
kilkanaście minut, w razie potrzeby
zmienić wodę na cieplejszą.

★ Przygotować formę na babkę
z kominem pośrodku (śr. ok. 22 -
25 cm), posmarować ją 1 łyżką
masła i wysypać bułką tartą lub
zmielonymi orzechami czy
migdałami. Piekarnik nagrzać do
170 stopni C (grzanie góra i dół
bez termoobiegu).
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★ Masło roztopić (olej delikatnie podgrzać w kąpieli). Do letniego
tłuszczu dodać sok i skórkę z cytryny, odstawić.

★ Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10
minut na jasną, gęstą i puszystą masę. W międzyczasie dodać
cukier wanilinowy.

★ Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką
ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia, wymieszać.

★ Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na
małych obrotach miksera do połączenia się składników w jednolite
ciasto (można przez chwilę
miksować mikserem, później
przez chwilę mieszać delikatnie
szpatułką, później znów
zmiksować).

★ Do ciasta wlać masło lub olej
i zmiksować do połączenia się
składników w jednolite ciasto.
Ciasto będzie miało konsystencję
podobną do budyniu. Masę wylać
do przygotowanej formy i wstawić
do piekarnika. Piec przez ok. 45
minut (do suchego patyczka).

★ Po upieczeniu wyjąć i ostudzić.
Można upiec dzień wcześniej
i trzymać w formie pod przykryciem.

★ Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem
lub polukrować i obłożyć obranymi migdałami lub gotowymi
jajeczkami — i gotowe.

Smacznego !
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Adios compañeros
Żegnajcie koledzy/koleżanki

My, główne redaktorki szkolnego wydania gazetki się z klasy
czwartej żegnamy się z  wami. Mamy nadzieję, że chętnie
czytaliście opracowywane przez nas artykuły i czekaliście na
kolejne wydania z niecierpliwością. Już w piątek kończymy
szkołę,a za kilka dni piszemy maturę. Jak się nasze życie
potoczy nie wiemy, ale na zawsze w szkole pozostanie po nas
jakieś wspomnienie w postaci tych gazetek.

Ewa Rzeszut Kinga Margańska Natalia Snopek

Jest to również ostatnie wydanie w roku szkolnym 2021/2022.

Kontynuację opracowywania gazetki powierzamy młodszym
redaktorkom, które z pewnością również zachwycą was swoimi
pomysłami oraz ciekawostkami z życia szkoły.
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Gazetkę opracowali:
Redaktorzy naczelni: Ewa Rzeszut, Natalia Snopek, Kinga
Margańska, Martyna Jagodzińska, Weronika Fitał, Klaudia Sitarz,
Pochodzenie zdjęć, przepisów: Internet
Opiekun gazetki: Katarzyna Wachowska

Strona|15


