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• Za co lubimy wiosnĊ? sondaĪ
• Zawitała do nas wiosna…
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Słowo od redaktora
Witajcie! Oddajemy do Waszych rąk 85. numer naszej gazetki, mając nadzieję,
że chętnie przeczytacie o tym, co wydarzyło się w szkole w marcu i kwietniu. Mnie osobiście
najbardziej ucieszyły Święta Wielkanocne oraz to, że mieliśmy cały tydzień wolnego. W lany
poniedziałek nie zmoczono mnie tak bardzo, ponieważ pogoda nie dopisywała. Mam
nadzieję, że spędziliście te święta w gronie rodzinnym miło i serdecznie.☺
W bieżącym numerze naszych Dębowych Wieści możecie przeczytać o symbolach
wielkanocnych, opowiemy również, jak spędziliśmy pierwszy dzień wiosny w Siedlcach.
Zamieściliśmy także sondaż na temat Za co lubimy wiosnę?. Nie zabraknie stałych kącików,
tj; Kącika kulinarnego, Kalejdoskopu i oczywiście dla poprawienia Waszych nastrojów,
Humoru spod szkolnej ławki. Życzę miłej lektury.
Opiekunem szkolnej gazetki jest pani Lucyna Kulma, a w skład redakcji wchodzą;
Redaktor naczelna- Kasia Zawadka
Zastępca Redaktor naczelnej- Izabela Duszyńska
Redaktorzy:
Jakub Przasnek
Anna Sadowska
Jakub Duszyński
Radosław Bontruk
Dominik Poncyliusz

Dębowe Wieści, Szkoła Filialna w Dębem Małym. Dębe Małe 68, 05-334 Latowicz
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JAK WITALIŚMY WIOSNĘ?
23 marca 2015 r. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny wszyscy wybraliśmy się na wycieczkę
do Siedlec. Opiekowały się nami: p. Lucyna Kulma, p. Urszula Nocek, p. Teresa Paździoch
i p. Wioletta Karpińska. Na początku udaliśmy się do kina na film Kopciuszek. Był to film
fabularny, inspirowany klasyczną baśnią o tym samym tytule. Opowiadał o młodej dziewczynie
Elli, której życie po śmierci matki stało się bardzo trudne, gdyż ojciec przyjął pod swój dach nową
żonę i jej dwie córki. Macocha i przyrodnie siostry nie zaakceptowały sieroty. Po śmierci ojca,
Ella stała się służącą nazywaną Kopciuszkiem i musiała zajmować się całym domem.
Na szczęście pomogła jej Dobra Wróżka. Film podobał się wszystkim, a suknia balowa
Kopciuszka wzbudziła zachwyt dziewczynek z naszej szkoły.
Następnie pojechaliśmy do Katolickiego Radia Podlasie. Zostaliśmy tam podzieleni
na dwie grupy. Gdy młodsi weszli do rozgłośni radiowej, starsi udali się do katedry. W studio
dziennikarka opowiadała nam o swojej pracy. Każdy, po kolei, mógł powiedzieć kilka słów
do mikrofonu, po czym odsłuchaliśmy nasze głosy, jak brzmiały w radio Na koniec pojechaliśmy
do McDonald’s coś przekąsić. Szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. Ten wyjazd był udany.
Przygotowała: Anna
Sadowska
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Humor spod szkolnej ławki
A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi
yzb, yzb, yzb...
- Mucha na wstecznym biegu
*
- Kochanie, poszłabyś ze mną na
siłownię?
- Myślisz, że jestem gruba?!
- OK, jak nie chcesz...
- I do tego leniwa?!!
- Uspokój się.
- Wmawiasz mi histerię?!!!
- Wiesz, że nie o to chodzi!
- Teraz twierdzisz, że przeinaczam
prawdę?!
- Nie! Po prostu nie musisz ze mną nigdzie
iść!!!
- A dlaczego tak Ci zależy, żeby iść sam?
*
Wjechał chłop kombajnem na pole,
walnął się w czoło i mówi:
- O ja nie mogę, zapomniałem zasiać.
*
Jasiu nie chce jeść marchewki.
- Jak nie zjesz, zawołam wilka! - straszy go
mama.
- I co? Myślisz, że on zje to świństwo?
*
Jak się nazywa licznik oczu?
- Okolicznik.
*
Powitanie na upalny dzień?
- „Cień dobry’’.
*
Jak czują się ogórki w śmietanie?
- Mizernie.
*

Jasiu ucieszony wpada do domu i krzyczy
do mamy:
- Mamo, dostałem szóstkę!!
Przez następne cztery dni ciągle to samo.
Mama mówi do taty:
- Ostatnio Jasiu dostaje bardzo dobre
oceny. Nauka nigdy nie szła mu tak
dobrze.
Na to ojciec:
- Czas kupić wykrywacz kłamstw, który
gdy ktoś kłamie brzęczy.
Następnego dnia Jasiu ucieszony wpada do
domu i krzyczy do mamy:
- Mamo, dostałem szóstkę!! BZZZZZZ
- No dobra piątkę. BZZZZZ
- Czwórkę BZZZZZZZ
- Trójkę BZZZZZZ
- Dwójkę BZZZZZZZ
–Jedynkę.
Na to mama: - No, no ładnie.
Kiedy ja byłam w Twoim wieku
dostawałam same szóstki. BZZZZZZ
- yyy piątki. BZZZZZZZZ
-czwórki.
Na to ojciec:
Kiedy ja chodziłem do szkoły..
BZZZZZZZZZZZZZZZZ
*
Co pije Piotr Żyła?
- Heheheherbatę.
*

Przygotowali: Dominik Poncyliusz
Radosław Bontruk
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Wielkanocne symbole
Czy

wiesz,

dlaczego

święcimy palmy,

malujemy jajka i

polewamy

się

wodą?

Wielkanoc to dla chrześcijan święto triumfu życia nad śmiercią, odkupienia nad grzechem, dobra
nad złem. Święta Wielkanocne były dla naszych przodków również świętami powitania wiosny.
Dlatego tak dużo w nich symboli życia, odrodzenia, oczyszczenia, zdrowia: zielone gałązki palmy,
ogień, jaja, woda.










Palma wielkanocna
Palemkę wielkanocną robiło się najczęściej z gałęzi wierzby, czasem łączonych z
bukszpanem, barwinkiem czy cisem. Powszechne było przekonanie, że palma
wielkanocna chroni ludzi i zwierzęta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny
rok. Nie wolno jej było wyrzucać, aż do następnych Świąt Wielkanocnych była
zatknięta za święty obraz, aby w razie potrzeby można było jej użyć.
Ogień
W Wielką Sobotę święci się w kościołach pokarmy, wodę i ogień. O zmierzchu
rozpalane jest przy kościele ognisko, które kapłan poświęca, a zgromadzeni wierni
zapalają od niego przyniesione świece.
Woda
Od niepamiętnych czasów wodę uważano za symbol m.in. chaosu, uzdrowienia,
źródła życia, odrodzenia ducha i ciała, zmartwychwstania, oczyszczenia, dobra i zła,
duszy ludzkiej. Wielkanocne poniedziałkowe oblewanie nazywano maczanką albo
śmigusem-dyngusem.
Jajo
Jest to symbol zmartwychwstania Jezusa, również symbol nowego życia.
Baranek
To symbol Jezusa zmartwychwstałego, pokonał on śmierć. Baranek symbolizuje, że
nawet, gdy umrzemy nasza dusza idzie do nieba, czyśćca lub piekła.
Wykonała: Izabela Duszyńska
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Za co lubimy wiosnę
wiosnę?
Klasa „0” i I
- Można jeździć rowerem do kolegów.
-Można chodzić na spacery z koleżankami.
-Można huśtać się na huśtawce.
-Można budować domki na drzewie.
-Cieszę się, że wracają bociany, jaskółki, kukułki i inne ptaki.
-Wiosną można bawić się w piaskownicy.
-Bardzo często możemy bawić się na placu zabaw.
-Kwitną piękne kwiaty: tulipany, bzy, które cudownie pachną.
-Po powrocie ze szkoły do domu dużo czasu spędzamy na dworze i wymyślamy ciekawe
zabawy.
- Trawa rośnie i zieleni się.
- Wychodzę na dwór i bawię się z siostrą.
Klasa II i III
- Można jeździć na rowerze.
- Razem z mamą sieję warzywa.
- Jest przyjemne i takie świeże powietrze.
- Można dłużej pobyć na dworze.
Klasa IV i V
- Można się ubierać lżej.
- Jest ciepło i możemy grać w piłkę, często rozgrywamy mecze na boisku szkolnym.
- Po wiośnie zbliża się lato, a latem są wakacje.
- Na lekcjach przyrody często chodzimy na wycieczki.
- Wokół jest zielono i pięknie.
- Przyroda budzi się do życia.
- Są dłuższe dni.
Przygotowała: Katarzyna Zawadka
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Warto przeczytać – poleca Iza Duszyńska
Książka, którą ostatnio przeczytałam nosi tytuł „Bułeczka” i jest autorstwa Jadwigi
Korczakowskiej. Opowiada o dwóch dziewczynkach wychowujących się w różnych
środowiskach. Wandzia jest rozpieszczoną jedynaczką, mieszka w ładnym i dużym domu,
ma dużo lalek oraz innych zabawek, ale jest ciągle znudzona. Bronia, którą wychowuje
ciotka, ma tylko jedną szmacianą lalkę i potrafi się nią często bawić.
Na twarzy
dziewczynki zawsze gości uśmiech. Nagle Bronia musi zamieszkać z Wandzią i jej
rodzicami. Spotkanie dziewczynek to zderzenie się dwóch różnych światów… muszą udawać
radość i ukryć znudzenie. Na początku nie dogadywały się ze sobą, ale po jakimś czasie
zaczęły się razem bawić.
Jeżeli chcecie wiedzieć jak dalej potoczyły się losy Wandzi i Broni, koniecznie
musicie przeczytać tę książkę!
Ja sama uważam, że książka jest interesująca i ma bardzo piękne przesłanie.
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Zawitała do nas wiosna…
21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Ten dzień przywitał nas słońcem
i piękną pogodą już od samego rana. W ogródkach zakwitły pierwsze kwiaty: krokusy,
narcyzy, pierwiosnki a w lasach zawilce. Ptaki pięknie śpiewają. Z 28 na 29 marca nastąpiła
zmiana czasu z zimowego na letni. Dni są dłuższe, zachody słońca coraz piękniejsze. Trawa
zaczyna się zielenić, na drzewach pojawiły się pąki.
Tegoroczny marzec był kapryśny zgodnie z przysłowiem „W marcu jak w garncu”,
więc często było chłodno, padał deszcz, grad, a nawet śnieg. Kwiecień też nie rozpieszczał
nas ciepłem, już na Święta Wielkanocne, które w tym roku przypadły na początku miesiąca,
zrobiło się zimno i mało
przyjemnie. Ale przyroda
nie przestraszyła się tych
chłodów i w końcu wokół
nas zrobiło się naprawdę
pięknie
i
wiosennie,
co
możecie
zobaczyć
na poniższych zdjęciach…
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Przygotowała:
Katarzyna Zawadka
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Dzień Ziemi
24 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi,
przygotowany przez p. Jadwigę Sikorę. Cała społeczność uczniowska o godz. 12:45
zebrała się na szkolnym korytarzu. Najpierw odbył się pokaz mody ekologicznej.
Uczniowie kl. IV-V zaprezentowali ciekawe stroje wykonane z materiałów przeznaczonych
do recyklingu. Następnie wystąpili uczniowie kl. VI: Izabela Duszyńska zagrała Ziemię,
Katarzyna Zawadka – Wodę, Anna Sadowska – Las i Jakub Prus- Powietrze. Aktorzy starali
się uzmysłowić publiczności, jakie są zagrożenia dla naszej planety. W czasie występów
zademonstrowali właściwy sposób segregacji odpadów, wrzucając śmieci do odpowiednich
pojemników. Natomiast kl. II i III zaśpiewały piosenki o walorach naszej planety.
Na zakończenie spotkania dwie uczennice z klasy drugiej poczęstowały wszystkich zebranych
świeżo upieczonymi mufinkami, przygotowanymi pod opieką pani Agnieszki Radzio.
Po apelu uczniowie i nauczyciele wyruszyli sprzątać najbliższą okolicę. Klasa 0 z panią
Lucyną Kulma i Grażyną
Lech posprzątała teren
wokół szkoły. Klasy II i III
z panią Agnieszką Radzio
udały się w kierunku
Budzisk, klasy IV i V
z panią Jadwigą Sikora
wysprzątały drogę do
Kołaczek,
natomiast
szóstoklasiści pod opieką
pani Teresy Paździoch
posprzątali
drogę
do sklepu w Dębem
Małym.
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Wykonał: Radosław Bontruk i
Dominik Poncyliusz
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Babka z kisielem
Składniki:
- 4 jajka
- 4 łyżki mąki pszennej
- 4 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 kisiel w proszku
- 1 szklanka cukru
- 1 margaryna
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Przygotowanie:
Mąkę pszenną i ziemniaczaną zmieszać z proszkiem do pieczenia i kisielem. Białka ubić na
sztywną pianę, żółtka miksować z margaryną i cukrem. Do masy żółtkowej stopniowo dodawać
pianę na przemian z mąką.

SMACZNEGO!

Wykonała: Kasia Zawadka
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Kalejdoskop
9.03.15 r. Każdy uczeń ubrał się kolorowo, by uczcić Dzień Kobiet.
12.03.15 r. Konkurs piosenki obcojęzycznej w Siennicy, w którym wzięła udział
reprezentantka naszej szkoły, Kasia Zawadka. Zaśpiewała piosenkę Emilii Big Big
world
13.03.15 r. VI Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji i Prozy w Mińsku Mazowieckim.
Naszą szkołę reprezentowały w kategorii klas I-III: Andżelika Kąkol i Dominika
Osiak, natomiast w kategorii klas IV-VI: Izabela Duszyńska i Anna Sadowska.
20.03.15 r. III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w Mińsku Mazowieckim.
Udział w nim wzięły następujące osoby: Bartosz Zawadzki kl. IV, Jakub Przasnek i
Radosław Bontruk kl. V, Maciej Prus i Anna Sadowska kl.VI.
23.03.15 r. (poniedziałek) Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny udaliśmy się do Siedlec
na wycieczkę, gdzie główną atrakcją był film pt. Kopciuszek.
25.03.15 r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Latowiczu odbyły się eliminacje do
XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Kasia Zawadka
zakwalifikowała się do etapu powiatowego.
25.03.15 r. VIII Powiatowy Konkurs Historyczny, wzięli w nim udział: Jakub
Przasnek, Radosław Bontruk i Izabela Duszyńska. Temat tegorocznego konkursu
brzmiał: ,,Świat, Europa i Polska w początkach epoki nowożytnej’’
1.04.15 r. Klasa VI po raz pierwszy pisała poważny sprawdzian – Ogólnopolski
Sprawdzian Szóstoklasisty.
Od 2 do 7 kwietnia 2015 r. wiosenna przerwa świąteczna
16.04.15 r. Kolorowy czwartek. Tym razem uczniowie przebrali się za postać z bajki.
24.04.15 r. W naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.
29.04.15 r. II Międzyszkolny Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Wielgolesie. Naszą
szkołę reprezentowały: Izabela Duszyńska i Anna Sadowska. Iza zajęła I miejsce w
kategorii szkoła podstawowa. Nagrodą okazała się Karta Podarunkowa do sklepu
Cropp ☺ Cieszymy się bardzo z jej sukcesu.
Przygotowała Anna Sadowska
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KRZYŻÓWKA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

1.Ojciec Święty.
2.Żelazko w j. angielskim.
3.Porusza się po orbicie.
4.Drzewo iglaste, które nie gubi liści na zimę.
5.Trwają 2 miesiące
6.Wąż w j. angielskim
7.Swięto 1 czerwca.
8.Stolicja Szkocji.
9.Mieszkają tam bogowie greccy
10.Inaczej wygrani
11.Dom Spongebob’a

12.Dawna stolica Polski.
13.Australisjki miś.
14.Przywódca partii nazistowskiej
15.Pracuje w gospodarstwie.
16.Harry Poter i Komnata ………..
17.Urodził się tam Kopernik
18.Miasto, w którym szukamy krasnali.

Uzupełnij kupon (hasło, twoje imię i nazwisko), a następnie zgłoś się do redakcji.
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