
 

 
      BYLE DO DZWONKA… 

W numerze: 
-OSTATNIE WYDARZENIA 

-WSPOMNIENIA OLIWERA JANKOWSKIEGO 

-LOGOPEDA RADZI… 

-ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

-KONKURS 

 

Co nowEgo, Co CiEkawEgo…. 

-11 lutego 2015 roku, przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VI bawili się podczas balu 

karnawałowego prowadzonego przez Centrum Edukacyjnych Spotkań – MOZAIKA. Uczniowie klas 

IV-VI bawili się podczas zwariowanej dyskoteki. 

-W marcu uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych. Gościliśmy księdza z Górki Duchownej. 

-20 marca 2015r. obserwowaliśmy całkowite zaćmienie słońca. 

-21 marca – pierwszy dzień wiosny 

-W piątek, 27 marca uczniowie klasy III i IV zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Katolickich, na 

spektakl teatralny “PINOKIO”. 

-1 kwietnia 2015r. uczniowie klasy VI napisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 
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To już za nami, a przed nami: 

 

Święta Wielkanocne  

Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres 

wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 

Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki 

Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania zna

ne są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). 

Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. 

Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas której zapala się Paschał – wielką 

woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również 

ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego według kalendarza żydowskiego od 

wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w Niedzielę. Świętowanie 

Wielkanocy rozciąga się na kolejne osiem dni - oktawę wielkanocną, a szerzej na 

cały Okres wielkanocny, trwający 50 dni, a którego zakończeniem jest dzień 

pięćdziesiątnicy - Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu (czwartek) 

obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

Źródło: Wikipedia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Tydzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Pi%C4%85tek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Sobota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Paschalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pascha%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_wielkanocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_wielkanocny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
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WSPOMNIENIA OLIWERA…. 

 

Rekordy na bieżni i prezydent RP na żywo 

Dnia 17 lutego 2015r. pojechałem do Łodzi oglądad zmagania najlepszych światowych 
gwiazd lekkoatletyki. Łódź z hukiem pożegnała karnawał. Ognie, dymy, światła, wypełniona 
pod sufit Atlas Arena i trzy najlepsze wyniki światowych tabel w tym sezonie – tak można 
podsumowad Pedro’s Cup Łódź 2015. To trzeba było zobaczyd! Widowisku nie oparł się sam 
prezydent RP Bronisław Komorowski. 

 

Obecnośd głowy paostwa wykorzystali dwaj mistrzowie olimpijscy w biegu na 110 m ppł, 
Dayron Robles i Aries Merritt – podczas oficjalnej prezentacji gwiazd zrobili sobie selfie 
z Bronisławem Komorowskim. Ciekawe kto na kim zrobił tu większe wrażenie. 
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Prezydent wręczył też odznaczenia paostwowe wybitnym postaciom polskiej lekkoatletyki. 
Uhonorowani zostali: trener tyczkarzy Edward Szymczak, biegaczka Lidia Chojecka,  

800-metrowciec Adam Kszczot, młociarz Paweł Fajdek i skoczkini wzwyż Kamila Lidwinko.  

Konkurs skoku wzwyż (1.98) wygrała Kamila Lidwinko. Pchnięcie kulą wygrał Ryan Whiting, 
który z wynikiem 21.80 m uplasował się na szczycie światowych tabel w tym sezonie.  

Najwięcej emocji dostarczyły konkurencje biegowe. Wśród płotkarzy publicznośd zachwycił 
Kubaoczyk Orlando Ortega osiągając rezultat 7.45 – to także najlepszy rezultat w tym roku 
na świecie. Tartan w Atlas Arenie zapamięta też z pewnością Kim Collins, który kolejny raz 
tej zimy pobił własny rekord na 60 metrów – 6.47. Najwyraźniej zbliżające się 39. urodziny 
nie przeszkadzają temu fantastycznemu sprinterowi wyzwalad w sobie nowych pokładów 
szybkości. Collins zapewniał potem, że każdego jest w stanie nauczyd biegad szybko, 
wystarczy odwiedzid go w jego maleokim paostewku Saint Kitts i Nevis. 

Gdyby ktoś zdecydował się przyjąd wyzwanie niech później podzieli się wrażeniami. 

Z Pawłem Fajdkiem ( mistrzem świata w rzucie młotem) oraz Arturem Partyką  

(wice mistrzem świata w skoku wzwyż ) zrobiłem sobie nawet fotkę. 

 

     

 

         Oliwer Jankowski 

Joanna Jankowska 
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KWIECIEŃ/MAJ 
 

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, 
trochę lata. 

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop 
nie zubożeje. 

Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako 
gaj. 

Dużo chrabąszczy w maju, proso będzie niby w gaju. 

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 
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KALENDARIUM  

1 kwietnia  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Ptaków, Prima Aprilis 

2 kwietnia  (czwartek) Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, 
Wielki Czwartek 

5 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc, Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) 

6 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 

7 kwietnia  (wtorek)  Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia 

20 kwietnia  (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

22 kwietnia  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23 kwietnia  (czwartek) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia  (piątek)  Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Międzynarodowy Dzień Solidarności 
Młodzieży 

28 kwietnia  (wtorek)  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

29 kwietnia  (Środa)  Międzynarodowy Dzień Tańca 

1 maja  (piątek)  Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja  (sobota)  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 maja  (niedziela)  Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień 
Wolności Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii 

4 maja  (poniedziałek) Dzień Strażaka i Hutnika 

5 maja  (wtorek)  Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień 
Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej 

8 maja  (piątek)  Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 

9 maja  (sobota)  Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej) 

21 maja  (czwartek)  Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i 
Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu, Dzień Strażaka 

22 maja  (piątek)  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw 
Zwierząt 

26 maja  (wtorek)  Dzień Matki 

27 maja  (Środa)  Dzień Samorządu Terytorialnego 

29 maja  (piątek)  Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień 
Działacza Kultury i Drukarza 
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RaDY LogopEDY… 

 
Przykłady zabaw logopedycznych do wykorzystania w domu: 

  

1. Proponujemy dziecku zabawę - naśladowanie zwierząt: 

Do przeprowadzenia ćwiczenia mogą przydać się figurki zwierząt: kota, świnki, konia i krowy lub 

odpowiadające im rysunki.  

Pijemy mleczko z miseczki, tak jak kotek i oblizujemy się. ( Miseczką mogą być złożone przez nas dłonie.) 

Żujemy trawę tak jak krowa. 

Parskamy tak jak konik. 

Robimy z ust ryjek świnki i chrząkamy. 

W celu kontroli poprawności wykonywania ćwiczenia możemy dać dziecku lusterko i poprosić by starało 

się nas naśladować jak najdokładniej. 

      

2. Tańczące węże. 

 Do dmuchania można wykonać papierowe węże zawieszone na nitce. Dziecko dmucha na nie delikatnie 

ciągłym strumieniem powietrza, tak, aby zaczęły „tańczyć” (obracając się w kółko). Następnie dziecko 

rysuje ręką w powietrzu węża, wymawiając na jednym wydechu długie s (sss). 

  

3. Śmiechy i śmieszki. 

Rodzic mówi: wyobraź sobie, że jesteś w cyrku. Klaun przedstawia śmieszną sztuczkę. Posłuchaj uważnie 

jak ja się z niego śmieję i spróbuj naśladować mój śmiech (rodzic zmienia głos i śmieje się nisko ho, ho, ho , 

wysoko hi, hi ,hi, cicho hu, hu, hu, głośno ha, ha, ha, wolno he, he, he, szybko hy, hy, hy). 

 

Grażyna Domagalska 
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KONKURS 
Konkurs plastyczny: 

„Wiosenny krajobraz” 

Format i technika dowolna. Termin – do 20 maja 

Poprzedni konkurs nie został podsumowany z uwagi na brak prac. 

 

 
 

 

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Oliwer Jankowski 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 
p.  A. Skrzypczak i p. G. Domagalska 
adres email:  
byledodzwonka2014@interia.pl 


