
   

 
 

Wiosna przyszła, a z nią razem i Wielkanoc, 

więc życzymy z tej okazji szczęścia moc,  

a do tego by się wszystko 

udawało,  

szynka, ciasto, jajko  

smakowało,  

by na śmigus  

odpowiednio mokro było, 

a i potem zawsze  
się darzyło.  

  

 Iwona  Balcerek, Dawid Dudek, Paulina Herok, Patrycja Muszyńska, Katarzyna Rozmus, Ka-

rolina Góralczyk, Bartosz Grzyb, Julia Janosz, Dawid Korus, Dominik Skrobol, Jakub Skwa-

rek, Filip Walecki, Barbara Kajstura, Daniel Lazar, Wojciech Mazurek, Ew Kurkin, Dominika 

Pękała, Angelika Wybrańczyk, Agnieszka Groborz, Maria Janosz, Wiktoria Pawik, Arkadiusz 

Illge. 

Zespół redakcyjny w składzie: 



 2 

  Od stycznia 2016r. uczniowie wszystkich  klas gimnazjum  dla uczniów z niepełnosprawnością  

intelektualną umiarkowanego stopnia realizują  projekt edukacyjny ,, Jak powstaje gazeta?” 

Celem projektu było poznanie procesu powstawania gazety, a  efektem końcowym i podsumowaniem 

jest wydanie własnej gazetki. Projekt realizowano w kilku etapach.   

  

 21 stycznia 2016r.  w naszej szkole odbyły się warsztaty ,, Papierowy zawrót głowy”.    

         

 Na początku obejrzeliśmy filmy i  ciekawe fotografie związane z powstawaniem pisma, dowiedzieli-

śmy się na czym pisano w starożytnym Egipcie, w Chinach i na dworach królewskich w XV wieku.  

Wynalezienie papieru ułatwiło nam wszystkim życie przecież książki, gazety, zeszyty towarzyszą nam  

każdego dnia. Instruktorzy opowiedzieli nam co to jest papier, jak się go robi.  

Następnie każdy z nas wykonał ze starych, podartych gazet kartkę papieru czerpanego i ozdobił ją  

suszonymi roślinami, farbami i nasionami (według własnego pomysłu). Kartki były śliczne, niepowtarzal-

ne, każda inna. To piękny prezent dla bliskiej osoby. Już wiemy jak się robi papier! 

  

 4 lutego wybraliśmy się do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. 

      Ekspozycję placówki stanowi ogromna ilość gazet i czasopism o treściach patriotycznych, a także 

sprzęty, maszyny i inne eksponaty z zakresu czasopiśmiennictwa śląskiego oraz dawnego drukarstwa 

i introligatorstwa. Twórcami tego jedynego w swoim rodzaju obiektu są Aleksander Spyra (kustosz do 

dnia dzisiejszego) wraz z żoną Krystyną. W kamieniczce Muzeum na piętrze mieści się także „Izba   

u Telemanna” - salka muzyki kameralnej, prezentująca dawne instrumenty muzyczne z terenu Śląska.  

      Kustosz oprowadził nas po muzeum, o eksponatach, uruchamiał maszyny drukarskie. Następnie  

wzięliśmy udział w  warsztatach dziennikarskich. Wykonaliśmy z instruktorem winietę gazetki  

i zrobiliśmy odbitkę na XIX wiecznej prasie typograficznej. Udało nam się też podpatrzeć pracę we  

współczesnej drukarni, która znajduje się w tym samym budynku. Tam wszystko wykonuje się na kompu-

terach i nowoczesnych maszynach drukarskich. Już wiemy jak się drukuje gazety! 

 

  9 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego naszej szkolnej gazetki.  

Utworzyliśmy mniejsze zespoły redakcyjne, które planowały co będzie w szkolnej wielkanocnej gazetce. 

Oj było głośno! 

 8 marca spotkaliśmy się ponownie i ustaliliśmy już konkretnie, co znajdzie się w naszej gazetce, 

wybrano artykuły,  ilustracje, ustalono co będzie na każdej stronie. Każda klasa odpowiadała za swoją 

stronę  gazetki i wraz z wychowawcą opracowała ją  graficznie.  

 

Hurra!  Udało się!  Wydaliśmy własną gazetkę. Jak nam wyszło?  Oceńcie sami.   

Miłej lektury.   

CO, JAK, GDZIE I KIEDY? 

Koordynatorkami  projektu były pani  Jadwiga Kwoka i pani Monika Szczygieł  oraz  wychowawcy klas: 

 pani Magdalena Baranowska i pani Aleksandra Pławecka –Brauntsch. 
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Rozwiąż krzyżówkę. 

1) ……… Tydzień – czas przygotowujący nas na Zmartwychwstanie Chrystusa . 
2) ……… dyngus. 
3) Zasiana i zielona na oknie. 
4) Świecimy ją w niedzielę przed Wielkanocą. 
5) Z nich robimy pisanki. 
6) Świąteczny wypiek, w formie wulkanu. 
7) Kolorowa, robiona  z jajka. 
8) Ostatni dzień Triduum Paschalnego. 
9) Pierwszy dzień Triduum Paschalnego. 

PRZYSŁOWIE W REBUSIE. 

S O = Y P Y KTOR LANTY K=R 

ROZWIĄZANIE: ………………………………………………………………………………… 

OSTY 
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                               Pascha wielkanocna  
     

Składniki: 
 

1 kg tłustego twarogu     
1 szklanka świeżej gęstej śmietany     
6 żółtek 
250 gram masła 
2 szklanki cukru pudru 
1 cukier waniliowy 
bakalie (migdały, rodzynki, skórka pomarańczowa) 

Sposób przygotowania: 
1. Twaróg dwukrotnie zmielić. 
2. Masło utrzeć na puch z cukrem pudrem, następnie dodawać kolejno po jednym żółtku. 
3. Do utartej masy dodawać stopniowo twaróg i śmietanę , a na końcu bakalie. 
4. Salaterkę posmarować tłuszczem, nakryć wilgotną gazą i ułożyć na nią masę serową.  
Nakryć drugim kawałkiem gazy i obciążyć deseczką z ciężarkiem. Wstawić na 24 godziny do lodówki. 
5. Gotową paschę można podawać polaną czekoladą.   

Domowy mazurek 
Składniki na ciasto kruche: 
 250 g mąki 
 120 g masła 

 100 g cukru pudru 

 2 żółtka 
2 łyżki śmietany 
Sposób przygotowania: 
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Do przesianej mąki dodaj masło i dokładnie posiekaj 
ostrym nożem. Do mąki dodaj żółtka, cukier, śmietanę i całość zagnieć szybko na gładkie 
ciasto. Zawiń je w folię spożywczą i odstaw do lodówki na co najmniej ½ godziny. Podziel 

na 2 części. Wylep równomiernie blachę ciastem tak aby po bokach były niewysokie zakładki. Kilka razy nakłuj widelcem. 
Piecz przez 10-15 minut aż do momentu kiedy ciasto będzie złote. Wyjmij i ostudź. 
Składniki na masę czekoladową: 
 tabliczka gorzkiej czekolady 

 200 ml słodkiej śmietanki 30 lub 36% 

 2 łyżki masła 
2 łyżki cukru 
W garnku na bardzo małym ogniu (ciągle mieszając) rozpuść wszystkie składniki i gotuj przez 10 minut.  
Lekko przestudź masę czekoladową. Wyłóż masę czekoladową na spód z kruchego ciasta. Udekoruj kandyzowanymi  

Jajka zdobione artykułami spożywczymi 
 
Potrzebne będą: jajka styropianowe lub kurze, klej wikol, kasza gryczana, jęczmienna, ryż, kasza manna, groch łuskany,  
soczewica i inne. Jajka grubo smarujemy klejem. Następnie oklejamy drobnymi artykułami spożywczymi - kaszą, ryżem,  
soczewicą czy grochem. Efekty są naprawdę zaskakujące i naturalnie piękne. Takie jajka  rewelacyjnie wyglądają w kuchni,  
obok rzeżuchy czy owsa. 

 

A oto efektowne pisanki w wykonaniu uczniów kl. 1gau. 

Przepisy kulinarne i dekoracje wielkanocne    
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Wielki Czwartek 
 Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która  
rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej  
Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba  
i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, 
by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa  
sakramenty – kapłaństwo i eucharystię. Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje 
"niezakończona" – nie ma podczas niej błogosławieństwa wiernych i rozesłania,  
a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ciemnicy. 
 

Wielki Piątek 
Tego dnia kontynuowana jest liturgia rozpoczęta i przerwana w Wielki Czwartek.  
Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie 
adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św.  
Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do tak zwanego 
Grobu Pańskiego. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów,  
świeczników i obrusów. 

      
Wielka Sobota 

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć 
Chrystusa. Wierni przynoszą w tym dniu w koszach potrawy wielkanocne, aby je 
poświęcić. W koszykach są: chleb, wędlina, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno 
w nich zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa.  

      
Niedziela Wielkanocna 

Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. Zmartwychwstania Pana,  
sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy. Jest to czas świętowania  
zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się  
w nocy. Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym  
Sakramentem, wokół kościoła. Procesja jest radosnym ogłoszeniem  
zmartwychwstania Chrystusa. Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony 
czerwoną stułą, znajduje się tam także paschał oraz figura Chrystusa  
Zmartwychwstałego.  

 
Poniedziałek Wielkanocny 

Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek) to określenia drugiego dnia Świąt 
Wielkanocnych, który co roku przynosi wiele radości. Kultywowany w całej Polsce 
jest jedynym dniem w roku, kiedy nikt nie może nam zabronić wylać wiaderka wody 
na kogoś z rodziny, przyjaciół bądź znajomych, a widok przemoczonego ubrania 
wywołuje uśmiech na twarzach nie tylko oblewających, ale i oblanych.  

OBRZĘDY I ZWYCZAJE WIELKANOCNE 
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 Z ostatniej chwili                        

        18 marca  w naszej szkole na sali gimnastycznej  po raz kolejny odbyło się spotkanie  
integracyjne klas gimnazjum ,,u”.  Tematem przewodnim spotkania było hasło Wiosna  
przyszła, a z nią  Wielkanoc . Odbyły się konkursy, konkurencje sprawnościowe, należało 
wykonać różne tematyczne zadania. Dopingowali nam wychowawcy, pan dyrektor  
i zaproszeni goście. A jak się bawiliśmy? Oto kilka zdjęć, które i tak nie oddają atmosfery 
tego corocznego spotkania.  


