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W numerze: 

 

       Kalendarium.  

        Co się dzieje w Jedenastce?  

 

       Zwyczaje i obrzędy górnośląskie. 
 

 

                     Ale jaja czyli wielkanocne zabawy z pisanką. 
 

           Wielkanoc na świecie. 
 

    Zakątek kulinarny. 
 

 

 

        Zagadki oraz odrobina humoru.  
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Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli. 
                                                                                                                      Honoriusz Balzac 

• 24 lutego to Dzień Otwarty w Jedenastce. W tym roku nie mogliśmy zaprosić  

przedszkolaków w mury naszej szkoły. Przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogli  

za to wziąć udział w spotkaniu on-line. Mieli możliwość zapoznać się z ofertą  

edukacyjną szkoły, obejrzeć kilka filmików obrazujących walory placówki,  

mogli zadawać pytania skierowane do Dyrektora Szkoły i nauczycieli.  
 

• 3 marca uczniowie młodszych klas brali udział w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę na 

temat zmysłu słuchu oraz sposobów ochrony słuchu przed jego uszkodzeniem. Dzieci podczas 

interesującej lekcji  poznały budowę ucha oraz sposoby zabezpieczające uszy przed hałasem. Nasza 

szkoła promuje walkę z hałasem, dlatego od kilku lat nie korzystamy z dzwonków na lekcje i 

przerwy.               

                                  Dbajmy o słuch, wszyscy unikajmy hałasu!  
 

• Uczniowie klasy 2c  wzięli udział w „Ogólnopolskiej Wymianie Pocztówkowej”. Poprzez 

wysyłanie do siebie tradycyjnych kartek pocztowych, nawiązali kontakt  z uczniami z innych szkół, 

reprezentujących każde województwo, a sami postarali się jak najlepiej przedstawić woj. śląskie, 

zapoznając innych z gwarą i ciekawymi miejscami w Katowicach. 

 

• Mamy laureatów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.  
Maria Kaczmarczyk z klasy 8a została laureatką konkursu z języka polskiego,  

a Lilia Kulius z kl. 7b konkursu z języka rosyjskiego. Gratulujemy! 

 

• Rozstrzygnięto konkurs na projekt adaptacji przestrzeni szkolnej.  

10 marca odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. W obecności  

zaproszonych gości ogłoszono wyniki konkursu, utalentowane studentki  

Wyższej Szkoły Technicznej odebrały nagrody.  

Teraz z niecierpliwością czekam na realizację zwycięskiego projektu. 
 

• Uczeń klasy 6b Piotr Sobczak został uczestnikiem najnowszej edycji MasterChef Junior. Możemy go 

oglądać na antenie stacji TVN.  

Gratulujemy talentu kulinarnego 

i odważnego występu przed kamerami. 
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„Marzanno , Marzanno ty zimowa Panno. 

Ciebie dziś żegnamy, wiosnę przywitamy” 

 

 

       Topienie Marzanny to obrzęd najbardziej śląski ze wszystkich śląskich obrzędów. 

Symbolizował koniec zimy, a co za tym idzie koniec chorób, koniec potrzeby palenia w 

piecach. Zwyczaj ten polegał na wynoszeniu ze wsi i topieniu lub paleniu przez grupę kobiet 

i dziewcząt kukły ubranej w kobiecy strój i osadzonej na żerdzi. Przebiegowi uroczystości 

towarzyszyły specjalne pieśni. 

        Marzannę ubierano często w charakterystyczny strój młodej dziewczyny. Stałym 

elementem była biała koszula. Przyozdabiano ją np. w wianek z kwiatuszków, jasną perukę, 

na którą nakładano kolorową chustkę, a z tylnej części wianka zwisały kolorowe wstążki. 

        Głównym sposobem niszczenia kukły było jej topienie w rzece lub stawie. Spotykało 

się też i inne zwyczaj np. palenie czy obrzucanie kamieniami. 

       Po utopieniu kukły dziewczęta wnosiły do wsi pięknie ustrojony gaik (choinkę lub 

nieduże zielone drzewko – sosna, świerk albo gałązkę). Gaik był symbolem wiosny, 

młodości i zdrowia. 

Dorota Symonides 

„Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie”  

oraz „Folklor Górnego Śląska” 

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak samodzielnie wykonać marzannę ze słomy, zajrzyjcie do podanego linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Afalv9HVzNE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Afalv9HVzNE
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Ale jaja…  

czyli wielkanocne zabawy z pisanką 

   Bitwa na jajka 

Bitwa na jajka jest jedną z najbardziej znanych zabaw przy świątecznym stole. Dwoje 

zawodników siada naprzeciw siebie, a każdy z nich trzyma w dłoni ugotowane na twardo 

jajko. Na podany sygnał oboje uderzają się nawzajem swoimi pisankami. Jedna z nich na 

pewno pęknie. Wygrywa ten, którego jajko pozostało nienaruszone.  

                                                          

   Slalom z jajkiem                                    

Po świątecznym śniadanku możecie urządzić sobie domowy slalom. Najpierw należy ustalić 

trasę np. z kuchni do pokoju okrążając dwa krzesła oraz stolik. Żeby nie było zbyt prosto 

cały dystans musicie pokonać z jajkiem na łyżce, trzymając ją w wyciągniętej przed siebie 

ręce. Ten, komu podczas slalomu jajko spadnie na podłogę, będzie musiał z uśmiechem 

wypić całą łyżkę soku z cytryny. 

 

  Jajeczne wyścigi                            

Poproście kogoś starszego o pomoc w zrobieniu wydmuszki. Będą one potrzebne do 

dmuchanych wyścigów. Każdy zawodnik ustawia się na linii startu na czworakach, a na 

podłodze przed sobą kładzie wydmuszkę. Po usłyszeniu sygnału startu należy dmuchać na 

jajo tak, aby poturlało się ono do wyznaczonego celu. To wcale nie jest takie łatwe, jak się 

zdaje. Jajko nie jest tak równe i okrągłe jak piłeczka, więc często będzie zbaczać z trasy. 

opracowano na podstawie czasopisma "Cudaczek i przyjaciele" nr 2/2014(16) 
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    Świąteczne obchody Wielkiej Nocy to bardzo radosny czas, w którym każdy kraj 

kultywuje swoje zwyczaje i tradycje. Przeczytajcie, jak różnią się one na świecie od 

tych nam dobrze znanych. 

W Szwecji Święta Wielkanocna rozpoczynają się Niedzielą Palmową. Jednak zamiast 

palemek umieszcza się w wazonach wierzbowe gałązki. Maluje się także pisanki. W Wielki 

Czwartek dziewczynki i chłopcy przebierają się za wiedźmy i odwiedzają sąsiadów. 

Obdarowują ich przygotowanymi specjalnie na tą okazję laurkami i kartkami. 

 

Anglicy przygotowują na święta kosze z przysmakami, które zabierają ze sobą na 

pikniki do parków. Jeśli pogoda dopisze, organizuje się rodzinne wyścigi z jajkami, które 

toczy się po ziemi za pomocą długich łyżek. Tradycyjnym przysmakiem w Anglii są słodkie 

bułki ze znakiem krzyża.  

 

W Czechach dni świątecznego Wielkiego Tygodnia nazywa się kolorami, na przykład 

Zielony Czwartek czy Biała Sobota. Niedzielę Palmową nazywa się zaś Kwiatową. Tego 

dnia święci się wianki z bazi. Czesi organizują jarmarki, gdzie można kupić świąteczne 

ozdoby i słodycze, takie jak tradycyjne ciasteczka z miodem nazywane judaszami. 

 

W Austrii na świątecznym stole znajdziemy bardzo oryginalne potrawy, takie jak: 

naleśniki, sałatkę z wędliny i warzyw z drobnymi ciasteczkami anyżowymi, leguminę 

ryżową z sosem truskawkowym czy krem serowy i powidła śliwkowe przyprawiane rumem, 

skórką pomarańczową i posiekanymi migdałami. 

opracowano na podstawie czasopisma "Cudaczek i przyjaciele" nr 2/2012(4) 
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ZAKĄTEK KULINARNY 

             MAZUREK CHAŁWOWY Z CZEKOLADĄ 

                      W KSZTAŁCIE JAJKA                                                                                                               

 

Składniki na spód: 

• 120 g zimnego masła 

• 50 g  chałwy 

• 60 g cukru pudru 

• 200 g mąki pszennej 

• powidła śliwkowe 

  

Przygotowanie: 

1. Masło, chałwę, cukier i mąkę wymieszać, ciasto zagnieść i odstawić na około godzinę do lodówki. 

Następnie rozwałkować, wyłożyć na blaszkę i nakłuć widelcem. 

2. Piec w temperaturze 160 stopni przez około 30 minut, do uzyskania złotego koloru. 

3. Po upieczeniu posmarować kruchy blat powidłem śliwkowym. 

  

Składniki na masę chałwową: 

• 200 g chałwy 

• 150 ml schłodzonej śmietany kremówki 30% 

• 60 g cukru pudru 

Przygotowanie: 

1. Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę. W niewielkim garnuszku gotować na słabym ogniu 

przez około 5 minut, do lekkiego zgęstnienia. 

2. Masę wyłożyć na kruchy spód. Po ostudzeniu oblać polewą czekoladową, przygotowaną z czekolady 

gorzkiej rozpuszczonej w kąpieli wodnej. 

3. Udekorować zgodnie z własną fantazją!                                                                              czasdzieci.pl 

SMACZNEGO! 
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ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 
 

 

    

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  

 

Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa.  

Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko. 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię.                                          
Mleczka nie chcą pić. 

Nigdy nie biegają.                      

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj, dziwne to kotki!     

Wolą stać w wazonie, niż wziąć się za psotki. 
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Dzięki portalowi EDUKREATYWNE.pl zapraszamy do zabawy: 
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HUMOR 
 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

 

- Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki to będzie przypadek, jak powiesz "lubię nauczycieli"? 

- Bardzo rzadki, panie profesorze. 

 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

- A co cię boli chłopcze? 

- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świadectwo. 

 

 
 

Jaj przepięknie malowanych, 

świąt słonecznie roześmianych, 

w Poniedziałek dużo wody,  

zdrowia, szczęścia oraz zgody! 

 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych,  

a przede wszystkim ZDROWIA dla czytelników 

składa redakcja Gazetki Jedenastki. 

 


