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Bardzo się obawiamy, 

pierwszy numer gazetki przedstawiamy. 
Na przyszłość starać się będziemy, 

na pewno lepiej napiszemy. 
Zachęcamy do czytania, 
pomocy i komentowania. 
Możesz do nas dołączyć, 

napisać artykuł lub zdjęcie załączyć. 

  

Życzymy przyjemnej lektury. Młodzi redaktorzy. 
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w skrócie.... 

 

 

 

 

 

 

 

Na szkolnym korytarzu możemy podziwiać piękną galerię prac o tematyce patriotycznej. Jest to efekt pracy uczniów, 

którzy przystąpili do konkursu zorganizowanego przez p. R.Lewińską. Konkurs zatytułowany ,,Być Polakiem, to brzmi 

dumnie” połączył talent plastyczny ze znajomością historii i poczuciem estetyki. Gratulujemy talentu uczniom  

i czekamy na kolejne wyzwania historyczno – plastyczne. 

 

W naszej szkole odbywają się różne ciekawe 
inicjatywy, działa samorząd uczniowski, 
organizowane są akcje charytatywne, 
konkursy i projekty. Wszystko to dla uczniów 
i z uczniami. Obecnie zakończył się konkurs 
plastyczny o tematyce patriotycznej, cały czas 
trwa akcja zbierania nakrętek w szczytnym 
celu dla chorego chłopca na porażenie 
mózgowe. Dzieje się także w przedszkolu, 
obecnie trwa konkurs wielkanocny na 
najpiękniejszą pisankę. 

W przedszkolu organizowany 

jest konkurs rodzinny na 

najpiękniejszą pisankę 

wielkanocną. Konkurs 

przeznaczony dla 

przedszkolaków i ich rodzin. 

Prace mogą mieć formę 

płaską lub przestrzenną, 

mogą być wykonane 

dowolną techniką, 

najważniejsze aby wykonane 

były w rodzinnej atmosferze. 

Nie możemy doczekać się 

efektów. 

Pamiętajcie, że cały czas trwa akcja ,,N jak Nakrętka”, zbieramy nakrętki dla chłopca chorego na 

mózgowe porażenie dziecięce. Zbieranie nakrętek nic nie kosztuje, po prostu odkręcasz nakrętkę i 

zamiast do śmieci przynosisz do szkoły do wystawionego pudła z napisem ,,nakrętki”. Ze szkoły 

trafiają do firmy recyclingowej, która przerabia nakrętki na surowce wtórne a pieniądze od firmy 

trafiają dla  osoby potrzebującej na leczenie i rehabilitację. Zachęcamy do udziału w akcji ☺☺☺ 
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Chociaż sezon na morsowanie niedługo się zakończy, to mamy dla Was kilka informacji na temat tej 
interesującej, szalonej i dość nieprzyjemnej jak dla człowieka czynności. Definicja morsowanie wydaje się prosta, to 
nic innego jak kąpiel w lodowatej wodzie w jeziorze, rzece, potoku górskim bądź morzu. Wiele osób postronnych 
widząc ludzi kapiących się w lodowatej wodzie, puka się w głowę  i nazywa owe zachowanie ,,wariactwem.” Być 
może nie wiedzą oni o kilku ważnych sprawach, a mianowicie jaki wpływ na organizm ludzki ma morsowanie. Na 
pewno hartuje ludzki organizm, poprawia wydolność układu sercowo – naczyniowego, minimalizuje bóle, przyspiesza 
proces regeneracji i rehabilitacji a także powoduje wyrzut endorfiny tak zwanego ,,hormonu szczęścia”. Podczas 
zimnych kąpieli kształtuje się również ludzka psychika a przełamanie strachu i wewnętrznych barier otwiera nowe 
ścieżki rozwoju. Praktyka ta wraz z globalnym rozwojem świadomości jest coraz częściej używana.  

Dzisiaj obserwujemy jak coraz większa liczba ludzi bez przeszkód wskakuje do zimnej wody. Pierwsza kąpiel  
w lodowatej wodzie powinna być poprzedzona konsultacją z lekarzem, aby wykluczyć przeciwwskazania do 
morsowania. Najlepiej morsuje się w grupie, odradza się morsowania w pojedynkę, w przypadku gdyby pojawiły się 
jakiekolwiek problemy to w grupie mamy szansę na pomoc. Do wody wchodzi się wolnym aczkolwiek zdecydowanym 
krokiem, w międzyczasie można ochlapać się wodą lub bardzo powoli zanurzać się. Gdy już się wejdzie do wody, 
warto się trochę poruszać, a najlepiej popływać, uzależniając czas pływania od temperatury wody. Po wyjściu na 
brzeg należy jak najszybciej ubrać się i rozgrzać najlepiej ciepłą herbatą.  
            

 O przygodzie z morsowaniem opowiedział nam podczas wywiadu przeprowadzanego przez uczennice klasy 
VI.,  p. Sławomir Wolniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Marzenin i jednocześnie zapalony 
,,Mors.”  

 

Redakcja: Dzień dobry chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad na temat 

morsowania. Co to jest morsowanie ? 

p.Sławek: Morsowanie są to kąpiele w lodowatej wodzie w sezonie zimowym, mające na celu poprawę 
samopoczucia. Morsowanie wpływa też zdrowotnie, leczniczo na stawy, generalnie hartuje organizm. 

Redakcja: Jak wpływa morsowanie ma na Pana organizm ? 

p.Sławek: Na mnie wpływa tak, że poprawia odporność i samopoczucie, bardzo pozytywnie. Ale to kwestia 
indywidualna, żeby morsować trzeba mieć odpowiednio przygotowany organizm, nie można mieć 
przeciwwskazań zdrowotnych, szczególnie przeciwwskazań kardiologicznych związanych z krążeniem.  

Redakcja: Czy będzie Pan morsował w przyszłym sezonie zimowym?  
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p.Sławek: Myślę, że tak. Morsuje już jakiś czas i będę to kontynuował. Polecam wszystkim. 

Redakcja: W jakiej najniższej temperaturze Pan morsował? 

p.Sławek: Jak dobrze pamiętam to było ok minus trzynastu stopni, taka rekordowa temperatura, gdzie 
udało się wejść do wody i spędzić kilka minut w lodowatej kąpieli. 

Redakcja: Od którego roku życia można morsować? 

p.Sławek: Myślę, że najlepiej jak to jest osoba pełnoletnia, która bierze za siebie odpowiedzialność, jednak 
wydaje mi się, że można wcześniej ale zawsze trzeba skonsultować to z lekarzem. Morsowanie jest bardzo 
przyjemne, ale dla osób z chorobami układu krążenia może okazać się niebezpieczne. Jeżeli nie ma 
przeciwwskazań do takich aktywności to można wcześniej morsować.  

Redakcja: Czy kobiety też morsują? 

p.Sławek: Tak. 

Redakcja: Jak nazywa się kobieta, która morsuje? 

p.Sławek: ,,Pani Mors". Właściwie to nie wiem, ale słyszałem określenie ,,foczka” (śmiech). 

Redakcja: Dziękujemy za poświęcony czas.  
Bednarek Weronika 

Gąsiorowska Paulina 
Kowalczyk Laura 

Lament Laura 
Sobala Dorota 
Stańczyk Julia 

Wdowińska Zuzia 

 

 

 

                Morsowanie w rzece Grabia                                                                                                                zdj. Martyna Cieślak 
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Przyjaźń to uczucie wiążące ludzi, delikatne, czyste, bez wątpienia niezwykłe. Przyjaźń oparta jest na 
szczerości, bezinteresowności, wzajemnym szacunku. Chociaż siedliskiem przyjaźni jest serce to rodzi się ona  
w naszych umysłach.  

Trzeba czasu, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia, aby zbudować więź prawdziwej przyjaźni, a potem ją 
pielęgnować i utrwalać. Bywa i tak, że przyjaciel odchodzi lecz nie trzeba go zatrzymywać, bo prawdziwa przyjaźń 
przezwycięży wszystkie trudności.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

,,Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.” 

                                                                           Antoine de Saint-Exupery, „Mały Książę” 

,,Jedyne, co miało jakieś znaczenie, to to, że znalazłem mojego pierwszego przyjaciela, a tym 

samym zacząłem naprawdę żyć.” 

                                                           Tove Jansson, ,,Muminki” 

,,Przyjacielu, jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat minus jeden dzień, 

abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez Ciebie”. 

                                             Alan Alexander Milane , ,,Kubuś Puchatek” 

 

 

,,Prawdziwym  przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszym.” 

Św.Jan Paweł II 
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Dwie uczennice klasy VII – Kasia Bednarkiewicz i Wiktoria Pietrzak nagrały wśród uczniów Zespołu 

Szkół w Marzeninie, sondę na temat przyjaźni. Materiał dostępny w wersji audio i video a u nas w wersji 

tekstowej (materiał dosłownie napisany na podstawie nagrania). 

PYTANIE: Kto to jest przyjaciel? 
UCZEŃ KLASY IV: Przyjaciel to jest ktoś, kogo się lubi. 
UCZEŃ KLASY VII: To kolega, który Ci pożyczy pieniądze. 
UCZENNICA KLASY VII: zawsze można na nią liczyć, w każdej sytuacji. 
UCZEŃ: Kolega do pożyczania pieniędzy. 
UCZEŃ KLASY VII: Przyjaciel to osoba bliska w serduszku. 
UCZEŃ KLASY IV: To osoba, którą się lubi. 
UCZENNICA KLASY VII: Przyjaciel to osoba, która da Ci jedzenie, na którą możesz liczyć, której możesz ufać. 
UCZEŃ KLASY VII: To ja.  
UCZEŃ KLASY VII: Wspiera w trudnych momentach, daje pieniądze jak jesteś w trudnej sytuacji finansowej, 
materialnej. Daje dach pod (nad – dopis redakcji) głowę. 
UCZENNICA KLASY IV: To osoba, która pomaga Ci w potrzebie. 
DZIEWCZYNKA Z PRZEDSZKOLA: Nela. 
UCZEŃ KLASY IV: Przyjaciel to osoba, której można zaufać. 
UCZEŃ KLASY IV: Osoba, którą lubimy  i razem spędzamy czas. 
UCZEŃ KLASY IV:  Osoba, której można zaufać. 
DZIEWCZYNKA Z PRZEDSZKOLA: Koleżanka lub kolega. 
UCZEŃ KLASY V: No kolega. 
 

PYTANIE: Jak razem spędzacie czas? 
UCZEŃ KLASY IV: Dobrze. 
UCZENNICA KLASY IV: Rozmawiamy i się bawimy. 
UCZEŃ KLASY IV: Bawiąc się, gadając i grając. 
UCZEŃ IV: Gadamy, bawimy się, gramy w gry planszowe i na kompie. 
DZIEWCZYNKA Z PRZEDSZKOLA: śmiech 
UCZEŃ KLASY IV: yyy gramy na x-boksie. 
DZIEWCZYNKA Z PRZEDSZKOLA: Dobrze. 
UCZENNICA KLASY VIII: Śpimy i jemy. 
UCZEŃ: Gramy w „pokemony.”  

 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

 Fotorelacja z ferii zimowych  

Ferie zimowe roku szkolnego 2018/2019 to już przeszłość, jednakże pozostały wspomnienia  

i uśmiech na twarzy na myśl o fajnie spędzonym czasie. Podczas przerwy zimowej nauczyciele Zespołu 

Szkół w Marzeninie przygotowali atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego dla uczniów. Dzieci były na 

dmuchanym placu zabaw w Zespole Szkół w Sędziejowicach, gdzie mogły do woli korzystać z dmuchanych 

zamków i zjeżdżalni. Radości i energii nie było końca. Dzieci zwinnie pokonywały przeszkody na 

dmuchanych kulach, piłkach, zjeżdżały z ogromnej zjeżdżalni i świetnie bawiły się skacząc na różnych 

dmuchanych elementach. Uczniowie byli także na lodowisku w Łodzi oraz w kinie w Zduńskiej Woli na 

pokazie filmu ,,Chłopiec z burzy”. W szkole odbyły się także warsztaty dziennikarskie, warsztaty artystyczne 

i zajęcia przygotowujące uczniów klasy ósmej do egzaminów z języka polskiego i matematyki. A oto kilka 

zdjęć upamiętniających czas spędzony podczas ferii. 

 

Wyjazd na lodowisko był bardzo udany, pozwolił wzmocnić sprawność fizyczną a także miło spędzić czas w 
doborowym towarzystwie. Wszyscy doskonale się bawili ☺ Każdy jeździł jak umiał a niektórym pomagały pingwinki. 
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Podczas warsztatów artystycznych panował twórczy bałagan, zaangażowanie i mobilizacja. Dziewczyny fajnie 
spędziły czas i wyczarowały prawdziwe cudeńka. Mamy zdolną młodzież ;) 
 

         
A oto efekty pracy dziewczyn. 

 

Zabawa na dmuchańcach  
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W dniu 25 stycznia 2019r do naszej szkoły 

przybyli bardzo licznie, ważni goście: Babcie i Dziadkowie. To bardzo ważne osoby  w życiu każdego dziecka. Pan 

dyrektor K. Jaworski przywitał dostojnych gości i złożył im najserdeczniejsze życzenia. Dzieci poprzez wiersze i piosenki 

wyraziły swą miłość dla Babć i Dziadków.  Na twarzach dzieci widać było ogromną radość i skupienie. Dziadkowie z 

dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. 

Gościom towarzyszyły radość, uśmiech i łzy wzruszenia. Szczególne emocje wywołała prezentacja multimedialna 

przedstawiająca zdjęcia Babć i Dziadków  przeplatane wspaniałą muzyką i pięknymi życzeniami. Po części 

artystycznej Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Uroczystość została przygotowana przez 

nauczycielki: p.B.Jakubczak i p.P.Krawczyk. Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci zarówno 

dzieci jak i dziadków. 

 

Po uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 

zabawa choinkowa. Pierwsza część imprezy przeznaczona była dla uczniów młodszych od zerówki do klasy czwartej, 

przedszkolaki bawiły się osobno, w swojej sali.  Natomiast po południu zabawa przeznaczona była dla pozostałych 

uczniów ze starszych klas. Sala gimnastyczna wygladała inaczej niż zwykle, zamieniła się w salę balową. 

Udekorowana balonami, serpentynami, gwiazdami, choinkami,  zachęcała do szalonej zabawy. Młodsze dzieci miały 

na sobie różnorodne, barwne kostiumy. Na sali zaroiło się od piratów, księzniczek, spaidermenów i innych postaci. 

Wszyscy bawili się doskonale, były korowody kółeczk , tańce w parach a także zabawy przeprowadzone przez panią 

animatorke. Po południu było mniej strojów karnawałowych ale tak samo udana impreza. Starsi uczniowie również 

bawili się cudownie. Wspaniała zabawa choinkowa została przygotowana przez nauczycielki  

p.A.Drzazgę i p.J.Kluczkowską. 
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Prosty przepis na naleśniki   

       Składniki:                            4 jajka 

1 szklanka mleka 

1 szklanka wody gazowanej 

2 szklanki mąki 

2 tyżki cukru 

szczypta soli 

 

Sposób wykonania: Wszystkie składniki miksujemy ze sobą, następnie smażymy najlepiej na patelni 

do naleśników. 

 

• Dzięki dodatkowi wody gazowanej naleśniki będą bardziej delikatne. 

•  Jeśli mamy czas, ciasto można przygotować wcześniej i odstawić do lodówki, aby odpoczęło ale nie 

jest to konieczne, naleśniki można smażyć od razu po zmiksowaniu składników. 

• Naleśniki podajemy według gustu z dżemem, serem cukrem pudrem. 
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KALENDARIUM 
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WIOSNA 

21 marca to przede wszystkim pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale również obchodzony przez uczniów Dzień 
Wagarowicza. 

Kiedy Słońce wchodzi w znak Barana rozpoczyna się jako pierwsza astronomiczna wiosna. Jest to dzień ruchomy, 
może wypaść pomiędzy 19 a 21 marca. Czas jej trwania datuje się na moment równonocy wiosennej aż do okresu, 
kiedy następuje przesilenie letnie. O tej porze roku dni stają się dłuższe, a noce krótsze. Dzień później – 21 marca – 
przypada kalendarzowa wiosna. Różnice wynikają bowiem z faktu, że moment wiosny astronomicznej wyznacza 
wędrówka Słońca po niebie. Przyjmuje się, że wiosna astronomiczna przychodzi wraz z równonocą wiosenną, czyli 
gdy dzień zrównuje się nocą, a Słońce pada prostopadle na równik. 

Wiosenne zwyczaje pochodzą od słowiańskich Jarych Godów, które związane są z obrzędami pożegnania zimy i 
powitania wiosny. Do najlepiej zachowanych należy topienie (lub palenie) Marzanny – słomianej kukły symbolizującej 
zimę. W kulturze ludowej znany jest Gaik, czyli obejście wioski przez młode dziewczęta z iglastą gałązką, którego 
zadaniem jest obudzenie wiosny. 

21 marca wypada również nieformalne święto obchodzone przez uczniów w Polsce – Dzień Wagarowicza, którego 
nazwa mylnie sugeruje, iż można w tym dniu opuścić zajęcia, co nie jest prawnie dozwolone przez reformę 
szkolnictwa. 

Tego dnia w przedszkolach i szkołach organizowane są imprezy z okazji dnia wiosny. Aby 
zniechęcić uczniów do wagarów, zamiast lekcji, kultywowane są tradycje topienia marzanny, 
przeprowadzane zabawy sportowe, konkursy na najładniejszą Panią Wiosnę.  

 
Wiosna - ach to ty  
Marek Grechuta 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty  
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie 
Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień 
Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi 
Bez niczego, zrozumiałem lato, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty 

Lato, lato, lato, echże ty  
Lato, lato, lato, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty 

Od gorąca twych płomieni zapłonęły liście drzew 
Od zieleni do czerwieni krążył lata senny lew 
Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak 
Pociemniało, poszarzało - jesień, jak to tak? 
Jesień, jesień, jak to tak? 

Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 
Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 
Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 
Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 

Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata wszystkie znaki 
Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki 
Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi 
Zima, zima wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Lato, lato, lato, echże ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty 
Lato, lato, lato, echże ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty 

Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 
Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? 
Jesień, jesień, jesień, jak to tak? 
Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

https://www.google.com/search?q=Marek+Grechuta&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKkqKClaxMrnm1iUmq3gXpSanFFakggA0ppO1B4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzYmSp4fhAhWJxosKHaaWDbcQMTAAegQICBAF
https://www.google.com/search?q=Marek+Grechuta&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKkqKClaxMrnm1iUmq3gXpSanFFakggA0ppO1B4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzYmSp4fhAhWJxosKHaaWDbcQMTAAegQICBAF
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- Nie rozumiem jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! 
- dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden – odpowiada uczeń – Pomagali mi 
tata i mama. 

 

 
-Jak brzmi imię greckiego boga czystości? 
-Domestos. 
 
- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 
- Nie wiem. 
- No, przecież tak jak Ty! 
- Nowak?!   
 
Mama pyta swego syna: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie, ciągle mnie o cos pytają, 
A ja o niczym nie wiem. 
 
Nauczyciel pyta na lekcji matematyki: 
-Jasiu, co to jest nieskończoność? 
- To rok szkolny. 

 ☺☺☺☺☺☺ 
 

Mama pyta Jasia: 
-Jasiu jak było w szkole? 
-Dobrze, dostałem sześć... 
- Brawo! 
A Jasiu na to: 
- Ale jedynek. 
 
Nauczycielka do Jasia: 
- Jasiu dlaczego przyszedłeś z 
bronią do szkoły? 
- Bo mama powiedziała, że 
chłodno i mam założyć wiatrówkę. 
 
Nauczycielka pyta Jasi: 
- Kto wybudował Arkę? 
A Jasiu na to: 
- No...eee.... 
 
Tata Jasia poszedł do szkoły syna 
poważnie porozmawiać z jego 
nauczycielem. 
- Mój syn dostał jedynkę z 
angielskiego! 
- I co w tym dziwnego? – pyta 
nauczyciel. 
- Przecież mój syn nie zasługuje na 
takie oceny! 
Tak, nie zasługuje ale niższych 
ocen  nie ma. 
 
Na lekcji języka polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok. 
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