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szkolna
„To jest czas, w którym
trzeba poświęcić wiele, żeby
wszystko ocalić”
Tadeusz Kościuszko

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

EXCLUSIVE NEWS

Radosnych Świąt !
w numerze:
WYWIAD Z
DYREKTOREM
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SPORTU RELACJA

WIELKANOCNE
TRADYCJE …
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CIEKAWOSTKI
YOUR TITLE HERE

Drogie koleżanki, koledzy oraz pracownicy szkoły! W
związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi
chcemy Wam życzyć dużo spokoju, zdrowia i mile
spędzonego czasu w gronie najbliższych.
Dobrych Świąt!
.
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KARNAWAŁ SPORTU

Dla każdego znalazło sie coś miłego, gdyż
zadania

Dnia 10 lutego bieżącego roku w naszej

były

całkiem

odmienne

od

szkole odbył się dzień sportu. Po trzech

manualnych przez sportowe do tych, gdzie

pierwszych lekcjach wszyscy uczniowie klas 4-6

naprawdę należało wysilić szare komórki.

oraz gimnazjum wraz z wychowawcami udali się

Uczniowie integrowali się przez wzajemny

na halę sportową. Tam wszyscy w wyśmienitych

doping i pomoc i i dialogi podczas ustalania

humorach przystąpili do różnych konkurencji o

taktyki. Na koniec każdy otrzymał drobny

zimowych

przez

upominek na uzupełnienie cukru. Oficjalnym

samorząd w celu zaznaczenia końca semestru. Dla

zakończeniem było przemówienie dyrekcji, w

uczniów najtrudniejsze okazało się wyzwanie

którym

polegające na liczeniu ozdób zawieszonych na

wypoczynku.

choince, oraz

energii wrócili do domów i rozpoczęli ferie.

nazwach,

zorganizowanych

rozwiązanie krzyżówki pełnej

życzono

uczniom

Wszyscy

pełni

bezpiecznego
pozytywnej

świątecznych wyrazów.

LITTLE ARTICLE
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WIELKANOCNE
TRADYCJE

Wielkanocne

mazurki,

święconka,

śmigus-dyngus

typowe

polskie

-

to

zwyczaje

Wielkanocne. A jak to wygląda w
innych

krajach?

Jakie

potrawy

goszczą na stołach ludzi innych
narodowości?

Święta Wielkanocne w Stanach Zjednoczonych trwają tylko jeden dzień - niedzielę.
Nie dzieli się tam jajkiem, nie ma także święconek. Amerykanie wierzą jednak, że jajko
ugotowane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Sobotę przyniesie szczęście rodzinie.
Uwielbianym przez dzieci zwyczajem jest "szukanie skarbów". Zadaniem maluchów jest
znalezienie

schowanych

w

domu

i

ogrodzie

czekoladowych

jajek.

W Angli tradycją stało się rozdawanie przez królową pensów. W Wielki Piątek
obdarowywuje ona ludzi wybitymi specjalnie na tę okazję monetami. Popularne są zawody
w

turlaniu

jajek,

czyli

Egg

Rolling

oraz

wyspępy

ludowych

kapel.

We Włoszech najważniejszy jest uroczysty obiad w gronie rodziny, który odbywa
się w Wielką Niedzielę. Obfituje on w wymyślne dania z jagnięciny i baraniny oraz
przystawki. Włosi nie przywiązują wagi do ozdabiania jajek, ani święconki. Po niedzieli
wyruszają

za

miasto

na

piknik

lub

dalsze

podróże

na

południe

kraju.

Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy i drobiazgów
pozostawionych przez świątecznego zająca, to symbol niemieckiej Wielkanocy. To zabawa
nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Niemcy dekorują drzewka wieszając na nich
kolorowe

jajka.
Karolina Król
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PRIMA APRILIS

- w nietypowym wydaniu:)
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w nietypowym wydaniu :)
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CIEKAWE ROZMOWY…
Dnia 10 kwietnia 2017r. przeprowadziliśmy wywiad z
dyrektorem szkoły, panem Henrykiem Gromkiem.
Przeczytajcie sami!

- Kim Pan chciał zostać, gdy był Pan dzieckiem?
Gdy byłem dzieckiem chciałem zostać żołnierzem, strażakiem oraz
podróżnikiem. Czytałem wiele książek podróżniczych.
- Czym pasjonował się Pan w dzieciństwie?
W dzieciństwie uwielbiałem malować. Wielką pasją było również
majsterkowanie oraz składanie modeli samolotów, czołgów i statków.
- Czy ma Pan zwierzątko domowe?
Oczywiście. Mam kota, wcześniej miałem psa boksera, bo co to za dom
bez zwierzaka.
- Czy przypuszczał Pan, że zostanie dyrektorem?
Nigdy nawet nie myślałem. Mój tata był dyrektorem i nauczycielem, a ja
uwielbiałem przychodzić do niego do szkoły.
- Czy praca dyrektora jest pracą łatwą?
Nie, praca dyrektora nie jest łatwa. Jest mnóstwo obowiązków
związanych ze szkołą.
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- Czy w jakiś sposób pana życie
prywatne jest połączone z życiem
szkolnym, czyli musi mieć pan
wyrzeczenia?
Szkoła ma duży wpływ na życie
prywatne. Wyrzeczeń raczej nie
ma.
- Czy myśli Pan, że reforma
edukacji zmieni coś na plus czy
minus?
Na pewno coś zmieni. W tym
momencie nie jestem w stanie tego
określić.

- Czy mógłby Pan powiedzieć coś o swoim życiu prywatnym?
Urodziłem się w Szczecinie. W wieku młodzieńczym mieszkałem pod
Nowogardem. Przez trzy lata pływałem na okrętach w marynarce wojennej.
Od zawsze jeżdżę motorami i motocyklami, którymi się pasjonuję. Mieszkam
w Trzebiatowie. Moja żona Barbara jest nauczycielką matematyki w
Trzebiatowie.
Miałem przyjemność rozmawiać z panem Krzysztofem Hołowczycem. Od
kilku lat należę do PTTK.
- Jak trafił Pan do naszej szkoły?
Przyszedłem na miejsce za nauczycielkę polskiego. W 2006r. Dostałem
propozycje, by zostać dyrektorem. Wcześniej byłem dyrektorem w szkole w
Trzebiatowie.
Dziękujemy za rozmowę!

W następnym wydaniu "Kotła" nowy wywiad z nową, ciekawą osobą!!
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MOLE KSIĄŻKOWE

W bibliotece szkolnej jest wiele ciekawych książek. Niektóre są znane, ale są też
takie, na które uczniowie wcześniej nie zwrócili uwagi, bądź nie mieli pojęcia, że takie
się tam znajdują. Oto krótkie recenzje czterech z nich:
1. ,,Cienie na Księżycu” Zoë Marriott - historia o dziewczynie z magicznymi
zdolnościami, która ma zamiar zemścić się na ojczymie, który zabił jej ojca. Co zrobi
jeśli będzie musiała wybierać pomiędzy zemstą a miłością?
2. ,,Wybranka bogów” P.C. Cast - przeciętna nauczycielka kupuje tajemniczą antyczną
wazę, która zmienia jej życie. Jak poradzi sobie w świecie bogów?
3. ,,Drżenie” Maggie Stiefvater - Grace od lat obserwuje wilki w lesie za domem.
Złotooki wilk- jej wilk- uważnie jej się przypatruje. Grace wydaje się, że dobre go zna,
ale nie ma pojęcia dlaczego.
4. ,,Dawca” Lois Lowry – w czarno-białym świecie, w którym ludzie zapomnieli, czym
są miłość, pamięć i... kolory, pojawia się chłopie, który widząc niektóre z nich zostaje
wybrany, aby poznać prawdę. Czy da radę zostać dawca i przekazać przeszłość
następcy, czy zrobi coś zupełnie innego?
Miłego czytania!
Więcej książek w następnym wydaniu Kotła.
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...a na koniec TAKIE kwiatki :)
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KREUZWORTRÄTSEL
Odważni Intelektualiści z rozwiązaniem mogą zgłosić się do pani M. Tańskiej 
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE W POLSCE
TOPIENIE JUDASZA

WIELKIE GRZECHOTANIE

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego
Tygodnia jest Wielka Środa.
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili
tego dnia Judasza. Ze słomy i
starych ubrań robiono wielka kukłę,
którą następnie wleczono na
łańcuchach po całej okolicy. Przy
drodze ustawiali się gapie, którzy
okładali kukłę kijami. Na koniec
wrzucano „zdrajcę” do stawu lub
bagienka. Wymierzanej w ten
sposób sprawiedliwości stawało się
zadość

Kiedy milkły kościelne dzwony,
rozlegał się dźwięk kołatek.
Obyczaj ten był okazja do
urządzania
psot.
Młodzież
biegała
po
mieście
z
grzechotkami,
hałasując
i
strasząc przechodniów. Do dziś
zachował
się
zwyczaj
obdarowywania
dzieci
w
Wielkim
Tygodniu
grzechotkami.

SPECJALNIE DLA DZIEWCZĄT
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w
której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty
urody!

LANY PONIEDZIAŁĘK
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone
tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się
obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od
oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do
zrozumienia, że mu się podoba.
Truskawka
11

gazetakociol@onet.pl

Zrób to sam!
Domowe sposoby barwienia jajek!:)
WOSKOWANIE
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie
zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte
fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu
jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
PISANKI-OKLEJANKI
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom.
Mogą one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub
kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić
je na skorupkę tak, jak podpowiada im wyobraźnia.
MALOWANIE LAKIEREM DO PAZNOKCI
W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach
tęczy. Mając do wyboru taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie mogło
bez problemu namalować na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy
zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim pędzelkiem,
dołączonym do buteleczki z lakierem. Uwaga: małe dzieci nie lubią długo
czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą się, jeśli będą mogły użyć lakieru
szybko schnącego.
Truskawka
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