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Ważne daty:
1 kwiecień– Prima Aprilis
24, 25 kwiecień– Święta
Wielkanocne

AKTUALNOŚCI
Święta wielkanocne - Tradycje i Obyczaje

W

ielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem
pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi

przyjemnymi rzeczami.
Wielkanoc: Jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to
święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
1

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25
kwietnia.
Niedziela Wielkanocna: Nazywana też Wielką
Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego to
pierwszy dzień świąt wielkanocnych. W Polsce w
godzinach porannych odprawiana jest uroczysta
rezurekcja oznacza zmartwychwstanie, która swymi
tradycjami sięga średniowiecza. Po powrocie do domu
w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego
śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się
składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z
koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny,
wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych
wiosennych kwiatów.
Poniedziałek Wielkanocny: Zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusemdyngusem to drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia
polewa się dla żartów wodą inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie wodą
nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym
budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do
rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy
ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu
Polski.
Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo
bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji kulinarnej na
czas obchodów Świąt Wielkanocnych. Czekamy na to
śniadanie przez cały Wielki Post, zatem nie dziwi fakt,
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że wszystkiego, co znajduje się na stole staramy się skosztować choćby
przynajmniej po troszeczkę.
Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć takich potraw jak:
żurek wielkanocny, biała kiełbasa pieczona, szynka
świąteczna, faszerowane jajka, ćwikła, babka wielkanocna,
mazurek, sernik.
A po obfitym świątecznym śniadaniu zapraszamy
wszystkich do wielkanocnych
zabaw z pisankami.
Jajko o jajko - zabawa w parach; potrzebne jest po jednej pisance
na osobę zawodnicy siadają naprzeciwko siebie należy uderzyć
jajkiem o jajko partnera wygrywa ten zawodnik, którego jajko nie będzie zbite.
Kto dalej - potrzebne jest po jednej pisance na osobę; zawodnicy stają na linii
startu; na podany sygnał popychają swoją pisankę tak, aby potoczyła się jak
najdalej; ten, kto wygra zabiera pisanki przeciwników.
Rzuć pisankę - potrzebne jest po jednej pisance na osobę; pary stają w
odległości 1 m od siebie i jednocześnie rzucają do siebie jajka, jeśli je złapią
odsuwają się o metr i rzucają znowu; wygrywa para, która odsunęła się od siebie
na największą odległość i której udało się nie zbić jajek.
Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które
wspominamy przez cały rok. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija
niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy czas by nacieszyć się sobą.
To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc
przy świątecznym stole, w wyjątkowym i
podniosłym nastroju, mamy okazję do spotkań,
długich rozmów. Wówczas możemy się wreszcie
sobą nacieszyć.
Napisała Justyna Chmielewska z grupy XVII
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POKAZ MAKIJAŻU

D

nia 30 marca byłyśmy na spotkaniu z panią kosmetyczką,
która opowiedziała nam, jak dbać o cerę i robić makijaż.

Nasza koleżanka Daria z grupy XVIII była modelką. Pani kosmetyczka
zrobiła jej cudowny makijaż. Wyglądała
ładnie, zdrowo i oczywiście inaczej.
Dowiedziałyśmy się, jak dobrać kolor
cieni do oczu, jak malować usta, jakie
kremy stosować. Wszystkie też miałyśmy
zbadaną skórę specjalnym aparatem
i już wiemy, jaki mamy rodzaj skóry
i jakich kremów musimy używać.
Myślę, że to było ważne i ciekawe
spotkanie. Wiele się dowiedziałyśmy.
Napisała: Martyna Maj z grupy II

CIEKAWOSTKI

KSIĄŻKA; RECENZJA:

„Trzynastu jeźdźców apokalipsy”
Autor: Andy Collins
Dzisiaj kupiłam sobie książkę pt. „Trzynastu jeźdźców apokalipsy”.
Jest to bardzo ciekawa książka, opisuje katastrofy, które mogą zagrozić
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naszej Ziemi, jeśli nie będziemy o nią dbać. Dowiecie się z niej, co to jest
meteor, wulkan i czy zginiemy jak dinozaury? Oprócz tego, co to jest
efekt cieplarniany, przeludnienie i katastrofa kosmiczna itd.
Przedstawiono tu trzynaście największych zagrożeń dla nas i dla Ziemi.
Ludzie nie rozumieją tych zagrożeń. Polecam wam koleżanki i koledzy!
Napisała Angelika Mądrowska z grupy II

FILM; RECENZJA:

„Sala samobójców”
Reżyseria: Jan Komasa
Występują: Roma Gąsiorowska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński.
W roli głównej : Jakub Gierszał jako Dominik Santorski.
Film „Sala samobójców” opowiada o życiu zamożnego, młodego
chłopaka. Dominik to zwyczajny chłopak. Ma wielu znajomych,
najładniejszą dziewczynę w szkole, bogatych rodziców, pieniądze na
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ciuchy, gadżety, imprezy. Jednocześnie przeżywa koszmar braku
porozumienia z rodzicami, którzy są ciągle zabiegani. Brak akceptacji
rówieśników wpędza Dominika w depresję, z którą nie jest w stanie sobie
poradzić. Zamknięty w swoim pokoju kontaktuje się tylko z wirtualnymi
znajomymi. Pewnego dnia znajduje w Internecie stronę „Sala
samobójców”- coś w rodzaju gry. Poznaje tam dziewczynę, która marzy
tylko o śmierci. Znajduje z nią wspólny język. "Ona" zaczepia go w sieci.
Jest intrygująca, niebezpieczna, przebiegła. Wprowadza go do "Sali
samobójców", miejsca, z którego nie ma ucieczki. Dominik, w pułapce
własnych uczuć, wplątany w śmiertelną intrygę, straci to, co w życiu
najcenniejsze…
Dla mnie osobiście, ten
film jest trochę podobny do
prawdziwego życia
nastolatków. Każdy, kto nie
może poradzić sobie z
własnym „ja”, odnajdzie w
tym filmie cząstkę tego, co
przeżył. Myślę, że warto ten
film zobaczyć. Można się
przekonać o tym, jak
niebezpieczny może być
Internet, jak świat realny
może przestać mieć jakiekolwiek znaczenie w obliczu możliwości, jakie
oferuje ten komputerowy.
Napisała Karolina Mądrowska z grupy XVII
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HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ

K

orzenie futbolu nikną w zamierzchłej przeszłości. Ponad 2000
lat temu w kulturze chińskiej, japońskiej, greckiej czy

rzymskiej istniały zabawy polegające na wkopywaniu lub wrzucaniu piłki
do bramki. Później, w średniowieczu,
na ulicach wielu miast i wiosek
dochodziło do dzikich rozgrywek
między dwiema drużynami o
nieograniczonej ilości zawodników.
Świński pęcherz albo wypchana
zwierzęca skóra służyły jako piłka.
Dopiero w XIX wieku rozgrywki
piłkarskie zostały uporządkowane
według określonych reguł.
W roku 1863 przedstawiciele
jedenastu angielskich klubów
piłkarskich spotkali się w
Freemason's Tayern w Londynie, aby
utworzyć Związek Piłki Nożnej. Wcześniej setki szkół i klubów
uprawiających futbol kierowały się swoimi własnymi zasadami. Niektóre
drużyny dopuszczały podcinanie przeciwnika albo chwytanie piłki w ręce.
Z tego chaosu Związek Piłki Nożnej wykreował jednolity zestaw reguł.
W ciągu dekady do Związku dołączyły organizacje futbolowe z Walii,
Szkocji i Irlandii.

W roku 1882 te cztery związki utworzyły

Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Piłki Nożnej (IFAB).
Napisał Przemek Nowakowski z grupy VIII
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LECH POZNAN – HISTORIA KLUBU
Klub został założony 19 marca 1922 roku w miejscowości Dębiec (teren
dzisiejszego Poznania) jako Lutnia Dębiec. Od 30 maja 2006 roku oficjalnie
nazywa się KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna, a od 20 października 2008 r.
właścicielem jest Invesco SA, której 100% udziałów posiada prezes Amiki
Wronki SA Jacek Rutkowski. Zespół obecnie występuje w Ekstraklasie i jest
sześciokrotnym zwycięzcą najwyższej klasy
rozgrywkowej oraz pięciokrotnym zdobywcą
Pucharu Polski i czterokrotnym Superpucharu
Polski. Międzynarodowa Federacja Historyków i
Statystyków Futbolu sklasyfikowała Lecha w
połowie 2009 na 70. miejscu spośród 350 klubów
będących w rankingu.
Rodowód Lecha sięga dziejów organizacji, która
nie była bezpośrednio związana ze sportem:
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W końcu w
1920 roku młodzi postanowili wystąpić z mało
aktywnej organizacji i utworzyć własną drużynę
futbolową. Zarejestrowanie klubu przypadło
prawdopodobnie na niedzielę 19 marca 1922 roku.
Z tą datą wiążą się zatem oficjalne narodziny
Lecha. Już 4 sierpnia 1922 roku zmieniono nazwę
na Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec, a we wrześniu udało się wydzierżawić
teren na boisko przy ul. Grzybowej. 17 września 1922 roku rozegrano pierwsze
spotkanie, zakończone remisem 1:1. Rywalem była Sparta Poznań. Oczywiście
zespół musiał rozpocząć rozgrywki od najniższej klasy rozgrywkowej w tamtym
okresie była to C-klasa.
Po kilku latach udało się zdobyć awans o szczebel wyżej do B-klasy. Na
promocję do grona najlepszych drużyn okręgu przyszło jeszcze poczekać do
1932 roku, kiedy to zrządzenie regulaminu pozwoliło Lidze znaleźć się w Aklasie, z której można było uzyskać prawo startu w eliminacjach do I ligi
państwowej. Przed wojną dębieckim piłkarzom to się nie udało, jednak nastąpił
kolejny ważny moment w dziejach klubu. Jesienią 1933 roku powołano do życia
Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Poznań, w skrócie
KPW. W 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny, działacze zaczęli szukać
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możliwości wznowienia życia sportowego w mieście. Pierwszym reaktywowanym
klubem w mieście był Lech Poznań,.
W 1990, 92 i 93 r. poznaniacy sięgali po mistrzostwo kraju. Najlepsze spotkanie
poprzedniej dekady “Kolejorz” rozegrał właśnie jesienią 1990 roku. Pokonał
wówczas na stadionie przy ul. Bułgarskiej francuski Olympique Marsylia 3:2. W
rewanżu było już gorzej większość zawodników narzekała we Francji na
zatrucie pokarmowe, a Francuzi rozgromili poznaniaków 6:1. Od 1993 roku
każdy kolejny sezon był już gorszy od poprzedniego. Klub borykał się z
olbrzymimi kłopotami finansowymi musiał sprzedawać kolejnych zawodników,
by przetrwać.
W końcu czara
goryczy się przelała w 2000 roku
Lech po 28 latach opuścił szeregi
ekstraklasy. Pierwszy sezon w II
lidze był katastrofalny. Niewiele
brakowały by drużyna znalazła się
na samym dnie, czyli w III lidze.
Ogromnym wysiłkiem udało się
jednak
uratować
przed
degradacją, a w kolejnym sezonie
bez problemów wywalczyć awans
do ekstraklasy.
Tyle na razie, ciąg dalszy
historii Lecha Poznań poznacie w
majowym numerze gazetki.
Napisał Łukasz Plewa z grupy VII

PORADY NA WIOSNĘ…
Jak zrobić modną bluzkę?

J

eśli chcecie coś zmienić w swoich rzeczach, macie już dość wszystkich
noszonych koszulek i bluzek… można w łatwy sposób to zrobić:
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- wyciąć nożyczkami ciekawe dziury w starej koszulce,
- pisakiem napisać na ubraniu np. słowa swojej ulubionej piosenki
W ten oto sposób można zrobić coś nowego z niczego!
Pamiętajcie, że tej wiosny obowiązują kolory! Koniec z szarością,
czernią i smutnymi kolorami. Teraz musicie być weseli i kolorowi!
Im więcej, tym lepiej. Można łączyć wszystkie kolory razem i nie
będzie to dziwnie wyglądać, np. różowy z pomarańczowym! Jak
najbardziej!
Napisała Angelika Mądrowska z grupy II

Radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz niespodzianek od zajączka
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy redakcja gazetki.

Redakcja „Ślimaczka”

Serdecznie dziękuje wszystkim wychowawcom, dzieciom
i młodzieży za aktywny udział w tworzeniu gazetki.
Redakcja
: D. Buhl,I.
i młodzieży
za aktywny
udziałMarciniak,J.
w tworzeniuBuhl
gazetki.
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