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KALENDARIUM MARZEC/KWIECIEŃ  

 15.04.1452r. urodził się Leonardo da Vinci 

 01.04.1548r. zmarł Zygmunt I Stary król polski i 

wielki książę litewski.  

 30.03.1853r. urodził się Vincent van Gogh, 

07.03.1876r. Alexander Graham Bell otrzymał pa-

tent na telefon 

 13.03.1876r. Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjed-

noczonym. Cena wyniosła 7,2 milionów dolarów. 

 21.03.1961r. kwartet The Beatles po raz pierwszy 

wystąpił w słynnym klubie "Cavern" w Liverpoolu. 

 07.03.1997r. zmarła Agnieszka Osiecka, poetka, 
prozaik, dziennikarka, znana przede wszystkim jako 
autorka tekstów blisko dwóch tysięcy piosenek.  

4 numer/Marzec i Kwiecień 2017 

 

    Witamy Was w wiosennym numerze 

gazetki „Głos Jedynki”. Jak każdy wie,       

zbliża się Wielkanoc. Z tej okazji chcemy 

życzyć Wam: smacznego jajka, bogatego 

zająca, mokrego dyngusa i mile spędzo-

nego czasu z rodziną oraz bliskimi w te 

Święta. 
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Weronika Rybachuk to uczen-
nica klasy pierwszej w naszej 
szkole. Pochodzi z Ukrainy. Do 
Polski wraz z rodziną przepro-
wadziła się we wrześniu 
2016r. Polska to kraj, do któ-
rego przyjechała ze względu 
na możliwość zdobycia lepsze-
go wykształcenia oraz dobre-
go zawodu. Od 6 lat zajmuje 
się muzyką. Uwielbia też ryso-
wać, tańczyć i uczyć się języ-
ków. Największą frajdę jednak 
sprawia jej śpiewanie oraz 
granie na fortepianie. Jednym 
z jej osiągnięć jest udział w 
konkursie telewizyjnym  „Krok 
do Gwiazd". Została jego zwy-
ciężczynią mając zaledwie 8 
lat! Weronika jest też laureat-
ką konkursów powiatowych, a 
także wojewódzkich. Na po-
czątku było jej ciężko, jednak 
znając język polski, którego 
uczyła się przez 4 lata nawią-
zała mnóstwo nowych znajo-
mości w nowym miejscu  za-
mieszkania, 

 
 

a co za tym idzie - również w 
naszej szkole. Jej ulubionymi 
przedmiotami są matematyka, 
chemia i język angielski. We-
ronice życzymy jak najwięcej 
sukcesów w śpiewaniu oraz 
nauce :). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martyna Dolata, kl.2a 

Talenty naszej szkoły 
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Symbole Wielkanocne 

Święta Wielkanocne to nie tylko mile spędzony czas w rodzinnym gronie, ale także udział w wielkim 
„korowodzie tradycji ''. Wielkanoc to największe i najstarsze święto chrześcijańskie. Zwyczaje świąteczne 

jednak często sięgają korzeniami do czasów przedchrześcijańskich. 
 
 

Pogański wymiar świątecznych symboli 
Gałązki wierzbowe w palmach są pogańskim symbolem drzewa życia, pojawiającego się w różnych staro-
żytnych kulturach. Dawny zwyczaj uderzania się na szczęście wierzbowymi baziami przekształcił się w la-
nie wodą. 
 

Baranek Starego i Nowego Testamentu 
Baranek to biblijny symbol upamiętniający Paschę. Według Ewangelii Jana właśnie w dniu Paschy Jezus 
skonał na krzyżu, sam stając się ofiarą. Dlatego, baranek to symbol Chrystusa. 

 

Pisanki z apokryfów 

Z kolei pisanki to pamiątka cudu z jajkami opisanego w 
apokryfach – opowieściach niewłączonych do Biblii. 
Sprzedawca jajek porzucił swój kram, by pomóc Chrystu-
sowi idącemu na Golgotę. Kiedy wrócił, jajka zamieniły 
się w pisanki. 

 

Święcenie na pamiątkę 

Święcenie ognia to symbol światłości, jaka nastała pod-
czas zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie wierni zapa-
lają od ognia świece, tzw. paschały. Święcenie jedzenia 
to wspomnienie chleba, którym Jezus nakarmił głod-
nych. Potrawy mięsne upamiętniają baranka paschalnego. 

 

Lany poniedziałek 

Nie można też oczywiście zapomnieć o lanym ponie-
działku. Niegdyś wierzono, że Lucyfer siedzi w piekle 
przykuty do słupa i przez cały rok szarpie łańcuchem. 
Przed Wielkanocą z łańcucha zostaje tylko jedno roz-
grzane ogniwo. Aby ponownie stwardniało i nie pękło, 
trzeba polewać je wodą. Ale wystarczy polewać 
się nawzajem, bo w każdym człowieku „szarpie się dia-
beł”. 

 

Źródło: 

http://cafesenior.pl/wielkanocne-symbole/, 
Grafika google 

Patrycja Tęsiorowska, Adrianna Jędras, kl.2a 

http://cafesenior.pl/wielkanocne-symbole/
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Koszykówka 

 Koszykarze BM SLAM Stal rozkręcili się na dobre i pędzą do pierwszego miejsca w tabeli. Wygrywają 

mecz za meczem i znajdują się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli! Przed nimi są zespoły z Włocławka i 

Zielonej Góry. Mecze "Stalówki" cieszą się ogromnym zainteresowaniem kibiców, świadczy o tym fakt, iż 

bilety na ostatni, wygrany mecz z Krosnem, rozeszły się w ciągu 

półtorej godziny! Atmosfera na tej jakże małej hali przy Wro-

cławskiej jest znakomita, choć zawsze może być lepsza. I na to 

wszyscy liczą, ponieważ zespół z Ostrowa praktycznie jest już w 

fazie play-off gdzie rywalizuje osiem najlepszych drużyn i to tam 

rozgrywane będą decydujące mecze, co prowadzi do niezwy-

kłych emocji. Prawdziwe hity w sezonie zasadniczym są dopiero 

przed nami. Dnia dziewiątego kwietnia Stal będzie podejmowała 

na własnym parkiecie zespół z Włocławka, a dwa tygodnie póź-

niej(22.04) lidera z Zielonej Góry. W ostatnim czasie nowym na-

bytkiem naszego zespołu stał się 27-letni, niski skrzydłowy Mate-

usz Kostrzewski, który już pokazał w pierwszych meczach, że bę-

dzie wartością dodaną. 

 

        ŻUŻEL 

 Już niebawem rozpoczyna się sezon żużlowy. Ostrow-
ska drużyna do rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polskiej 
Ligi Żużlowej 2 przystąpi w składzie: Zbigniew Suchec-
ki, Patryk Dolny, Kamil Brzozowski, Łukasz Sówka (dwaj 
ostatni doskonale znani ostrowskiej publiczności ze startów 
w ostrowskiej drużynie we wcześniejszych latach) oraz za-
graniczni zawodnicy między innymi Sam Masters – uczestnik 
rundy Grand Prix 2016 w Melbourne, Adam Ellis - młody an-
glik który brał udział w zmaganiach o IMŚJ 2016, 
oraz Kenneth Hansen, który w polskiej lidze ściga się od kilku 
sezonów i może być ważnym ogniwem Ostrovii Ostrów 
Wlkp. Ponadto kadrę uzupełnia Jonas Jeppesen. 

Trenerem żużlowców z Ostrowa Wielkopolskiego jest doskonale znany - były zawodnik ostrowskiej druży-
ny – Mariusz Staszewski, który kilka sezonów spędził w barwach tej drużyny. Będzie to pierwszy sezon w 
rzemiośle trenerskim tego doświadczonego zawodnika.Długo wyczekiwana inauguracja sezonu żużlowego 
w Ostrowie Wielkopolskim zbliża się wielkimi krokami, pierwszy mecz zaplanowany jest na niedzielę 9 
kwietnia. A już 1 kwietnia odbędzie się Turniej "PK The Final Word" czyli symboliczne pożegnanie Petera 
Karlssona. Ta szwedzka legenda poinformowała o tym, że zamierza oficjalnie pożegnać się z polską pu-
blicznością, bo powoli kończy sportową karierę. - Obiecałem polskim kibicom ten ostatni występ i słowa 
dotrzymam. 1 kwietnia pojawię się na torze w Ostrowie. Wiele sezonów spędziłem w tym klubie, więc to 
chyba naturalne, że wystąpię gościnnie w barwach TŻ Ostrovia. Rywalem będzie drużyna złożona z moich 
przyjaciół z toru - powiedział Szwed. Obsada turnieju jest kompletowana, zapowiada się bardzo ciekawie. 

Sport 
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SKOKI NARCIARSKIE 

Przed Mistrzostwami Świata w Lahti 2017 wiele osób miało nadzieję na dobre 
występy rodaków. 
Polskie orły nie za-
wiodły i poszybowa-
ły wysoko. Piotr Żyła 
zdobył brązowy me-
dal w indywidual-
nym konkursie 
skoczków na dużym 
obiekcie na MŚ w La-
hti. Złoto wywalczył 
Austriak Stefan Kraft, 
a srebro Niemiec An-
dreas Wellinger. 
Czterech Polaków ukończyło zmagania w czołowej dziesiątce. Znakomita forma 
indywidualna przełożyła się na zmagania drużynowe. Polacy zdeklasowali rywali 
w konkursie drużynowym! Każdy z naszych reprezentantów oddawał znakomite 
próby i dołożył swoją cegiełkę do złotego medalu. Drugich Norwegów wyprze-
dziliśmy o 25,7 punktu! Indywidualnie drugi wynik uzyskał Kamil Stoch. Polscy 
skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii zostali drużynowymi mistrzami 
świata. W Lahti w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch, 
wyprzedzili Norwegów i Austriaków. 
Aktualnie Kamil Stoch zajmuje drugie miejsce w tabeli Pucharu Świata. Wyścig o 
Kryształową Kulę wygrywa Stefan Kraft. Maciej Kot jest piąty, a tuż za dziesiątką, 
na jedenastym miejscu znajduje się Piotr Żyła. W dwudziestce, na dziewiętna-
stym miejscu klasuje się Dawid Kubacki. 
 
źródła: sportowefakty.pl, polsatsport.pl         Łukasz Szukalski, kl. III A 

 

Sport 
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Książka pt: "Więzień Labiryntu" autorstwa Jamesa Dashnera to pierwszy 
tom trzymającej w napięciu serii przeniesionej na ekrany kin. Ekranizację trze-
ciej części będziemy mogli obejrzeć w 2018 roku. 
Thomas budzi się w windzie, która zdaje się jechać bez końca. A jedyne, co pa-
mięta to własne imię. Po tym jak winda się zatrzymuje,  ukazuje się mu grupa 
chłopaków, wśród których najmłodsi mają jedenaście, a najstarsi po szesnaście, 
siedemnaście lat. Witają go w Strefie. Miejscu otoczonym przez ogromne, prze-
rażające mury labiryntu. Nikt nie umie powiedzieć jak się tu znaleźli i po co. 
Wiedzą tylko, że muszą odnaleźć wyjście i uciec. Nie będzie to jednak łatwa mi-
sja, bowiem labirynt skrywa tajemnice, a jedną z nich są stworzenia nazywane 
przez Streferów Bóldożercami. W Strefie każdy ma wyznaczoną rolę. Niektórzy 
gotują, inni zajmują się uprawą roli, albo szukają wyjścia. Do tej ostatniej grupy 
najbardziej ciągnie Thomasa. Kiedy w strefie niespodziewanie pojawia się 
pierwsza dziewczyna, wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nic już nie bę-
dzie takie jak było. Chłopak ma wrażenie, że to on i dziewczyna są kluczem do 

rozwiązania całej tej zagadki. Jednak 
czas ucieka, a pytań jest coraz więcej. 
Czy uda im się dowiedzieć kto stwo-
rzył labirynt i w jakim celu? Czy znaj-
dą wyjście? Tego możecie dowiedzieć 
się już tylko czytając tę wspaniałą se-
rię. 
 
 

 Natalia Matuszewska, kl. IA 

Koniecznie Przeczytaj! 
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Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż zapałki. 
 
Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią skakać. 
 
Kwakanie kaczki nie powo-
duje echa i nikt nie wie dla-
czego. 
 

Założenie słuchawek tylko 

na jedną godzinę powoduje 

wzrost ilości bakterii w 

twoim uchu o 700%. 

 

Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest niepowtarzalny. 

 

Czy wiesz, że świnka morska jest nieprawidłową nazwą? Powin-

no się je nazywać kawia domowa. 

 

 

 

         Weronika Datta, kl. 1a 

 

 

Ciekawostki 
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English 

Spring Words 
1.Place behind the house, where there are lots of plants and where  

we spend a lot of time when it is warm 

2.An insect with beautiful, big wings 

3.Cat’s child  

4.From a little … will grow up a big tree 

5.This small, downy, yellow bird hatches from an egg in the spring and goes 

“pi, pi, pi..” 

6.It’s big, round and very fair. It’s on the sky and shines every day 

7.A small, cute dog 

8.It can fly and sing beautifully 

9.For example: a daisy, a rose, a tulip 

 10.In spring these green, small things grow on every single tree  

 

A. Chick 

B. Flower 

C. Puppy 

D. Leaves 

E. Sun 

   1. …    2. …  3. …  4. …  5. …  

 

F. Seed 

G. Garden 

H. Kitten 

I. Butterfly 

J. Bird 

6. … 7. …  8. …  9. …  10. … 

 

 

Magdalena Woźniak, kl. 1a 
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku 

założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie 

się, męczy, ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko 

mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściąga-

ją, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! 

Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale 

nie chcą wejść... Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki... 

Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. 

Odczekała i znowu szarpie się z buta-

mi... Zeszły! 

Na to dziecko: 

-...bo to są buciki mojego brata, ale 

mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, 

odczekała aż przestaną jej się trząść i 

znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 

Wciągają, wciągają... weszły! 

- No dobrze - mówi wykończona pani - 

a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach.  

Nikola Paszek, kl. 1b 

Humor 
 

 

 

 

 

 

Nauczycielka pyta największego 
lenia w klasie : 
- Jakim zwierzęciem chciałbyś być? 
- Wężem! 
- A dlaczego? 
- Bo on leży, a mimo to idzie ... 

 
Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem 
o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest 
fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł po-
łknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, 
jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka 
upierała się, że przecież Jonasz został połknię-
ty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel po-
wtórzył, że to fizycznie niemożliwe. 
Na to dziewczynka: 
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. 
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośli-
wie nauczyciel. 
- Wtedy pan go zapyta! 

- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodzi-
ców w szkole. 
- Co masz na myśli, mówiąc ,,małe”? 
- No: ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 

 Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wa-
kacjach"? 
Zgłasza się Jasiu: 
- Kłamstwem, Panie profesorze. 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 
- Proszę wymienić pięć drapieżników. 
- Jeden lew i cztery tygrysy.  

 
Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy : 
- Mamo, mamo dostałem szóstkę! 
- Z czego mój drogi? -zapytała mama.  
- 1 z polskiego, 2 z muzyki,1 z plastyki i 2 z historii. 
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Babka na oleju marmurkowa – przepis 
Składniki: 

 300 g mąki pszennej 
 1 łyżka kakao 
 5 żółtek 

 5 białek 
 2 ¼ łyżeczki proszku do pieczenia 

 ½ szklanki oleju 

 ½ szklani wody 

 250 g cukru pudru 

 Skórka starta z ½ cytryny 

 

Sposób przygotowania: 

Do jednego naczynia wlej olej, wodę, dosyp cukier - całość dokładnie zmiksuj. Dodawaj po jednym 

żółtku. Wsyp przesianą mąkę i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodaj skórkę z cytryny. 

Z białek i szczypty soli ubij pianę. Delikatnie wymieszaj ją z ciastem. 

Żeby babka na oleju marmurkowa wyszła perfekcyjne, należy odłożyć ¼ ciasta. Dodać do niej     

kakao i pozostałą ¼ łyżeczki proszku do pieczenia. 

Formę na babę wysmaruj masłem, obsyp bułką tartą. Wlewaj do niej na przemian raz jasne, raz 

ciemne ciasto. 

Babka na oleju marmurkowa powinna ok. 50 minut spędzić w piecu nagrzanym do 160 stopni. Go-

towe ciasto polej lukrem. 

Coś na ząb 
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SERNIK WIELKANOCNY - składniki: 

 100 g masła 

 50 g cukru 

 1 żółtko 

 150 g mąki pszennej 

 sól i aromat waniliowy do smaku 
 mąka na podsypkę 

 500 g sera mielonego twarogowego 

 15 g mąki ziemniaczanej 

 3 żółtka 

 3 białka 

 120 g cukru 

 20 g skórki pomarańczowej kandyzowanej 

 aromat waniliowy do smaku 
SERNIK WIELKANOCNY - sposób przygotowania: łączymy masło z cukrem i żółtkiem, 
dodajemy sól i aromat waniliowy, mąkę, całość wyrabiamy na jednolitą masę. Ciasto 
rozwałkowujemy na grubość 3-4 mm i wykładamy spód formy (ok. 23 cm). Wstawia-
my do nagrzanego pieca do temperatury 180 stopni C i pieczemy ok. 10-15 minut na 
jasnozłoty kolor. Ser mieszamy z połową ilości cukru, dodajemy żółtka, aromat wani-
liowy i mąkę ziemniaczaną, pozo-
stałą część cukru ubijamy z białka-
mi i delikatnie łączymy z uprzednio 
przygotowaną masą serową. Wy-
kładamy bok formy pergaminem, 
tak żeby wystawał kilka cm ponad 
górny brzeg, na dnie formy wykła-
damy skórkę pomarańczową, zale-
wamy gotową masą serową i wsta-
wiamy do nagrzanego piekarnika 
do temperatury 180 stopni C na 
około 30 minut, by wierzch sernika 
lekko się zarumienił. Podczas pie-
czenia nie należy uchylać drzwiczek piekarnika, by zapobiec opadnięciu sernika. Jeśli 
część sernika będzie nieco bardziej przyrumieniona niż pozostała, należy szybko 
otworzyć piekarnik i przykryć ciasto podczas pieczenia pergaminem. 
 
Kinga Sitarz, kl.1d 

Coś na ząb 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-%3Ca%20href=
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