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Wielkanocne 
zwyczaje

Sportowe
 wieści

     Wielkanoc to
najważniejsze i najstarsze
święta dla chrześcijan.
Obfitują w szereg
zwyczajów, które od
czasów narodzenia Chrys-
tusa przetrwały do dziś.
  O wielkanocnych
symbolach przeczytacie na
stronie 2.

  Uczniowie naszego
gimnazjum czynnie
uczestniczą w rozgrywkach
sportowych organizowanych
na poziomie gminy, powiatu
oraz regionu.
    W obecnym numerze
możecie sprawdzić jakie
wyniki osiągnęli nasi
sportowcy. Relacja na str. 3.

Co jeszcze w numerze?
 · przedegzaminacyjne SOS, s. 2

 · prima aprillis,  s. 2

 · kącik filmowy, s. 2

 · Światowy Dzień Wody, s. 4

 · stała dawka humoru, s. 4

    Już niedługo nasi koledzy z klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Jak
zawsze będzie trwał 3 dni - od wtorku 21 kwietnia do czwartku 23 kwietnia. 
Szczegółowy plan egzaminu:
 - część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek),
 - część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa), 
 - język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek). 
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Wielkanocne zwyczaje

Przedegzaminacyjne SOS

    Prima 
       aprilis :)    Wielkanoc to

najważniejsze i
najstarsze święta dla
chrześcijan. Obfitują
one również w szereg
zwyczajów, które od
czasów narodzenia
Chrystusa przetrwały
do dziś.
   Przed Wielkanocą
robimy wielkie

świąteczne porządki
nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło
czystością. Porządki
mają także
symboliczne znaczenie
– wymiatamy z
mieszkania zimę, a
wraz z nią wszelkie zło
i choroby.

 Wielki Tydzień
zaczyna się Niedzielą
Palmową. Po poś-
więceniu palemki biło
się nią lekko
domowników, by
zapewnić im
szczęście na cały rok.
Połknięcie jednej
poświęconej bazi
wróżyło zdrowie i
bogactwo.
   Wielka Sobota była
dniem radosnego
oczekiwania. Koniecz-
nie należało tego dnia
poświęcić koszyczek
z jedzeniem. Nie
mogło w nim
zabraknąć baranka,
mięsa i wędlin.
Święcono też chrzan,
masło – oznakę
dobrobytu – i jajka –
symbol narodzenia. 
  Lany poniedziałek,
śmigus-dyngus,

święto lejka – to
zabawa, którą
wszyscy doskonałe
znają. Oblewać można
było wszystkich i
wszędzie. Zmoczone
tego dnia panny miały
większe szanse na
zamążpójście. Wyku-
pić się można było od
oblewania pisanką –
stąd każda panna
starała się, by jej
kraszanka była
najpiękniejsza. 
   Jednak największym
symbolem tych świąt
jest wielkanocne jajo.
Symbolizuje życie i
odrodzenie. Kolorowe
pisanki są naj-
piękniejszą ozdobą
wielkanocnych stołów.
                   Natalka

     Prima Aprilis z łaciny ,,pierwszy kwietnia” to
święto obchodzone corocznie na całym świecie.
     Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze
wyjaśnione, lecz już od dawna ludzie się
oszukiwali i żartowali z siebie nawzajem. Ten
dzień jest  idealną okazją do tego, aby zrobić
kogoś ,,w konia”.
     W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest
nazywany „Dniem Głupców”. W Wielkiej Brytanii,
Australii i RPA wzajemne żartobliwe
oszukiwanie jest uprawiane tylko do południa. W
innych krajach germańskojęzycznych dzień ten
jest nazywany po prostu "1 kwietnia".
     To właśnie w tym dniu wszystkie wybryki
ujdą każdemu bezkarnie, tak więc można
spłatać komuś nieszkodliwego psikusa. Można
wtedy wymyślić coś ciekawego (tak, aby nikt się
nie obraził) i każdy mógł się z tego śmiać.
Należy jednak pamiętać, by żart nie sprawił
nikomu przykrości.
Uważaj, abyś i ty się nie nabrał!
                                    
                                            Patrycja

Drodzy Trzecioklasiści,
trzymamy za Was kciuki :)

   Do egzaminu gimnazjalnego pozostało niewiele
czasu. Tym intensywniej trzeba zabrać się za
powtarzanie materiału i ćwiczenie testów.
Zebraliśmy dla Was kilka rad, które pozwolą
efektywnie wykorzystać pozostały do egzaminu
czas.
· Wyśpij się - podczas snu mózg koduje wiedzę.
· Przewietrz pokój - nauka w zaduchu przychodzi
z trudem.
· Pij dużo wody niegazowanej - nasz mózg składa
się w 80% z wody i jeśli jest słabo nawodniony,
to gorzej pracuje.
· Rób przerwy w nauce - sporo, nawet 5-
minutowych. 
· Jedz ryby i orzechy - zawierają kwasy omega-3,
które zwiększają wydajność mózgu.
· Nie kuj na pamięć- ucz się językiem wyobraźni.
· I najważniejsze - bądź dobrej myśli - pozytywne
emocje pomagają w nauce.
                                                    Sandra

       Kącik filmowy
   "Disco Polo” – jest to film z poczuciem 
humoru, przedstawiający historię tzw. muzyki
c h o d n i k o w e j . Opowiada o latach
dziewięćdziesiątych, kiedy muzyka disco polo
była według ówczesnych znawców
największym  obciachem i kitem. Nie
przeszkadzało to twórcom wydawać kolejnych
płyt. Maciej Bochniak jest pierwszym
reżyserem, który nakręcił film o tym społecznym
fenomenie.
   Uważam, że jest to komedia godna polecenia.
                                                Martyna
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COCA COLA CUP 2015
     W dniu 27 marca 2015 roku na Orliku w
Galewicach odbyła się I runda rozgrywek
lokalnych chłopców Coca Cola Cup. To już 17
edycja zawodów ogólnopolskich. Wyniki można
śledzić na
https://www.cocacolacup.pl/Home/Results 
    Na zawody nie dojechała drużyna z
Bolesławca, dlatego każdy już na wstępie
zainkasował 3pkt. za walkower. Po bardzo
zaciętych spotkaniach – wyniki poniżej – w
fatalnych warunkach atmosferycznych, z awansu
do II rundy cieszą się gimnazjaliści z Czastar.
Rozgrywki II rundy rozgrywane będą w kwietniu w
16 grupach, z których zwycięzcy awansują do
finału wojewódzkiego.
Kolejność końcowa:
1.  Gimnazjum Czastary  10  9:1 
2.  Gimnazjum Lututów      9  8:3  
3.  Gimnazjum Nr 1 Wieruszów    7  4:1
4.  Gimnazjum Galewice    3  4:8
5. Gimnazjum Bolesławiec    0  0:12

Reprezentantki naszego gimnazjum Zwycięska drużyna dziewcząt

Gimnazjum w Czastarach
trzecią drużyną rejonu
sieradzkiego!

   W dniu 19 marca 2015 roku w salach
sportowych Gimnazjum Nr 1 w Wieluniu i
Gimnazjum w Mokrsku odbyły się Mistrzostwa
Rejonu Sieradzkiego w Piłce Siatkowej Chłopców.
   Zasłużenie zawody wygrała drużyna z Wielunia
z Gimnazjum Nr 1. Mistrzowie Powiatu
Wieruszowskiego – Gimnazjum Czastary –
pokazali się z dobrej strony, przegrywając jedynie
ze zwycięzcami turnieju.  
Kolejność końcowa:
1.  Gimnazjum Nr  1 Wieluń   - awans do finału
wojewódzkiego
2.  Gimnazjum Warta
3.  Gimnazjum Czastary
4.  Gimnazjum Widawa
5.  Gimnazjum Nr  5 Zduńska Wola
6. Gimnazjum Mokrsko Zwycięska drużyna

Chłopcy walczyli dzielnie

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt 
    W dniu 13 marca 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów
Września 1939 roku w Czastarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Siatkówce Dziewcząt. W zawodach udział wzięły reprezentantki czterech
gimnazjów: Czastary, Łubnice, Sokolniki i Walichnowy. Zawody rozegrano
systemem „każdy z każdym”. 
Kolejność końcowa: 
1  Gimnazjum Walichnowy    6    6:0
2  Gimnazjum Czastary    5    4:2
3  Gimnazjum Sokolniki    4  2:4
4  Gimnazjum Łubnice    3    0:6
Awans do zawodów rejonowych w Wieluniu (18 marca 2015) – wywalczyły
reprezentantki Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach.

Siatkarze

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Chłopców
     Natomiast w dniu 12 marca 2015 roku również w naszym gimnazjum
odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Chłopców Szkół
Gimnazjalnych. W zawodach brały udział gimnazja: Czastary, Lututów,
Łubnice, Sokolniki i Walichnowy. Dość pewnie – bez straty seta - zawody
wygrali gospodarze, zdobywając tym samym tytuł mistrza powiatu i awans
do zawodów rejonowych w Wieluniu. Pozostałe mecze były bardzo
wyrównane, pełne emocji i wszystkie zakończyły się w tie-breakach. 
Kolejność końcowa:
1.  Gimnazjum Czastary  
2.  Gimnazjum Lututów
3.  Gimnazjum Walichnowy
4. Gimnazjum Sokolniki

M.D. M.D.

M.D.

M.D.

M.D.

https://www.cocacolacup.pl/Home/Results
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Oszczędzajmy wodę!
      Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego 22 marca, członkowie Koła Ekologicznego -
„EKOLUDKI” wykonali ulotki, zachęcające do oszczędnego gospodarowania wodą. Ulotki rozdali
uczniom w celu zachęcenia do oszczędzania wody zarówno w szkole, jak i w domu.
     We współpracy z uczniami klasy III szkoły podstawowej członkowie koła zorganizowali również na
korytarzu szkolnym wystawę plakatów tematycznie związanych z wodą.

Mąż do żony:
- Podaj mi śrubokręt.
- Gwiazdkowy ?
- Nie, wielkanocny!

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze
szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok. -
zostaję w tej samej klasie.

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś
dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do
Jasia - na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest
cztery, a ile to będzie sześć razy siedem?
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie
łatwiejsze przykłady?!

Mama tłumaczy Jasiowi:
-  Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!
-  A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?

Blondynka grała w "Milionerach". Dostała pytanie:
Który z wymienionych ptaków nie zakłada
własnego gniazda:
a) orzeł
b) jaskółka
c) szpak
d) kukułka.
Blondynka zdecydowanie każe zaznaczyć d)
kukułka. Wygrała pieniądze. Spotyka ją koleżanka
i mówi:
- Słuchaj, skąd wiedziałaś, że to kukułka?
A blondynka na to:
- Każdy wie, że kukułka mieszka w zegarze. 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz
lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Gazetka redagowana
przez:  
Natalię Sułkowską,
Weronikę Juszczak,
Patrycję Dworak, 
Karolinę Matusiak,
Natalię Lewandowską
Martynę Mendel,
Sandrę Strzałę.
Opiekun - 
p. Beata Matusiak
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