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Co w numerze? 

 Dzień Kobiet w naszej szkole, s. 2, 3 

 Konkurs z języka angielskiego, s. 4 

 Konkurs historyczny, s. 4 

 Wielkanoc, s. 5 

 Prima aprilis, s. 5 

 Humor, s. 6 

Kalendarium—kwiecień 

1 kwietnia—prima aprilis 

15, 16, 17 kwietnia— 
egzamin ósmoklasisty, 

dni wolne dla uczniów  
szkoły podstawowej 

21 kwietnia—Wielkanoc 

22 kwietnia— Poniedziałek  
      Wielkanocny   



 8 marca to wyjątkowy dzień dla każdej kobiety. Tradycyjnie już, męska 
część naszej szkolnej społeczności przygotowała dla swoich koleżanek miłe 
niespodzianki. W tym roku popularne były klasowe wyjazdy, słodkie upo-
minki, wiosenne kwiaty i oczywiście wyjścia na pizzę;) 
 Zapraszamy na naszą relację z tego wyjątkowego dnia.  

 Dzień Kobiet w klasie Va był niezwykle udany. 
Chłopcy (mimo że jest ich tylko sześciu!) bardzo się 
postarali. Po złożeniu życzeń dziewczyny otrzymały 
piękne tulipany. Następnie zostały poczęstowane 
pyszną gorącą czekoladą. Chłopcy upiekli również 
smaczne ciasta.  
 Gwoździem programu była zabawa o nazwie 
„Jedna z piętnastu”.  Zadaniem dziewczyn było od-
powiedzenie na pytania z różnych, czasami niezwy-
kle zaskakujących dziedzin.  
 Ten dzień był bardzo udany:) 

 8 marca w klasie Vb było wyjątkowo wesoło. Na począt-
ku imprezy chłopcy zaprezentowali krótki występ, w którym 
przebrali się w dziewczyny. Po przedstawieniu rozdali kole-
żankom kolorowe prezenty (squishy).   

 Gdy zjedliśmy pizzę,  chłopcy 
zaproponowali  zabawy. W jednej 
z nich dziewczyny losowały kar-
teczki z pytaniami, na które musia-
ły odpowiedzieć. Gdy wybrana oso-
ba udzieliła dobrej odpowiedzi, do-
stawała cukierka.  Za trudniejsze 
pytania można było otrzymać małe-
go, pluszowego misia.  
 Wszyscy świetnie się bawili, 
szkoda, że następny raz za rok. <3 



 Klasa VI Dzień Kobiet  uczciła wyjazdowo. Uczniowie 
wraz z wychowawczynią udali się do kina na film „Chłopiec 

z burzy”. Film był zabawną i jednocześnie niezwykle 
wzruszającą opowieścią o przyjaźni małego chłopca  
z pelikanem. 
 Oczywiście tego dnia nie mogło również zabrak-
nąć uczty dla ciała;) Po seansie wszyscy udali się  
na smaczne jedzonko:) 

 W podobnym stylu Dzień 
Kobiet uczcili uczniowie klas 
VII, którzy obejrzeli film  
pt. „Planeta Singli”. Jest to 
już trzecia część romantycz-
nej komedii, której bohatera-
mi są młodzi ludzie planujący 
ślub - Ania i Tomek. 
 Wszyscy doskonale się 
bawili. Szkoda, że kolejna 
okazja na taki wyjazd dopiero 
za rok... 



27 marca w Szkole Podstawowej 

im. Bohaterów Września w Czastarach odbył 

się IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskie-

go dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

wieruszowskiego. Do konkursu przystąpiło 

18 szkół. Uczniowie rywalizowali w trzech 

kategoriach wiekowych: klasy czwarte, piąte 

oraz szóste. 

Laureatami w klasach IV zostali: 
I miejsce - Karol Wabnic (Sp nr 2 w Wieruszowie) 
II miejsce - Zuzanna Syguła (SP w Łubnicach) 
III miejsce – Karolina Stasiak (SP w Sokolnikach) 

W klasach V zwyciężyli: 
I miejsce – Marika Jarczak (SP w Starym Ochędzynie) 
II miejsce – Adam Sztucki (SP w Pieczyskach) 
III miejsce – Martyna Klajnert (SP w Bolesławcu) 

W klasach VI nagrodzeni zostali: 
I miejsce – Aleksandra Salamon (SP nr 1 w Wieruszowie) 
          Jakub Lasota (SP w Sokolnikach) 
II miejsce – Krzysztof Gasztych (SP w Bolesławcu) 
III miejsce – Jagoda Siedlecka (SP w Parcicach) 

 Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundo-
wane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej  
w Czastarach. 

IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego  

„Dla Niepodległej”  
 - konkurs historyczny 

 Uczniowie klas IV i V naszej szkoły rywalizo-
wali w konkursie historycznym. Pytania dotyczyły 
okresu walk Polaków o niepodległą Polskę. Konkurs 
miał formę gry planszowej. Uczniowie, po udzieleniu 
poprawnej odpowiedzi, przesuwali się na ułożonej 
na podłodze planszy o kolejne pola.  
 W klasach IV drużyny osiągnęły identyczne 
wyniki. Natomiast w kategorii klas V po zaciętej ry-
walizacji wyłoniono zwycięzcę - różnicą kilku punk-
tów wygrała drużyna reprezentowana przez klasę Va. 
 Zwycięzcom gratulujemy:) 



 Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień 
przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, obchodzimy 
Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Po-
święconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlate-
go zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczę-
ście.   Wierzbowe kotki z palemki… połykano! Miało to ustrzec 
od bólu gardła i zapewnić zdrowie.  

Co włożyć do wielkanocnego koszyczka? 
 Oczywiście w koszyczku nie może zabraknąć: 
jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka 
(z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka domowe-
go ciasta. Dawniej 
święcono wszystkie po-
karmy, które miały zo-
stać spożyte w czasie 
wielkanocnego śniada-
nia! Układano je 
w większych koszach 
i zanoszono do kościoła 
lub święcono przy ka-
pliczce, a nawet 
przed domostwem.  

 Nieodłącznym symbolem Wielkanocy są 
też pisanki. Czy wiecie, że tradycja zdobienia 
jajek sięga czasów starożytnych?! Najstarsze 
pisanki pochodzą z Mezopotamii oraz z Cesar-
stwa Rzymskiego. Na terenie Polski pierwsze 
ślady pisanek pochodzą z X wieku z okolic 
Opola. Początkowo malowane jajka pełniły 
jedynie funkcje ozdób, dopiero o wiele później 
stały się symbolem świąt. 

 1 kwietnia to ulubione święto wszystkich, 
którzy mają duże poczucie humoru:) Obchodzi-
my wtedy prima aprilis, czyli dzień żartów.  
 Obyczaj polega na robieniu psikusów, ce-
lowym wprowadzaniu w błąd. Często chcemy 
nabrać kogoś, nakłonić,  by uwierzył w coś nie-
prawdziwego. Tego dnia w wielu mediach poja-
wiają się różne żartobliwe informacje. 

 Obyczaj ten znany jest w wielu krajach 
świata. W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia 
jest nazywany Dniem Głupców. W Wielkiej 
Brytanii, Australii i RPA wzajemne żartobli-
we oszukiwanie jest uprawiane tylko do połu-
dnia.  We Francji prima aprilis jest określany 
jako Dzień Kwietniowej Ryby. 

  A wy jaki macie pomysł na uczczenie 
tego śmiechowego dnia? :) 



 

- Dzień dobry, panie dyrektorze. Zarabiam u pana 
2125 zł brutto. Proszę o podwyżkę. 
- O! A o ile, panie Nowak? 
- O zero. 
- O zero złotych?! 
- Nie, o zero na końcu kwoty brutto.  

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.  

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać. 
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowia-
dają dzieci 
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 
- Emerytem... 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta 
nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.  

 

 

Nauczycielka się pyta dzieci, jakie zwierzęta mają 
w domu. Uczniowie kolejno odpowiadają: 
- Ja mam psa... 
- Ja kota... 
- U nas są rybki w akwarium... 
Wreszcie zgłasza się Kazio: 
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...  

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 
- Z ciebie byłby doskonały przestępca! 
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś. 
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów 
działalności.  
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