
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILKA SŁÓW OD 
REDAKCJI 

Drodzy Uczniowie! 

To już czwarty tydzień, kiedy zamiast w 
szkole, spotykacie się ze swoimi 
nauczycielami online.  

Dla wszystkich jest to nowa sytuacja, do 
której wciąż się przyzwyczajamy i której się 
uczymy. Lecz jak to mówią: "Nie samą 
nauką żyje człowiek". Zatem zachęcamy 
Was do lektury naszego świątecznego 
wydania Reportera. Wszystkim 
obchodzącym i nie obchodzącym świąt 
Wielkanocnych życzymy odpoczynku, 
spokoju i przede wszystkim zdrowia. 
Trzymajcie się ciepło, przekażcie życzenia 
rodzicom i zostańcie w domu.   

#zostańwdomu  

#czytajgazetkę



WIELKANOC TUŻ, 
TUŻ. 
Czyli kilka słów o tym, co nas czeka 
w tym tygodniu. 

Julia 8a 

Wielkanoc to najważniejsza uroczystość 
chrześcijańska. Tydzień przed Niedzielą 
Wielkanocną nazywany jest Wielkim 
Tygodniem. Rozpoczyna się on Niedzielą 
Palmową. Wieczorną mszą w Wielki 
Czwartek rozpoczyna się tzw. Triduum 
Paschalne, czyli najważniejsze misterium 
w religii katolickiej - to przeżywanie Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.  
Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni 
upamiętniające ostatnie ziemskie chwile 
Jezusa. Chrześcijanie wtedy pojawiają się 
w kościele, by być świadkami obrządków 
związanych ze śmiercią Syna Bożego.  
W pierwszy z tych dni odbywa się msza 
święta, podczas której wspominana jest 
ostatnia wieczerza. Natomiast w Wielki 
Piątek w kościele nie odbywają się msze, a 
ludzie przychodzą na drogę krzyżową lub 
inne modlitwy upamiętniające męczeńską 
śmierć Jezusa Chrystusa.  Wielka Sobota 
jest dniem, podczas którego w kościołach 
trwa adoracja Grobu Pańskiego oraz jedną 
z tradycji jest poświęcenie pokarmów - 
tzw. święconki.  
W koszyczkach znajduje się głównie 
żywność, która symbolizuje powrót do 
życia.   
Wielkanoc jest świętem ruchomym. W 
tym roku (2020) Wielkanoc wypada 12 
kwietnia. 
 
POLSKIE TRADYCJE WIELKANOCE 
 

• Palmy wielkanocne. 
 

Na obrzęd Niedzieli Palmowej, wierni 
przynoszą ze sobą do poświęcenia palmy 

wielkanocne. Najczęściej spotyka się  
strome bukiety z gałązek wierzbowych              
z baziami, bukszpanem i suszonymi 
kwiatami, albo palmy wileńskie.  
 

• Święconka wielkanocna. 

Tak jak wcześniej napisałam, w Wielką 
Sobotę w kościołach sprawowany jest 
obrzęd poświęcenia pokarmu. Przynosimy 
wtedy w pięknie przyozdobionym 
koszyczku pokarm, który jest święcony 
przez kapłana. 

• Jajko. 

Obowiązkowa obecność jajek w te Święta 
jest sprawą niepodlegającą dyskusji. 
Wielkanoc bez nich to jak Boże Narodzenie 
bez choinki, są bezdyskusyjnym 
symbolem, który pierwszy przychodzi na 
myśl. Jajko to symbol wieczności, 
nieśmiertelności i nieprzemijalności 
człowieka. Zanim jednak nastaną święta, 
jajka trzeba ustroić i pomalować. Dziś 
jakże często idziemy na łatwiznę, 
naklejając plastikowe naklejki lub 
wkładając jajka do specjalnych 
haftowanych ubranek. Kiedyś jednak 
farbowanie ich w naturalnych barwikach, a 
potem oskrobywanie według wzoru, było 
fantastycznym sposobem, by zgromadzić 
razem członków rodziny. 

• Śmigus Dyngus 
 

Lany Poniedziałek jest dniem po Niedzieli 
Wielkanocnej. Jest to zawsze ten 
najbardziej wyczekiwany przez 
najmłodszych moment świąt. Kiedyś jego 
piękną ideą było obmycie się z grzechu i 
odrodzenie do nowego życia. 



NAUKA W DOMU 
Kilka praktycznych rad waszej 
dobrze zorganizowanej koleżanki. 
Ewelina 6b 

 

Od jakiegoś czasu wszyscy dostajemy 

materiały do samodzielnej nauki w domu. 

W tym tekście chciałabym Wam przekazać 

kilka rad, które mogą sprawić, że nauka w 

domu będzie łatwiejsza i zarazem 

przyjemniejsza. 

Oto kilka wskazówek: 

• jeśli się bierzecie za jakieś zadanie 

to niech Was nic nie rozprasza, w 

taki sposób szybciej skończycie, 

• postarajcie się także robić lekcje 

regularnie i nie zostawiać czegoś 

na ostatni moment, jeśli zrobicie 

sobie duże zaległości możecie się 

potem poczuć przytłoczeni 

materiałem, 

• jednym z elementów, który może 

sprawić, że nauka będzie łatwiejsza 

jest zrobienie na początku zadań z 

przedmiotów trudniejszych, a 

dopiero później z przedmiotów, 

które są dla Was łatwiejsze. Będzie 

się Wam dużo łatwiej uczyło, jeśli 

będziecie wiedzieć, że najgorsze już 

za Wami, 

• ważną rolę podczas nauki w domu 

odgrywają przerwy, róbcie sobie 

kilkuminutowe przerwy co około 

30-40 minut,  

• pijcie również dużo wody, 

ponieważ poprawia ona wydajność 

mózgu, 

• jeśli lubicie być kreatywni to 

możecie w sowich zeszytach zacząć 

robić różnego rodzaju kolorowe 

ramki, mapy myśli, wskazówki, 

notatki itp., kolorowe notatki 

wyglądają bardzo estetycznie i 

przejrzyście, a z takich notatek się 

łatwiej uczy.  

• podczas wykonywania jakiś prac 

artystycznych możecie sobie 

włączyć muzykę, umili to Wam czas 

i pozwoli się zrelaksować, 

Ostatnim moim pomysłem, który może 
Wam pomóc w nauce są fiszki, jeśli macie 
problem z jakimś przedmiotem to może to 
być bardzo dobre rozwiązanie.



JAK SIEDZIEĆ W 
DOMU I NIE 
ZWARIOWAĆ? 
Praktyczne porady na spędzanie 
swojego wolnego czasu, bez 
zbędnego wychodzenia na dwór.        

Ania 8b 

Izolacja daje się we znaki. Już prawie 

miesiąc nie chodzimy do szkoły. Jakby się 

tak zastanowić głębiej nad tematem, to  

chodzimy do szkoły, tylko że internetowo. 

Nie przebywamy w budynku, ale się 

uczymy. Lecz nie samą nauką żyje 

człowiek. W czasie panowania wirusa 

mamy sporo czasu wolnego. Dobrze by 

było, aby go nie zmarnować, ponieważ to 

jest dobry czas na to, żeby spróbować 

różnych rzeczy. Napisałam to po to, żeby 

pokazać Wam parę sposobów na to, aby 

nie zanudzić się ,,na śmierć” i nie 

zwariować podczas pobytu w domach. 

• ODPOCZNIJ 

Często narzekasz, że się nie wysypiasz? 

Jesteś zmęczony? To jest właśnie ten czas, 

kiedy możesz naładować swoje baterie do 

pełna. Dla różnych ludzi wyraz 

„odpoczynek” ma inne znaczenie, ale to 

nie ważne. Możesz odpocząć tak, jak 

chcesz. 

 

• WYPRÓBUJ NOWE PRZEPISY 

Jeżeli uważasz, że nie gotujesz lub nie 

pieczesz jakoś bardzo źle, możesz 

spróbować nowych przepisów na  

smaczne przekąski. W internecie roi się od 

jakichś receptur na babeczki, ciasta, 

ciasteczka. Chyba, że ktoś woli tworzyć 

wytrawne przekąski, wtedy też na pewno 

znajdzie coś dla siebie. 

 

 

• NETFLIX 

Netflix to bardzo popularna platforma, na 

której można oglądać seriale i filmy. Wiele 

osób z niej korzysta. Znajdziemy tam 

seriale, które mega wciągają i można je 

oglądać całe dnie. Filmy też są niczego 

sobie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. 

Dla osób, które nie mają Netflixa mogę 

polecić CDA, tam są filmy też warte 

obejrzenia. 

• SPRZĄTANIE 

Są osoby, które lubią sprzątać i nie umieją 

normalnie funkcjonować w bałaganie. To 

jest dobre zajęcie podczas wolnego czasu. 

Mamy wiosnę, czyli czas na wiosenne 

porządki! 

 

• SOCIAL MEDIA 

Jest sporo portali społecznościowych. 

Wielu z nas ma już konta na Instagramie, 



Facebooku, Youtube’ie i wie co to w ogóle 

jest. Według mnie z takich portali można 

zaczerpnąć inspiracji do stworzenia 

nowych rzeczy. Jest to też dobra opcja do 

kontaktu ze swoimi znajomymi i 

przyjaciółmi, ponieważ można z nimi pisać 

lub rozmawiać na video. 

 

Jak widać jest bardzo dużo sposobów na 

to, żeby się nie nudzić. Ja tu pokazałam 

tylko niektóre, jest ich o wiele więcej. 

Spożytkujcie ten czas dobrze. 

 

 

NETFLIX I CO DALEJ? 
8 Top 8 filmów i seriali na Netflixie 

najczęściej oglądanych podczas 

kwarantanny 
Zosia 8b 

 

1.  "La casa de papel"- "Dom z papieru" 

O czym jest serial? 

Ośmioro zamaskowanych przestępców 

napada na hiszpańską mennicę narodową. 

Ich przedstawicielem jest tajemniczy 

Profesor, który prowadzi negocjacje z 

policją. 

 

2. "Riverdale"  

O czym jest serial? 

W spokojnym miasteczku Riverdale ginie 

nastolatek z wpływowej rodziny. Grupa 

przyjaciół próbuje rozwiązać zagadkę 

morderstwa. 

 

3. "Stranger Things" 

O czym jest serial? 

Podczas powrotu do domu znika 

dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie 

chłopca jest początkiem dziwnych i 

niebezpiecznych wydarzeń trapiących 

prowincjonalne miasteczko. 

 

4. "The Good Place"- "Dobre miejsce" 

O czym jest serial? 

Eleanor po śmierci trafia do Dobrego 

Miejsca przeznaczonego dla szlachetnych 

osób. Orientuje się, że miejsce nie jest 

przeznaczone dla niej i nastąpiła pomyłka. 

 

5. "Wynajmij sobie chłopaka" 

O czym jest film? 

Licealista tworzy aplikację, dzięki której 

można go wynająć jako chłopaka na różne 

uroczystości. 

 

6. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" 

O czym jest film? 

Akcja filmu rozpoczyna się niewinne, gdy 

grupa nastolatków uzależnionych od 

technologii trafia na obóz offline. Wspólna 

wędrówka po lasach bez dostępu do 

telefonów nie zakończy się jednak tak, jak 

zaplanowali to organizatorzy. 

 

7. "Szkoła dla elity" 

O czym jest serial? 

Kiedy do ekskluzywnej hiszpańskiej szkoły 

trafia trójka pochodzących z klasy 

robotniczej uczniów, dochodzi do tragedii. 

 

8. "Kluseczka" 

O czym jest film? 

Nastolatka bierze udział w konkursie 

organizowanym przez swoją mamę, która 

była kiedyś miss, żeby pokazać, co sądzi o 

standardach piękna. 

 

źródła: 

Netflix 

Filmweb 

 



GDY JUŻ OBEJRZYSZ 

WSZYSTKIE ODCINKI 

ULUBIONEGO 

SERIALU  
Prosty przepis na baranka 

wielkanocnego 
Julia 8a 

 

Składniki: 

⦁ 130 g masła 

⦁ 130 g drobnego cukru do 

wypieków 

⦁ 3 duże jajka 

⦁ 100 g kwaśnej śmietany 12% 

⦁ 130 g mąki pszennej 

⦁ 60 g skrobi ziemniaczanej 

⦁ 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

⦁ skórka otarta z 1 cytryny 

⦁ 2 łyżki soku z cytryny lub 1 łyżeczka 

ekstraktu z cytryny (lub aromatu 

cytrynowego) 

 

Wszystkie składniki powinny być w 

temperaturze pokojowej. Mąkę pszenną, 

skrobię ziemniaczaną i proszek do 

pieczenia – przesiać, odłożyć. 

 

W garnuszku roztopić masło, przestudzić. 

Przelać do większego naczynia. Dodać 

cukier, kwaśną śmietanę, jajka, skórkę i 

sok z cytryny – wszystko wymieszać do 

połączenia przy pomocy rózgi kuchennej. 

Dodać przesiane suche składniki  

i wymieszać rózgą kuchenną, tylko do 

połączenia. 

 

Formę do baranka wysmarować masłem, 

oprószyć mąką pszenną; nadmiar mąki 

strzepać. Przelać do formy ciasto. Piec w 

temperaturze 160ºC przez około 35 – 40 

minut lub do tzw. suchego patyczka. 

Wyjąć, przez chwilę przestudzić w formie. 

Uwolnić z formy, wystudzić, odciąć 

wyrośniętą górkę, by 'postawić' baranka. 

Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem. 

Smacznego :) 

 

 

 



CO PRZYNIESIE 

PRZYSZŁOŚĆ? 
 

 
 

Jak na razie nie zapowiada się na to, 

że w najbliższym czasie spotkasz 

miłość swojego życia na spacerze w  

parku, bibliotece czy nawet w 

szkole. Do tego jednak, nie trzeba 

być wróżbitą. Zatem znajdź swój 

znak zodiaku i dowiedz się więcej 

 

 
Baran 

Szczęście we dwoje zmącić mogą w tym 

roku. Przyzwyczajony, Baranie, do tego, że 

niepodzielnie rządzisz w związku, krzywo 

spojrzysz na pomysły partnera. A jego 

próby uniezależnienia się mylnie możesz 

wziąć za oznakę, że już cię nie kocha i tylko 

patrzy, jak by tu dać nogę. To nieprawda, 

po prostu za bardzo przytłaczasz go 

zaborczością. Odpuść, wyluzuj i okaż mu 

więcej zaufania. Rozstaniecie się wakacje, 

ale Twoje serce skradnie ktoś, kogo pod 

koniec roku przedstawią ci krewni. 

 

 

 

Byk 

Zasługujesz na to, co najlepsze, jeśli więc 

czekasz na miłość przez wielkie „M”, nie 

zadowalaj się namiastkami. Jeśli czujesz że 

to nie on/ona ale nie jesteś pewna/pewny 

Możesz ciągnąć je jeszcze do połowy 

sierpnia, ale z coraz mniejszym 

zaangażowaniem. Druga strona zauważy 

to i w końcu sama da sobie z tobą spokój. 

Rozglądaj się uważnie, bo możesz spotkać 

kogoś, kto również szuka i jest dla ciebie 

stworzony. 

 

 

Bliźnięta 

Samotnym Bliźnięta znudzi się flirtowanie. 

Zamarzy Ci się związek z prawdziwym 

ideałem. Najpierw potraktujesz go jak 

kolegę, później pojawi się przyjaźń. I 

długo, długo nic. W tym czasie będziesz 

spotykać się z kimś innym, ale nic z tego 

nie wyjdzie. I dopiero pod koniec roku, 

Bliźniaku, pewien, że nie znajdziesz tego 

ideału, dostaniesz  gwiazdkowy prezent. 

Twój przyjaciel wyzna Ci miłość. 

 

 

Rak 

Celem, do którego warto dążyć w tym 

roku, jest usunięcie z twojego życia tych 

wątków, które nie mają już znaczenia. 

Dlatego jeśli czujesz że nie jesteś 

szczęśliwy ze swoją drugą połówką skończ 

to. Tam, gdzie uczucie jest silne i trwałe, 

uda wam się przejść przez trudniejszy 

okres, a w ostatnim kwartale czeka was 

coś szczęśliwego 

 

 

 

 



Lew 

Twoje serce świetnie dogada się z 

rozumem. Oznacza to, że nie zakochasz się 

na zabój, a w twoim brzuchu nie pojawią 

się motyle. Może ci tego brakować, ale 

spójrz na to z innej strony. Nie stracisz 

głowy, nie grożą ci więc złamane serce, 

rozczarowanie i łzy. Nowe związki będą się 

rozwijać powoli, pozwalając na wzajemne 

poznanie się i sprawdzenie, czy poza 

chemią jest coś, co może połączyć was na 

dłużej. 

 

Panna 

Wszystko, co złe, odejdzie w niepamięć 

wraz z początkiem roku. Będziesz dbać o 

partnera i wasz związek. 

 

Waga 

W tym roku raczej nie znajdziesz drugiej 

połówki, która spełnienia twoja wszystkie 

wymaganie. Natomiast jeżeli jesteś w 

związku nie bądź aż tak wymagająca/y. 

 

Skorpion 

Miłość jest bliżej, niż myślisz. Wystarczy 

pokonać kompleksy, przełamać 

uprzedzenia i zrobić użytek ze swojego 

uroku osobistego. Pamiętaj, że nie 

zasługujesz na byle kogo, ale na osobę 

która Cię pokocha. 

 

Strzelec  

Przed tobą, Strzelcu, udany związek. 

Wreszcie spotkasz kogoś kto Cię kocha i na 

Ciebie zasługuje. Jeżeli natomiast jesteś 

już w związku to nie obawiaj się niczego. 

 

Koziorożec 

Płeć przeciwna teraz nie będzie mieć dla 

ciebie tajemnic. Jeśli tylko zechcesz, 

znajdziesz klucz do każdego serca. To 

idealny moment, by się zakochać. 

Przestaniesz kalkulować i po prostu 

znajdziesz idealnego/idealną 

chłopaka/dziewczynę. 

 

 

Wodnik 

W tym roku możesz być pewna/pewien 

uczuć swojej drugiej polówki. Ten rok 

będzie dla Ciebie przepełniony miłością. 

 

Ryby  

Jeśli leczysz rany po rozstaniu, nie zamykaj 

się w sobie, zwłaszcza w czasie pierwszej 

połowy roku. Wówczas szykuje ci się 

ogromne powodzenie. W tym roku 

niektóre osoby szczególnie obdarzą Cię 

miłością. 


