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1. Prima Aprilis 

2.  Mądrości życiowe - przysłowia  

           w służbie ludziom :) 

3.  Nasze hobby – psy.  

  W tym numerze rasa  labrador  

  retriever. 

4.  Zwyczaje wielkanocne 

5.  Śmigus dyngus 

6.  Kącik żartów 

7.  Nie taki kibol straszny czyli  

 słów kilka o kibicach Legii  

 Warszawa 

8.  Zasłużeni dla Warszawy-profesor 

Stanisław Lorentz 

9.  1 maja – Święto Pracy 
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https://demotywatory.pl/4284059/Milczenie-jest-zlotem-mowa-jest-srebrem 

http://kolaczzwalka.pl/oferta.html 

wakitercoach.blogspot.com 
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aukcje.wosp.org.pl/grosz-do-grosza-a-bedzie-kokosza-wosp-

wesprzyj-i4140465 

wiktionary.org/wiki/kokosz#/media/File:Light_sussex_hen.jpg 

www.cocinadelirante.co

m 

lo.tarnobrzeg.pl/lesser/artykuly/cala-prawda-o-klamstwie 
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demotywatory.pl/2804239/Kto-pyta-nie-bladzi-- 
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Prima aprilis 
Prima aprilis - (z łac. prima (dies)aprilis)   oznacza 

pierwszy dzień kwietnia. W tym dniu robimy sobie kawały,           

a obyczaj ten jest obchodzony w wielu krajach.  

Sam zwyczaj pochodzi najprawdopodobniej od rzymskich 

świąt – Cerealiów. Jest to dzień żartów, zmyślonych informacji 

i zabawnych „wkrętów”.  

Pierwszego kwietnia wszyscy żartownisie, jak co roku, 

będą próbowali zrobić jakiś kawał swoim znajomym. 

Niektórym wyjdzie on lepiej, innym trochę gorzej. Historia zna 

przypadki żartów doskonałych, na które dały się nabrać tysiące 

osób. Jeśli nie chcemy dać się „wkręcić” tego dnia, bądźmy 

czujni. Z przymrużeniem oka patrzmy na to co robią i mówią 

nasi znajomi. Pamiętajmy, ze również radio i telewizja mogą 

spłatać nam figla. 

 
 

szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-metow/prima-aprilis/ 
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Ciekawostki o  labradorach :) 

LABRADOR RETRIEVER  

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA 

 

Labrador, tak jak nowofunland i landseer to psy, które przybyły 

do Anglii z Nowej Funlandii.   

To były psy rybaków łapiące z wody ryby, które uciekły z sieci.  

Psy są silne i odporne. Gdy zostały przywiezione na Wyspy 

Brytyjskie, ludzie zaczęli doceniać ich walory użytkowe. Człowiek 

skupił się na stworzeniu rasy lżejszej i krótkowłosej, nie zmieniając 

cech jej charakteru.  

Dzisiaj labrador jest najbardziej wszechstronnym psem na 

świecie: służy jako przewodnik dla niewidomych, ratuje 

uwięzionych pod zwałami śniegu, ale przede wszystkim jest naszym 

przyjacielem.  

Właściwie wychowany labrador to pies bardzo łagodny, miły  

i z natury przyjazny, także w otoczeniu nieznanych mu ludzi.  

To pies stworzony do pracy w bliskim kontakcie z człowiekiem. 

 

 

 

 

 http://rasy-psow.pl/labrador-retriever/ 

Przygotowała    

Maja Krauzowicz 

klasa 4a                                      
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Wielkanoc to jedno z najstarszych świąt w religii chrześcijańskiej, które powstało 

w 325 roku . Jest to czas radosny, który niesie ze sobą wiele zwyczajów. Do 

najważniejszych z nich zaliczamy: 

 Niedzielę Palmową, która symbolizuje wjazd Jezusa Chrystusa do 

Jerozolimy. Rozpoczyna ona czas 

oczekiwania Zmartwychwstania, który 

nazywamy Wielkim Tygodniem. W tym 

dniu idziemy do Kościoła z palemkami, 

które zostają poświęcone przez księdza. 

 Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ostatnią wieczerzę, msza 

wieczorna wyprawiona w tym dniu rozpoczyna Triduum Paschalne. 

Jednym ze zwyczajów, które zwiastują przygotowania do Wielkanocy jest 

malowanie pisanek. 

 Wielki Piątek to najsmutniejszy dzień, ponieważ nawiązuje do żałoby po 

męczeńskiej śmierci Jezusa. W tym dniu również następuje obrzęd 

przeniesienia ciała do grobu, nad którym rozpoczyna się czuwanie. 

polaretradio.org/2018/03/ 
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 Wielka Sobota, to czas w którym 

oczekujemy na Zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. W tym dniu 

idziemy poświęcić jedzenie 

nazywane święconką. 

W koszyku powinny się znajdować: 

- baranek – jest on symbolem zmartwychwstałego Jezusa, 

- jajka – symbol rodzącego się nowego życia, 

- chleb - jest symbolem ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności, 

- sól i pieprz - istota prawdy, 

- babka - symbol umiejętności. 

 

 

 

www.ostrowmaz.com 

pinterest.com/pin/410531322269142706/ 
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 Wielka Niedziela to dzień kończący Wielki Post. Po porannej mszy zwanej 

rezurekcją, zasiadamy wspólnie z najbliższymi do uroczystego śniadania. 

Stół w tym dniu powinien być nakryty białym obrusem. Na stole znajdują 

się przede wszystkim pokarmy ze święconki, rzeżucha, owies oraz pisanki. 

Rodzina zasiadająca do śniadania dzieli się jajkiem niczym opłatkiem w 

Wigilię. W tym dniu również do wielu domów wita tak zwany Zajączek, 

który ukrywa w mieszkaniu, czy w przypadku domów z ogrodem, w 

trawie drobne prezenty. Czasami niektórzy Polacy robią bitwę na jajka. 

 Dniem kończącym święta Wielkanocne jest lany poniedziałek, czyli 

Śmigus Dyngus. 

 

Wykonały: 

Julia Jaworska 4a 

Zuzia Mrozik 4a 

 

 

 

 

 
 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                                           Numer 6  
  kwiecień 2019 r. 
 

Maja Mróz, Lena Lipińska 4A 

Pojęcie dyngus najprawdopodobniej  wywodzi się z języka niemieckiego od słowa 

„Dingen” -  wykupować się. Zygmunt Gloger dostrzegł również podobieństwo do 

niemieckiego słowa ,,Dunnguss” – 

kałamarz, chlust wody. Śmigus może 

pochodzić z niemieckiego 

,,schmackostern” lub polskiego „śmigać”.  

Śmigus i dyngus  przez długi czas 

były odrębnymi  zwyczajami. Z czasem te 

święta złączyły się ze sobą w jedno. Potem 

ludzie  przestali rozróżniać , który na czym 

polega.  

Pierwszy raz o słowiańskim zwyczaju wspomina w XIV wieku czeski kaznodzieja 

Konrad Waldhauser. Natomiast  pierwsze wzmianki o zwyczajach śmigusowo – 

dyngusowych w Polsce pochodzą z XV wieku, z ustaw synodu diecezji poznańskiej                      

z 1420 r. pt. ,,Dyngus prohibetur”, przestrzegających przed praktykami, mającymi 

niechybnie grzeszny podtekst:  

  „Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie 

święto wielkanocne mężczyźni kobiet, 

a kobiety mężczyzn nie ważyli się 

napastować o jaja i inne podarunki,          

a co pospolicie się nazywa dyngować, 

ani do wody ciągnąć, bo swawole                    

i dręczenia takie nie odbywają się bez 

grzechu śmiertelnego i obrazy imienia 

Boskiego.”  

 

Benedykt Chmielowski, w swej encyklopedii „Nowe Ateny” stwierdza, że zwyczaj 

polewania się wodą na ziemi polskiej pochodzi z czasów „Wandy” i powstał, gdy Damy 

jej Fraucymeru za Panią żałując wodą się polewały co rok.  

 

 

general.digitalassetmanagement.site/landed 

green-design-blog.com.pl 
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Współczesny śmigus-dyngus 

Dziś śmigus-dyngus jest ruchomym świętem traktowanym jako zabawa                                 

o charakterze ludowym. Ludzie oblewają się wodą. Jest popularny szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży i ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi praktykami.  

 

Śmigus-dyngus w innych krajach 

Zwyczaj ten przetrwał w pobliskich krajach Europy środkowo-wschodniej. Jest 

znany na Morawach (oblevacka lub Śmigrust), Słowacji (oblevacka, kupacka), oraz w 

niektórych regionach zachodniej Ukrainy. Podobnym zwyczajem do tego jest bułgarska 

peperuda. W XVI w. słowiańską tradycję powszechnie przejęli Węgrzy. Do dziś 

praktykuje się tam polewanie dam wodą, z pierwotnymi tradycjami, ale również z 

wykorzystaniem perfum lub wody kolońskiej.  

Poza Słowianami zwyczaj oblewania się wodą praktykują również Meksykanie w 

Wielką Sobotę. Społeczności Dalekiego Wschodu praktykują songkran, który również 

wypada na wiosnę, ale nie jest on związany z okresem wielkanocnym. 

 

http://polandvirtual.blogspot.com/2015/02/ 

gazetawroclawska.pl 
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Wykonała: 

Alicja 

Gdula, 

klasa 4b 
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Nie taki            

     ,,KIBO ” straszny… 

Kibice Legii Warszawa często w mediach przedstawiani są ze złej 

strony, chociaż robią wiele dobrego. 

 

 Malują sale w Centrum Zdrowia Dziecka, a także 

ufundowali karetkę. Farby kupują za  pieniądze ze 

sprzedaży gadżetów - kubków, szalików, vlepek…  

 
 Pomagają polskim szkołom i Polakom na Wileńszczyźnie.  

    
 Dbają o groby Powstańców z Batalionów Miotła i Parasol. 

Opiekują się również żyjącymi Powstańcami.  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL7a_uicrfAhWFt4sKHVUcA20QjRx6BAgBEAU&url=https://pl.aleteia.org/2018/06/04/kibice-legii-znow-dzialaja-na-rzecz-centrum-zdrowia-dziecka-tym-razem-kupili-karetke/&psig=AOvVaw2pS9aWXQBwxrz1PI0iwlKw&ust=1546345935634041
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 Pomagają dzieciom z domów dziecka i zbierają dla nich 

przybory szkolne, itp.                                                   

 Pomagają też zwierzętom. Zbierają karmy, koce i zabawki 

dla psów i kotów ze schronisk.  

 Na meczach pokazują oprawy patriotyczne. 

 
 Honorowy Klub Dawców Krwi PCK "Krewcy Legioniści” 

zachęca do honorowego oddawania krwi i namawia 

nowych krwiodawców wśród sympatyków klubu Legia 

Warszawa z terenu całej Polski. Dwa razy w roku na 

stadionie Legii organizują zbiórki krwi.                                           

 

                                                                   Maria Kozikowska kl.4d 
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W sobotę 16 marca 2019r. 

dziesięcioosobowa delegacja z naszej 

szkoły złożona z przedstawicieli 6a, 6e 

oraz 7a ( w tym członków Szkolnego Koła 

Przyjaciół Warszawy) uczestniczyła w 

uroczystości poświęconej pamięci prof. 

Stanisława Lorentza – założyciela 

Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 

wieloletniego dyrektora Muzeum 

Narodowego w Warszawie.  

 Chcieliśmy oddać hołd człowiekowi 

zasłużonemu dla naszego miasta, który w 

czasie II wojny światowej ratował warszawskie 

zabytki i dobra kultury narodowej. Jego 

staraniom zawdzięczamy między innymi to, że 

w 1942 roku niemieckie władze odstąpiły od 

planu zniszczenia pomnika Jana Kilińskiego, 

wyrażając zgodę na jego zdeponowanie w 

podziemiach Muzeum Narodowego. 

 Uroczystość z udziałem 

przedstawicieli warszawskich władz 

samorządowych, członków Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy  oraz uczniów i 

nauczycieli warszawskich szkół odbyła się 

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 

na Woli. 

  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0

/08/Tablicalorentza.jpg 
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W imieniu naszej 

społeczności szkolnej delegacja 

złożyła kwiaty na grobie 

Profesora   w 28 rocznicę Jego 

śmierci. 

 

 

 

 

A oto cytat ku pamięci Niezłomnego Muzealnika: 

„W tym optymizmie Lorentza, w tym jego niestrudzonym, zdawałoby 

się, dobrym humorze, zapale, z jakim wykonywał swoje 

trudne zadania, czerpaliśmy pociechę. Każdy ocalony papierek, 

każda pamiąteczka nabierała symbolicznego wyrazu, wszystko, 

co się wydzierało zniszczeniu, posiadało dziesięciokrotną cenę, 

swoją nieocenioną wartość moralną. To już był początek odbudowy.” 
Jarosław Iwaszkiewicz 
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     K r z y ż ó w k a  p o ś w i ę c o n a  

p r o f e s o r o w i  

S t a n i s ł a w o w i  L o r e n t z  

 
Spróbuj rozwiązać poniższą krzyżówkę korzystając  

z internetowych życiorysów naukowca.  

Z rozwiązaną krzyżówką zgłoś się do nauczyciela historii. 

          

         

     

 

1 .           

 
2 .  

3 .  

4 .  

          

         

         

5 .                  

6 .            

7 .              

   

      

1 .  Jeden z zawodów profesora (kontrola muzeów). 

2 .  Ten kierunek Stanisław Lorentz studiował na Uniwersytecie Warszawskim. 

3 .  Nazwisko mężczyzny, na temat którego profesor napisał doktorat. 

4 .  Miesiąc, w którym S. Lorentz się urodził. 

5 .  W 1947r. naukowiec został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 

Orderu ……………………… ……………………. 

6 .  Funkcja, którą profesor sprawował w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

7 .  Nazwisko jednej z córek profesora. 
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Święto Pracy 

    1. maja obchodzimy uroczyste Święto Pracy. Tego dnia w Polsce prawie 

wszyscy ludzie pracujący mają wolne (oprócz służb mundurowych, lekarzy, ludzi 

transportu, restauratorów). To święto funkcjonuje od 1890 roku. 

     W kościele katolickim mówi się o Józefie Robotniku, który jest patronem 

pracujących. 

Czy wiesz, że?  

- W XIX w. dzieci, gdy skończyły dziewięć  lat, były zaganiane do czyszczenia 

maszyn. 

- W tych latach rodziny mieszkały w ciasnych oraz ciemnych pomieszczeniach. 

Ekipa, która została zatrudniona do pracy nie dostawała zbyt dużo pieniędzy. 

Często nie wystarczało nawet na samo przeżycie i nakarmienie dzieci. W dodatku 

pracowali 12-16 godzin. 

- W Polsce status święta narodowego został nadany w 1950 roku z inicjatywy 

ówczesnej partii rządzącej. W czasach komunistycznych obowiązkowym był 

udział w pierwszomajowym pochodzie.  

- Dziś obchodom tego dnia również towarzyszą pochody, jednak mają na celu 

głównie zwrócenie uwagi na problemy niskich płac i warunków zatrudnienia.  

Wykonały: 

Zuzia Mrozik 4a 

Julia Jaworska 4a 

 
 

 

  


