
Przysłowia ludowe na marzec 

 
W tej kategorii zamieszczamy przede wszystkim wróżby związane 

z pogodą marcową i późniejszymi zbiorami. Powstało ich wiele, 

bo urodzaj lub jego brak mocno zaprzątały głowy naszym 

przodkom. W przysłowiach ludowych na marzec widać też 

tęsknotę ludzi za ciepłem wiosny. 

 

 
 Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 

 Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny – nie będzie rok 

głodny. 

 Marzec zielony – niedobre plony. 

 Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj. 

 W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

 Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu. 

 Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze. 

 W marcu, kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina, spiesz więc 

w pole, by po trochu, rzucić w ziemię owsa, grochu. 

 Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy. 

 Śnieg marcowy owocom niezdrowy. 

 

 

 



Wydarzenia szkolne w marcu : 

 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH” 

01.03.2022 
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym 

Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające 

żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego 

w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

 

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować 

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu 

Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej 

udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji 

Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i 

został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park 

Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter 

ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. 

 

W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbył się bieg 

oddziałów przedszkolnych i klas 1-8 na boisku Orlik. Uczniowie mieli do pokonania 

jedno okrążenie boiska. 

Ochotnicy natomiast przystąpili do tradycyjnego biegu na 1963 metry (odwołanie do 

roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. 

Lalek). Wszystkim uczestnicy i zwycięzcy zostali uhon orowani. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JedynkaNidzica/photos/pcb.2079994098815900/2079984182150225/?__cft__%5b0%5d=AZU7VcZsJupELQoGCb74EJGb61scziuaD-MAfKtivRRsRgYz-Vr-GS0JbIfTczVuyGeE-JnUwhEQSKFC6zy5Su1Act7BNbuxBKWROZ7PwRNAP3kWkerXTRLsYI2LBCKWbj4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/JedynkaNidzica/photos/pcb.2079994098815900/2079984182150225/?__cft__%5b0%5d=AZU7VcZsJupELQoGCb74EJGb61scziuaD-MAfKtivRRsRgYz-Vr-GS0JbIfTczVuyGeE-JnUwhEQSKFC6zy5Su1Act7BNbuxBKWROZ7PwRNAP3kWkerXTRLsYI2LBCKWbj4&__tn__=*bH-R


 

Pierwszy dzień  wiosny  
 

Samorząd Uczniowski oraz ich opiekun Pani Dorota Taratycka nie zapomnieli 

o organizacji długo oczekiwanego dnia Wiosny , czyli inaczej Dnia Wagarowicza 

połączonego w naszej szkole z Dniem Lasu .  

Działo się dużo. Pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy nareszcie z utęsknieniem 

oczekiwaną Wiosnę. Odbyły się liczne quizy, konkursy, prezentację a także 

pogadanki dotyczące przyrody Polski , znaczenia lasów  przyrodzie i życiu 

człowieka.  

Dzięki wspaniałym gościom , przedstawicielom Nadleśnictwa w Nidzicy pani 

Dominice oraz Panu Jakubowi , uczniowie mogli wysłuchać odgłosów leśnych 

zwierząt, poznać niezwykłe ciekawostki dotyczące życia leśnych osobników.  

 

 

 
 



 

Xi Europejska noc sów 
 

Uczniowie szkolnego koła PCK oraz uczestnicy Samorządu 

Uczniowskiego wraz z organizatorem wycieczki panią Dorotą Taratycką 

oraz opiekunem Panią Danutą Urbanowską uczestniczyli w warsztatach 

nocnych poświęconych niezwykłym i tajemniczym ptakom. Gościem 

honorowym była sowa płomykówka. Wyposażeni w wiedzę , ciepły ubiór 

, wspaniały humor uczestnicy wyruszyli na nocne osłuchy Sów do lasu w 

towarzystwie pana leśniczego Andrzeja Piaseckiego .  

 

 
 

 
 



 

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Koszykówce 
dziewcząt - Jelenia Góra 

 

Trzy zawodniczki z naszej szkoły : Sandra, Daria i Roksana 

reprezentowały nasze województwo wśród 14 dziewcząt. 

Przyczyniły się do zajęcia 4 miejsca z 8 województw, od wielu lat 

kadra Warmii i Mazur nie zdobyła tak wysokiego miejsca.  

Wszystkie dziewczyny świetnie sie spisały i definitywnie mają się 

czym chwalić, ponieważ przegrały z województwem łódzkim 

tylko jednym punktem. 

 

 
 

 

 

Reportaż przeprowadziły z trenerem dziewcząt panią Joanną Zielińską 

uczennice naszej szkoły z klasy VII ,, D’’ – Nadia Pieckowska oraz Amelia 

Gumińska  

 

 

 



Międzynarodowy Dzień Wody- 22 
marca 

 
Tego dnia w naszej szkole dużo się działo. Konkursy,  

quizy,  pogadanki,  prezentacje i mnóstwo ciekawostek 

dotyczących tej niezwykłej cieczy.  

Klasa 7 ,, D’’ uczestniczyła w Agendzie lekcji 

edukacyjnej dot. wód podziemnych, podczas której  

młodzież mogła na żywo porozmawiać z ekspertami 

Wydziału Edukacji Wodnej i Wydziału Planowania w 

Gospodarowaniu Wodami w Lublinie. 

Dziękujemy za dostarczenie nam ogromu wiedzy ! 

 

 
 

 



 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w 
specjalnej edycji kampanii "Milion dzieci 
modli się na różańcu o pokój na ukRaInIE” 
Koordynator działania : SIOSTRA Samuela 

Halina GRYGO 
 
 

 
 

 

 



Wolontariusze Szkolnego Koła 
Caritas dołączyli do akcji 
organizowanej przez Caritas 
#paczkadlaUkrainy 
 

              
 

                       
 
Koordynatorzy: Pani Katarzyna Matalińska i Pani Jolanta 

Szałanda 



                         Dzień Mózgu 
 

Klub Liderów Myślenia Pozytywnego- klasa 5a 

zaangażował się w obchody Dnia Mózgu.  

Z tej okazji młodsi koledzy i koleżanki mogli 

skorzystać z materiałów przygotowanych specjalnie 

po to, by ćwiczyć koncentrację i pobudzić mózg do 

jeszcze sprawniejszego działania. 

Opiekun KLMP: Pani Dorota Józefowicz 

 
 

 
   



 

" Lubimy witaminy"  
 

W ramach Projektu uczniowie klasy 2 ,, D’’ 

dowiedzieli się jakie witaminy ukryły się w 

produktach, z których powstają posiłki. Ułożyli 

całodzienne jadłospisy.  Zbudowali piramidy 

zdrowego żywienia , a także przygotowali " wiosenne 

kanapki". To świetne doświadczenie cechowała 

współpraca , dużo uśmiechów i dobra zabawa, którą 

wszystkim polecamy.  
Wychowawca: Pani Ala Wolak 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

MIĘDZYnaRoDoWY pRojEkT ,,EMocja ‘’ 
 

Uczniowie klasy VII ,, D ‘’ realizują w/w projekt już 

drugi rok. Wyruszają w ,,podróż ‘’przez Krainy 

Emocji poznając Kreatywność , Wyobraźnię , Moc 

Słów, Empatię oraz Odwagę skupiając przy tym 

największą uwagę na budowaniu relacji , ponownej 

integracji po nauce zdalnej oraz poznawaniu siebie 

😉 

 

                       

 
 



KĄCIK MATEMATYCZNY 

 
 

 

 



ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI 

Corocznie 21 marca obchodzimy święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 

roku. Główne uroczystości tego dnia odbywają się w Paryżu. Celem tego święta jest 

promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. 

Światowy Dzień Poezji obchodzony jest głównie w Paryżu, gdzie od lat funkcjonuje 

tradycja festiwali poetyckich. Hucznie świętuje się też Dzień Poezji w Grecji – 

w Delfach i Atenach, a także w Hiszpanii. 

Poezja jest dla każdego - łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, 

poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji 

innych ludzi, czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się 

choć na chwilę. Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po 

prostu - bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości, empatii. 

 

 „Każdy wiersz jest unikalny, ale każdy odzwierciedla uniwersalne ludzkie 

doświadczenie, kreatywność przekraczającą wszelkie granice, w stałej afirmacji 

ludzkości jako jednej rodziny”. 

 

 

 

 

 



DRODZY UCZNIOWIE! BĄDŹCIE ŻYCZLIWI 

DLA NOWYCH KOLEGÓW I KOLEŻANEK! 

 

 



Konkurs ! 

 
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do 

udziału w Szkolnym konkuRsIE „MaM TalEnT’’, kTóRY 

odbędzie się w dniu 12.05.2022r. 

Uczestnicy mogą występować w następujących kategoriach: 

Śpiew  , Taniec , Pokazy treści kabaretowych , Gra na 

instrumencie , Recytacja , Plastyka , Sport (gimnastyka, sztuki 

walki, triki piłkarskie itp) 

Sztuka iluzji , Występ teatralny, Pantomima . Własna 

(samodzielnie skomponowana/napisana) muzyka/piosenka , 

Własne pomysły na prezentację talentu .  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII, którzy chcą 

zaprezentować swój talent Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń 

lub grupa uczniów maksymalnie 5cio osobowa . Zgłoszenia przyjmowane 

są do dnia 05.05.2022 do organizatorów Pani Pauliny Elbruda, Pauliny 

Zapadka lub Małgorzaty Sobotka .  

Forma konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej w auli szkolnej . 

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 12.05.2022r 

Uczestnik może zaprezentować JEDEN występ ZAPRASZAMY DO 

UDZIAŁU 😉  



ZAPRASZAMY WSZYTSKICH DO WSPÓŁPRACY 

 

 

 


