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Przyszła  do  nas  wyczekiwana  wiosna  oraz  wielkimi  krokami  zbliżają  się  Święta
Wielkanocne.             Z tego powodu oddajemy do Waszych rąk kolejny, czwarty już
numer  naszej  gazetki.  Ma  on  za  zadanie  zachęcić  wszystkich  do  lepszego

przygotowania  się do tych wspaniałych świąt oraz podjęcia pewnych refleksji dotyczących
Wielkanocy i nie tylko. 
W  tym  szczególnym  okresie,  może  warto  podjąć  działania,  które  sprawią,  że  będziemy
szczęśliwsi.  Może wyznaczyć sobie kilka drobnych rzeczy, które warto zmienić i dążyć do ich
osiągnięcia? 
Wszystkim  życzę  realizacji  podjętych  postanowień  oraz  szczęśliwych,  radosnych  świąt
i SMACZNEGO JAJKA :)

Zespół redakcyjny- Maria Bławat, Julia Lackorzyńska, 
Aleksandra Malczyk, Julita Majchrzyk, Natalia Marzec, 
Natalia Prasałek, Julian Wiśniewski, Zuzanna Sadowska.



W Zbludowicach wiosennie…
Klasy drugie i trzecie

oraz oddział przedszkolny



                                             Panią  Elżbietą Żurek

➢ Czy długo pracuje Pani jako nauczyciel?

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem pedagogicznym. Okazuję ciągłe zainteresowanie 
swoją pracą. Moje działania dydaktyczno – wychowawcze zawsze ukierunkowane były i są na 
rozwój ucznia.

➢ Czy w naszej  szkole zawsze był obchodzony Pierwszy Dzień Wiosny?

Szkoła  zawsze  oferowała  i  oferuje  bogaty  kalendarz  imprez  i  uroczystości  szkolnych,
dopasowując go do danej rzeczywistości. Tak, Dzień Wiosny był obchodzony zawsze, stał się
tradycją i wpisał się na stałe  w kalendarium szkoły. Pożegnanie zimy polegające na rytualnym
spaleniu bądź utopieniu kukły symbolizującej Marzannę – boginię zimyi śmierci i przywitanie
gaikiem wiosny, zawsze było w programie szkoły.

➢ Od kiedy pojawiły się różne quizy i konkursy związane z tym dniem? 

W  tym  dniu  zawsze  towarzyszyły  nam  zabawy.  Żegnaliśmy  zimę  i  witaliśmy  wiosnę
recytowaniem wierszy, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, wykonywaliśmy prace plastyczne. Pojawiły się
też konkursy, quizy. Zawsze był to dzień pełen pomysłów   i uciech. 

➢ Jakie zna Pani zwyczaje wielkanocne?

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych, które są wciąż
żywo kultywowane. Święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów, robimy
świąteczne porządki,  w niedzielę Wielkanocną uroczyste śniadanie wielkanocne - dzielimy się
święconym jajkiem i oblewamy się wodą na szczęście w Lany Poniedziałek.

➢ W jaki sposób szkoła zmianiła się podczas Pani nauczania?

W ciągu całej mojej pracy szkoła funkcjonowała w  dynamicznie zmieniających się warunkach 
społecznych, gospodarczych i politycznych. Ale w każdym okresie przeobrażeń od szkoły 
oczekiwało i oczekuje się wysokiej jakości swej pracy, kreatywnego reagowania na zachodzące 
w otoczeniu zmiany. Szkoła była i jest miejscem intensywnej pracy, ale zarazem jest to 
przyjazne dla dziecka środowisko,  a więc miejsce sprawiające też uczniowi radość.

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu: Maria Bławat i Julita Majchrzyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzanna


Wiosenne ciekawostki
 Wiosna to pora roku występująca po zimie. Wtedy

wszystko rozkwita i budzi się do życia.
 Wiosna to czas miłości i nowych początków. Jest

symbolem odrodzenia.
 W mieście Lanark 1 marca dzieci biegają, trzymając w

rękach kule z papieru. Biegają wokół miejskiego
dzwona do chwili, aż wybije godzina 18.00

 Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.
 Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po 

wylocie na zimę.
 Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i irysy.
 Święta, które obchodzi się wiosną to m.in. Wielkanoc, Pascha, Dzień Ziemi, Prima 

Aprilis, Dzień Matki.
 Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin                

w ciągu dnia i 12 godzin w nocy.
 Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. Został on 

w pełni wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej.
 Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, że słońce przechodzi 

bezpośrednio nad głową. Dzieje się tak tylko dwa razy w roku – pierwszy dzień wiosny 
i pierwszy dzień jesieni.

 Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się
z umiejętnością śpiewania, muszą nauczyć się
specyficznych piosenek swojego gatunku. Często
uczą się swoich piosenek w ciągu dwóch miesięcy
od narodzin

 W pierwszy dzień wiosny osoba przebywająca na
Biegunie Północnym ujrzy słońce na horyzoncie,
które będzie zwiastunek sześciu miesięcy dni
nieprzerwanie wypełnionych naturalnym
światłem. Osoba znajdująca się na południowym
biegunie ujrzy słońce, które zasygnalizuje
początek ciemności trwającej pół roku

 Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś
Ziemi przechyla się   w kierunku słońca o tej porze
roku.



 i wielkanocne ciekawostki
Najstarsza  polska  pisanka  została  odnaleziona  podczas  wykopalisk
archeologicznych  niedaleko  Opola.  Szacuje  się,  że  pochodzi  ona  z  X
wieku!
Po poświęceniu wielkanocnych palm zdarzało się, że połykano kulkę bazi z
palmowej gałązki. Wierzono, że będzie to gwarancją zdrowia. 
Jaki  słodki  przysmak  jest  kojarzony  ze  świętami  Wielkiej  Nocy?
Mazurek! Tradycja mazurków wywodzi się z Turcji.  Zarówno kształtem
oraz zdobieniami nawiązują do pięknych, tureckich dywanów.
Najstarsza pisanka na świecie została znaleziona w Mezopotamii. Datuje
się, że może mieć nawet pięć tysięcy lat.
Nieodłącznym  elementem  Wielkanocy  w  Niemczech  są  pisanki
i zajączek wielkanocny. To właśnie on chowa czekoladowe jajka dla dzieci
w domu i w ogrodzie. Mniej znaną tradycją jest toczenie lub zrzucanie
jaj z pagórków. Zawody wygrywa osoba, której uda się rozbić jajka. Ten
zwyczaj króluje we wschodniej Fryzji i nazywa się „Eiertrüllen”.
W Polsce poniedziałek po Wielkanocy nazywany jest lanym poniedziałkiem.
Potoczna nazwa to także śmigus-dyngus. Pierwotnie były to dwa oddzielne
człony. Śmigus polegał na smaganiu palemkami lub wierzbowymi gałązkami
po  nogach.  Dyngus  –  było  to  oblewanie  wodą  tych  osób,  które  nie
podarowały  komuś  kolorowej  pisanki.  Z  czasem  obydwie  tradycje
połączono w jedną.

                                   

Wiosenne i świąteczne ciekawostki przygotowały Ola Malczyk i Natalia Prasałek



Prace wiosny

Wielkanoc tuż, tuż,
Umyj okna, ale już!
Wyjdź na dworek,
I zabierz radości worek.
Natura do życia się budzi,
Za to wiosna, jak co roku,
bardzo się trudzi:
Pisklątkom postukać trzeba,
bo nie chcą się wykluć,
Kwiaty musi pomalować,
Niedźwiedzie obudzić,
Liście podoklejać dębom,
Włosy przeczesać wierzbom,
Śnieg czym prędzej
pozamiatać,
I jeszcze poprosić słońce, by grzało mocniej.
Coś mi się wydaje, że ta wiosna się przepracowuje,
Ledwo luty się kończy, a ona haruje!

            
 Julian Wiśniewski



Tęczowa babka wielkanocna

Składniki:

-1 szklanka mąki                             

-1 szklanka cukru 

-1 opakowanie cukru

wanilinowego                                  

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-1 łyżka mąki ziemniaczanej 

-4 jajka 

-1 aromat śmietankowy 

-¼ kostki masła lub margaryny      

-3 barwniki spożywcze

-Lukier:

-1 barwniki spożywczy

-1 szklanka cukry pudru

-sok z ½ limonki

Przygotowanie:

Jajka utrzeć z cukrami. Dodawać mąki z proszkiem, później tłuszcz i aromat. 

Ciasto podzielić na 3 części, do każdej dodać inny barwnik spożywczy. Do 

formy wlać kolejno masę żółtą, zieloną i czerwoną. Piec 40 min w temp. 180 

stopni. Polukrować. 

Smacznego!

Julia Lackorzyńska



     

1)Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?

 20 marca    B) 21 marca   C) 19 marca

2) Jakie miesiące występują  wiosną? 

 marzec, kwiecień, maj, czerwiec

 kwiecień, maj, czerwiec, lipiec

 luty, marzec, kwiecień, maj

 

3) Jaki ptak kojarzy się z wiosną?

A) jaskółka    B) gołąb   C) kruk

4) Która rośliny kojarzą się z wiosną?

A) róże     B) przebiśniegi    C)  stokrotki

5) Kogo się pali lub topi Pierwszego Dnia Wiosny?

A) Mariolkę   B) Zbyszka   C) Marzannę

6) Jakie święta NIE wypadają wiosną w Polsce?

A) Boże Ciało   B) Wielkanoc   C) Trzech Króli

7) Kiedy kończy się wiosna, a zaczyna się kalendarzowe lato?

A) 23 maja     B) 21 czerwca   C) 22 czerwca

Opracowała Maria Bławat
Poprawnych odpowiedzi do tego quizu szukaj na stronach  Kurierka! 



Jakim wielkanocnym
zwierzęciem jesteś?

1. Który z podanych kolorów lubisz najbardziej?
a) biały
b) żółty
c) różowy

2. Co wolisz jeść najbardziej?
a) słodycze,
b) jajka sadzone
c) marchewkę

3. Którą porę roku wolisz?
a) zimę
b) wiosnę
c) lato

4. Jaki jest twój ulubiony przedmiot
szkolny?

a) język  polski
b) matematyka
c) język angielski

5. Które wielkanocne danie wolisz?
a) mazurek
b) żurek
c) jajka gotowane

Odpowiedzi

Jeśli przeważa litera:
a- jesteś barankiem wielkanocnym
b- jesteś kurczakiem wielkanocnym
c- jesteś króliczkiem wielkanocnym

opracował Julian Wiśniewski



Zima

Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego.                            

W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:

- Chciałbym, żeby już była wiosna.

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie. 

Na wiosennym spacerze po parku jeden z przedszkolaków mówi do pani:

-Proszę zobaczyć jaki piękny, młody wiewiórek siedzi na czubku drzewa. 

-Nie wiewiórek, tylko wiewiórka.

-Ojej, ale pani ma wzrok! Rozróżnić płeć z takiej odległości?!

W wiosenne popołudnie Jasio wręcza swojej babci piękny bukiet kwiatów.

-Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie wykosztować na taki piękny bukiet! Zupełnie niepotrzebnie. Ale czy 

przypadkiem takie same kwiaty nie rosną u mnie w ogródku?

-Rosły babciu, rosły.

Rozmawia dwóch ogrodników:

-W zeszłym roku na wiosnę z powodu słodkich deszczy wyrosły mi w ogródku buraki cukrowe.

-To jeszcze nic – mówi drugi ogrodnik. –W tym roku na wiosnę w moim ogródku z powodu kwaśnych 

deszczy wyrosły ogórki kiszone

Wczesną wiosną Fąfara wziął łopatę i zaczął przekopywać cały sad. 

Po kilku godzinach żona go pyta:

-Józek, czemu tak zawzięcie kopiesz?

-Szukam! Poprzedni właściciel tego sadu mówił, że wsadził w niego dwa tysiące złotych.



                                                   Pisanki w Kościele
W Kościele spotykają się trzy pisanki. 
Pierwsza mówi: Mnie malował Michał Anioł.
Druga: Mnie Jan Matejko:
Ponieważ trzecie jajko się nie odzywa, pytają go:
-A ciebie kto malował?
-Głupio mi się przyznać… . Ja już takie kolorowe wyszedłem  z 
kury… .

           Jajko wielkanocne
-Co to jest pisanka?- Pyta się pierwsze jajko
Na co drugie mu odpowiada 
-To takie jajko, któremu Święta Wielkanocne
przeszkodziły w zostaniu kurą.

Jutro Wielkanoc
W kurniku spotykają się kurczak i
jajko. Kurczak
 pyta:
-Będziesz kurą, czy kogutem?
-Ani tym, ani tym. Jutro Wielkanoc, więc będę pisanką !

         

Wybrała Zuzia Sadowska



1.  Kukła, palona i topiona na wiosnę.

2. Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzeczce.

3. Kwiat wyłaniający się spod śniegu.

4. Miesiąc, który przeplata „trochę zimy, trochę lata”.

5. Święcimy w nim pokarmy w Wielką Sobotę.

6. Kotki, które rosną na drzewach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

        

opracowała: Natalia Marzec

Poprawne odpowiedzi do quizu wiosennego
1. B;2. A);3. A;4. B) ;5. C) ;6. C) ;7. B) 
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