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KOCHANI! 

ZBLIŻA SIĘ WYJĄTKOWY CZAS !!!! 

Z OKAZJI WIELKANOCY WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

GAZETKI SZKOLNEJ SKŁADAMY ŻYCZENIA RADOSNYCH 

ŚWIĄT, SMACZNEGO JAJKA I MOKREGO ŚMIGUSA DYNGUSA 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA 



 

 
 

 

 

Wszyscy wiemy, że marzec dobiega końca. Czas bardzo szybko płynie. Zaczynamy wiosnę! Dni robią się 

dłuższe, słońce pięknie świeci, drzewa stają się zielone. Gdy pogoda jest ładniejsza, chętniej wyskakujemy z 

łóżka, mamy więcej energii, pomysłów i planów do zrealizowania. Mamy lepszy humor ☺ 

Zapraszam na poszukiwanie oznak tej cudownej pory roku: 

*przyroda budzi się do życia – ani się obejrzymy, a będziemy świadkami istnej eksplozji kolorów.   Póki co 

nieśmiało z ziemi „wynurzają się” tulipany; 

*o godzinie 17:00 nadal jest jasno, a słońce pięknie świeci. Popołudniami wychodzimy na spacery, jeździmy 

na rowerach, rolkach. Jednym słowem zaczynamy się więcej ruszać po „zimowym śnie”; 

*zwierzęta też jakoś częściej zaszczycają nas swoją obecnością. Koty wygrzewają się na słońcu, ptaki słychać 

od samego rana; 

Czy Ty również cieszysz się, iż przyroda budzi się z zimowego snu? 

 

Choć nasza wioska nie jest duża, widać już pierwsze symptomy wiosny. Oto kilka zdjęć: 

 

 

 

 

 

 
 



 

Wielkanoc 
Przygotowanie wielkanocnego koszyczka jest od 

wieków polską tradycją. Miliony Polaków                      

w Wielką Sobotę pójdzie do kościołów,  kapliczki, 

aby kapłan mógł poświęcić symboliczne potrawy.           

W czasie świątecznego śniadania są one równie 

ważne, jak bożonarodzeniowy opłatek. 

Koszyczek wielkanocny. Co powinno się w nim 

znajdować ? 

Tradycyjne produkty : 

Chleb - to pokarm podstawowy symbolizujący Ciało Chrystusa, gwarantujący 

dobrobyt i pomyślność. Święci się zwykle kilka kromek chleba. 

Wędlina - zapewnia zdrowie, płodność i dostatek. Święci się przede wszystkim 

wyroby wieprzowe, np. kawałek szynki, kiełbasy. 

Jajko - jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, odradzającego się życia i płodności. 

Do koszyczka wkłada się jajka ugotowane na twardo Najczęściej pomalowane. 

Baranek - oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną chorągiewką jest 

symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Sól - oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, chroni przed zepsuciem                    

i ma właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło. 

Pieprz - zwykle święci się zmielony pieprz czarny – symbol gorzkich ziół. 

Posypujemy nim (i solą) jajko, którym dzielimy się w świąteczną niedzielę. 

Ciasto - Pojawiło się w koszyczkach dość niedawno. Jest znakiem umiejętności                  

i doskonałości. Najlepiej włożyć do koszyczka np. kawałek drożdżowej baby 

domowego wypieku. 

Często do święconki dodawane są także słodycze i owoce, ale możesz włożyć do 

koszyczka również to, co lubisz najbardziej i co ma dla Ciebie symboliczne 

znaczenie. 

Smacznego i miłego świętowania w gronie rodziny! 

 

 



 

Symbolika zwierzaków 
wielkanocnych 

 

Kurczaczek 

To właśnie kura znosi jaja, z których rodzi się mały kurczaczek 

kojarzący nam się z Świętami Wielkanocnymi, z nowym życiem, 

odrodzeniem i nowym początkiem. 

 

 

 

 

                

               Zajączek ma związek z płodnością, ponieważ na wiosnę   

  w każdej zajęczej rodzinie rodzi się dużo małych    

  zajączków. Zajączki popularnością zdają się tylko  

  ustępować kurczakom. 

 

 

 

Baranek 

Symbolem Wielkanocy jest także baranek. Z czerwoną chorągwią oznacza 

symbol męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa oraz Eucharystii. 

 

 

 



 

 
2 marca: Dzień Starości 

Starocie to przedmioty, które mają swój niewątpliwy urok. Często wiążą się z nimi 

jakieś ciekawe wspomnienia i historie, a sam wygląd jest niepowtarzalny. Może 

dziś warto przeszukać strych albo piwnicę w poszukiwaniu jakiegoś zakurzone 

okazu? 

3 marca: Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 

To święto obchodzone w dniu podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu 

dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Celem 

Konwencji jak i samego święta jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt 

i roślin. 

4 marca: Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry 

Mistrz gry to po prostu guru podczas rozgrywki w grach fabularnych. Ma pełną 

kontrolę nad światem gry, kreuje przygody oraz postacie. To jego umiejętności i 

wyobraźnia sprawiają, że fani RPG zapominają o bożym świecie. Dziś warto to 

docenić. 

5 marca: Dzień Doceniania 

Dzień Doceniania ma na celu zwrócenie uwagi na siłę pozytywnych słów. Doceniaj, 

nie oceniaj. 

6 marca: Europejski Dzień Logopedy 

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Święto ma na celu zachęcenie rodziców, by nie zwlekali z konsultacją 

u specjalisty dziecka, które ma problem z mówieniem. W Polsce z tej okazji 

organizowany jest Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej. 

7 marca: Dzień Płatków Śniadaniowych 

Dietetycy twierdzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek. Dzień Płatków 

Śniadaniowych to dobry czas, aby zmienić rutynę i zamiast kanapek sięgnąć po 

płatki kukurydziane. To danie z dodatkiem mleka jest niezwykle pożywne i 

dostarcza witamin oraz wapnia. 

8 marca: Dzień Rudych Osób 

Rude Osoby nigdy nie pozostają obojętne w społeczeństwie – jedni im trochę 

dokuczają z powodu koloru włosów, ale wielu innych uważa ich za osoby o 

ognistym temperamencie. Jedno jest pewne – dziś warto złożyć im życzenia!                

A może nawet przefarbować się na rudo? 

9 marca: Dzień Barbie 

Przyjaciółka wszystkich małych dziewczynek, które widzą w niej siebie w 

przyszłości obchodzi swoje święto w Dniu Barbie. Lalka stworzona przez Ruth 



 

Handler w połowie ubiegłego stulecia stała się najpopularniejszą zabawką. Obecnie 

Barbie jest dostępna w niemal wszystkich kolorach skóry i profesjach,                           

a dziewczynki nadal za nią szaleją. 

1 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Klauna 

Prima aprilis to dzień w którym każdy może zostać ofiarą dowcipu. A kto zna się na 

nich lepiej od klaunów? Dlatego też 1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Klauna - trudno o trafniejszą datę. 

2 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki 

Największą zaletą tego święta jest to, że podczas walki nikt nie ucierpi. Zamiast 

krwi wszędzie jest po prostu pełno pierzu… 

3 kwietnia: Dzień Tęczy 

To piękne zjawisko optyczne i meteorologiczne po prostu zasługuje na własne 

święto – nosi ono nazwę „Find a Rainbow”. 3 kwietnia warto więc modlić się o 

deszcz, bo wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się uwiecznić na 

niebie tęczę. 

4 kwietnia: Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt 

Nie tylko ludzie potrzebują ciepła domowego ogniska. Także zwierzęta przywiązują 

się do miejsc, odczuwają brak schronienia, głód, zimno. W tym dniu pomyślmy o 

bezdomnych zwierzętach: zanieśmy karmę do schroniska, przygarnijmy psiaka z 

ulicy. Nagroda to bezgraniczna wdzięczność...  

5 kwietnia: Dzień Karmelu 

Złoty cukier o płynnej konsystencji, którym ozdabia się ciasta i desery ma 

specjalne miejsce w kalendarzu, czyli Dzień Karmelu. Świętować można od rana do 

wieczora jedząc ciastka przekładane tym słodkim przysmakiem czy lody w polewie 

karmelowej. Jednak warto jeść z umiarem, bo można się przesłodzić! 

6 kwietnia: Światowy Dzień Sportu 

Sport to zdrowie! Nie tylko wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną, ale i kształtuje 

charakter. Nawet osoby, które jedynie obserwują zmagania sportowców mają 

frajdę. Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju to dobra okazja, 

by podkreślić znaczenie sportu w dzisiejszym świecie. 

7 kwietnia: Dzień Bobrów 

Gdyby tylko bóbr mógł pracować na etat, z pewnością bez problemu znalazłby 

zatrudnienie w firmie budowlanej. Te zwierzęta posiadają bowiem wyjątkowe 

umiejętności inżynieryjno- melioracyjne. 

8 kwietnia: Dzień Miłośników Zoo 

Instytucja zoo ma swoich przeciwników i zwolenników. Dzień Miłośników Zoo jest 

świętem tych drugich, którzy uświadamiają sceptyków, że niektóre gatunki 

zwierząt, gdyby nie rozmnażały się sztucznie w zoo już dawno by wyginęły. W tym 

dniu warto wybrać się na spacer i zobaczyć egzotyczne zwierzaki.    

 

Kalendarz przygotowała Aleksandra Malczyk 

 



 

 

Poeci z naszej szkoły 
 

        Idzie wiosna! 

Tu rośnie brzoza, tam sosna. 

Krokusy zakwitają, 

I różne kolory mają. 

Zwierzaki się do życia budzą, 

Ani trochę nie marudzą.  

Bociany do Polski przylatują, 

Bo w naszym kraju dobrze się czują. 

Słoneczko pięknie świeci, 

A do szkoły idą roześmiane dzieci. 

Więc pamiętaj mój kolego, 

Idzie wiosna, wszystkiego najlepszego! 

                   

                   Natalia Prasałek  VII c 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

            Wiosna 

Wiosna się zaczyna Przyjacielu, 

Więc zamiast siedzieć przed telewizorem w fotelu, 

Na dwór wyjdź i zobacz 

Piękno pory roku tej,  

Która również od komórki odciągnie Cię! 

Wygodne buty włóż i na pole rusz! 

Rower, rolki już czekają i na spacer zapraszają. 

To są uroki wiosny tej, która właśnie rozpoczyna się! 

 

                                                                               Magdalena Prasałek  III a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pascha wielkanocna 
Składniki 

1 kg tłustego twarogu 

1 szklanka świeżej gęstej śmietany 6 żółtek 

250 gram masła 

2 szklanki cukru pudru 1 cukier waniliowy 

bakalie (migdały, rodzynki, skórka pomarańczowa) 

Sposób przygotowania: 

➢ Twaróg dwukrotnie zmielić. 

➢ Masło utrzeć na puch z cukrem pudrem, następnie dodawać kolejno po jednym żółtku. 

➢ Do utartej masy dodawać stopniowo twaróg i śmietanę , a na końcu bakalie. 

➢ Salaterkę posmarować tłuszczem, nakryć wilgotną gazą i ułożyć na nią masę serową. 

Nakryć drugim kawałkiem gazy i obciążyć deseczką z ciężarkiem. Wstawić na 24 godziny do lodówki. 

➢ Gotową paschę można podawać polaną czekoladą. 

 

                 Domowy mazurek 
 
Składniki na ciasto kruche: 

• 250 g mąki 

• 120 g masła 

• 100 g cukru pudru 

• 2 żółtka 

2 łyżki śmietany 

Sposób przygotowania: 
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Do przesianej mąki dodaj masło i dokładnie 
posiekaj ostrym nożem. Do mąki dodaj żółtka, cukier, śmietanę i całość 
zagnieć szybko na gładkie ciasto. Zawiń je w folię spożywczą i odstaw do 
lodówki na co najmniej ½ godziny. Podziel 

na 2 części. Wylep równomiernie blachę ciastem tak aby po bokach były niewysokie zakładki. Kilka razy nakłuj 
widelcem. Piecz przez 10-15 minut aż do momentu kiedy ciasto będzie złote. Wyjmij i ostudź. 

Składniki na masę czekoladową: 

• tabliczka gorzkiej czekolady 

• 200 ml słodkiej śmietanki 30 lub 36% 

• 2 łyżki masła 

• 2 łyżki cukru 

W garnku na bardzo małym ogniu (ciągle mieszając) rozpuść wszystkie składniki i gotuj przez 10 minut. 
Lekko przestudź masę czekoladową. Wyłóż masę czekoladową na spód z kruchego ciasta. Udekoruj 
kandyzowanymi. 

 
Opracował Julian Wiśniewski 



 

                       

 „Zakochana Akiko. Bajka Zen” Antoine Guilloppe 

Bajka jest o dziewczynce Akiko, która bardzo lubi noc, dlatego 

pod jej osłoną chętnie spaceruje, rozmyśla nad dźwiękami, 

zapachami, kolorami tak innymi w świetle księżyca. 

Nagle słyszy szept „Dzień dobry, to ja Takiji” – rozpoznaje w 

nim chłopca, którego kiedyś widywała często a ostatnio 

myślała, że wyjechał. 

Chłopiec zdradza jej, że czarownica Sayoko rzuciła na niego 

czar i nie może wychodzić w dzień bo słońce zamieni go w 

kamień. 

Dziewczynka za namową swojego przyjaciela, starego drzewa, 

odwiedza Sayoko i pyta o klątwę. Kobieta śmieje się i mówi, 

jak było naprawdę i jaka jest droga by Takiji zapomniał o strachu.Bajka kończy się w tak 

bardzo oczywisty sposób, że aż trzeba zastanowić się nad jej zakończeniem i dopiero stwierdzić, 

że jednak coś się wydarzyło i to dobrego 🙂 daje do myślenia, choć młodsze dzieci trzeba lekko 

naprowadzić na nie albo po prostu podjąć dyskusję w temacie.  

 
 

 „Zielono mi !” Agnieszka Frączek 

Wierszyki Pani Agnieszki Frączyk są niezwykłe, choć traktują   o 

bardzo zwyczajnych tematach. Są mądre, świetnie napisane  i 

przekazują ciekawe treści, zupełnie jak nasze ulubione klasyki 

Brzechwy czy Tuwima.  W tym zbiorze przeczytamy wiersze lekkie, 

zielone, wiosenne, o przyrodzie, zwierzętach, roślinach, o żabach na 

zakupach, stonodze, Spasikoniku 🙂 motylku, zającu, skrzydłach i o 

tym by nie deptać trawników.  

 

 

„Mrówka Zosia opowiada o kwiatach, drzewach, 
jagodach i grzybach” Stefan Casta i Bo Mossberg  
Książka podzielona jest na cztery działy: kwiaty, drzewa, 
jagody, grzyby a w każdym z nich znajdziemy wiele okazów 
o których opowiada nam mała mrówka o imieniu Zosia. 
Dowiemy się np. o podbiale, zawilcu, pierwiosnku, trybule, 
bodziszku, jasnocie, wierzbówce itd. 
Książka opatrzona jest w piękne, rzeczywiste rysunki 
każdej rośliny wykonane  z wielką precyzją i starannością, 
dzięki czemu podoba się dzieciom.  

 
 
 
 
 
 

Propozycje Patrycji Maniera 



 

 

 

Co to jest pisanka? To jajko, któremu święta Wielkiejnocy              przeszkodziły                              
w zostaniu kurą. 

 

 

- Czy różni się jajo kury od jaja dinozaura? 

- To drugie nie mieści się w koszyczku       wielkanocnym. 

 

 

 

 

W kurniku spotykają się kurczak i jajko. Kurczak pyta: 

- Będziesz kurą czy kogutem? 

- Ani tym, ani tym. Jutro 
Wielkanoc, więc będę pisanką. 

 

 

 
 

Kiedy strażacy mają najmniej pracy? 

- W lany poniedziałek. 

 

 

 

 

Dlaczego bocian stoi na jednej nodze? 

- Bo jakby podniósł drugą, to by upadł. 

 

 

 

 



 



 

 


