
Za oknami już wiosna. Drzewa puszczają młode pączki, 

trawa zielenieje, za oknem słychad śpiew ptaków.... Jednym słowem przyroda budzi się do życia. 

Obudź się i ty i skorzystaj z naszych wiosennych porad i pomysłów, a ta wiosna na pewno będzie 

ciekawa. Jak co miesiąc redakcja naszej gazetki postarała się, aby ten numer był ciekawy i obfity 

w pomysły oraz nowości.  

zwalniający z odpowiedzi ustnej wpisał się na 

stałe do tradycji szkolnej i prawo do korzystania z niego zostało umieszczone                     w poniższym 

Regulaminie. REGULAMIN ZABAWY Z KUPONEM ZWALNIAJĄCYM Z ODPOWIEDZI!!!  

1. Kupon należy wyciąd i dad Nauczycielowi na początku lekcji. 

2. Kupon zwalnia TYLKO z odpowiedzi ustnej. 

3. Kupon nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów.  

4. Ważny jest tylko kupon z oryginalną pieczęcią szkoły. Nie wolno posługiwad 

się kserokopią kuponu. 

5. Z kuponu wolno korzystad tylko raz w danym miesiącu i tylko na jednej lekcji. 

KUPON 

Zwalniający z odpowiedzi ustnej 

Kupon obowiązuje do 20.05.2017 

 

 

rozstrzygnięty. Po odbiór nagrody zapraszamy Kacpra Dębca z klasy 

I gimnazjum, który bezbłędnie rozwiązał nasze wiosenne zagadki. Gratulujemy. 



 
17 marca br. odbył się Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego organizowany już od wielu lat przez I LO w 
Tomaszowie Maz. Nasze gimnazjum reprezentowali Wiktoria Bielas, Martyna Drzazga, Karolina Piotrowska, 
Julia Purtak, Zuzanna Sęk i Mikołaj Miller, którzy mieli za zadanie między innymi rozwiązad test leksykalno-
gramatyczny i napisad e-mail do koleżanki lub kolegi z Niemiec. Uczniowie przygotowywali się do tych zmagao 
językowych od ponad dwóch miesięcy pod czujnym okiem swoich nauczycielek, Olgi Kozar oraz Agnieszki 
Smejdy. 
Nasza koleżanka Zuzia Sęk zajęła I miejsce, powtarzając swój sukces sprzed dwóch lat, kiedy to była 
najmłodszą uczestniczką tego konkursu. Gratulujemy. 
 
W dniach 17-18 marca br. członkowie szkolnego koła PTSM wraz z opiekunkami Agnieszką Smejdą i Moniką 
Żerek uczestniczyli w kolejnym rajdzie, tym razem w Lubochni. Każda drużyna miała za zadanie przygotowad 
krótkie scenki lub występy muzyczne w języku angielskim bądź niemieckim. Uczniowie z klasy VI (Malwina 
Kujawska i Aleksandra Zaborowska) oraz I gimnazjum (Wiktoria Bielas, Karolina Szewczyk i Seweryn 
Pawełkiewicz) przedstawili kabarety w wersji niemieckojęzycznej, zaś najmłodsi członkowie Koła – 
piątoklasiści (Hubert Buczyoski, Zuzanna Kijo, Wiktoria Pawełkiewicz, Zuzanna Smejda) zaprezentowali swoje 
umiejętności w języku angielskim. Wszystkie drużyny zajęły I miejsca. W konkursie wiedzy o gminie Lubochni 
Weronika Dębiec zajęła III miejsce. Ponadto Martyna Drzazga miała możliwośd pochwalenia się swoimi 
umiejętnościami recytatorskimi, zdobywając wielkie brawa. Po występach przyszedł czas na pieszą wędrówkę 
do lasu na ognisko. Mimo niesprzyjającej pogody (lało jak z cebra) uczestnicy rajdu dotarli w dobrych 
nastrojach na miejsce. Każdy z wielką przyjemnością sięgnął po pyszną kiełbaskę i gorącą herbatę. Po 
powrocie do szkoły nie było mowy o spaniu. Wtedy nadszedł czas na wspólne zabawy i integrację na sali 
gimnastycznej, która przeistoczyła się w sypialnię dla ponad 100 osób. Organizatorzy imprezy jak co roku 
sprostali zadaniu i przygotowali naprawdę ciekawe i sympatyczne spotkanie. Dziękujemy. 

21 marca br. podobnie, jak w poprzednich latach, nie było w naszej szkole typowych lekcji. Wszyscy uczniowie 
żegnali tego dnia zimę i witali następną porę roku – WIOSNĘ. 

Wiosna to początek nowego cyklu życia, to pożegnanie długiej i trudnej zimy, to czas budzenia się do życia, 
okres zasiewów i czekania na plony. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wiosnę – na słooce, kwiaty, 
pierwsze ptaki. Dosyd mamy zimy i ciepłych ubrao. Chcemy wyjśd z domu na spacer, rower lub rolki. 

Pierwszy dzieo wiosny jest często nazywany dniem wagarowicza, ale najstarsi uczniowie naszej szkoły wraz z 
opiekunami chcieli udowodnid, że jednak warto ten dzieo spędzid właśnie w szkole podczas zabaw i 
atrakcyjnych zajęd. W tym celu zorganizowali Dzieo Samorządności, podczas którego zamienili się rolami ze 
swoimi nauczycielami. To oni prowadzili lekcje promujące zdrowy styl życia. Poza tym zorganizowane zostały 
międzyklasowe potyczki kulinarne, konkurs poetycki oraz wręczono po raz pierwszy Miotłę Antywagarowicza 
klasie piątej, która uzyskała najwyższą frekwencję w ubiegłym śródroczu. 
W zmaganiach kulinarnych uczniowie byli oceniani przez jury w trzech kategoriach wiekowych. Ich zadaniem 
było przygotowanie 10 zdrowych kanapek oraz „Dekoracyjnego talerza warzywnego” , w sposób pomysłowy i 
oryginalny. 
Poza tym prawie każdy uczeo i nauczyciel nałożyli tego dnia coś zielonego. 
Podczas krótkiej akademii jury wyłoniło zwycięzców, a oto oni: 
I m-ce:  
Klasa II 
Klasa IV 
Klasa IIG 

II m-ce: 
Klasa IIIA i IIIB 
Klasa VI 
Klasa IG 

III m-ce: 
Klasa I 
Klasa V 



 

czyli dzieła uczniów naszej szkoły 
 

Przyszła do nas wiosna, 
Szczęśliwa, radosna. 
Słooce mocniej grzeje, 
Ziemię ogrzewa. 
Szybko się zielenieją rośliny i drzewa. 
Dzieci ze szkoły wyszły , 
Szybko biegają, 
A na przerwach owoce i warzywa zjadają. 

Piotrek Staoczyk, kl. 3b 
 

Nareszcie przyszła wiosna, 
Każda buzia jest radosna. 
Cieszą się dorośli i dzieci, 
Że słooce znów dłużej świeci. 
Będą świeże owoce i warzywa, 
Po nich energii wszystkim przybywa. 

Natasza Ślusarczyk, kl. 3b 
 

Wiosna to jest piękny czas. 
Wiosna kwitnie cały las. 
U mnie radosny nastrój się bierze, 
Gdyż nadchodzi czas jazdy na rowerze. 
Kiełkują w ziemi pyszne warzywa, 
Długa zima z wiosna przegrywa. 
Soki, musy owocowe 
Są pyszniutkie, bardzo zdrowe. 
Gdy natura nam rozkwitnie, da nam jabłka i brzoskwinie. 

Wiktoria Pater, kl. 3a 
 

Skacze żabka po zielonej łące, 
A obok maszerują dwa zające. 
Radosna wiosna do nas przyszła, 
Owoce i warzywa świeże nam przyniosła. 

Klasa 5 
 

Wiosna bardzo radosna, rozkwitają jabłonie. 
Lubię bardzo jeśd owoce: gruszki, jabłka, pomaraocze. 
Także lubię jeśd warzywa: marchew, brokuły, pomidory i ogórki. 
Lubię biegad, taoczyd, śpiewad. 
Bardzo ładnie wyglądają kwiaty,  
które zakwitają na drzewach. 

Martyna Frankiewicz, kl. 3a 
 

 
 

Wiosno ty moja, tak piękna i zdrowa, 
Zawsze radosna i kolorowa. 
Aż chęd ogromna bierze, by zebrad wszystkie 
Owoce i warzywa na nasze talerze. 
Będziemy zdrowi, szczęśliwi z uśmiechem na twarzy, 
Bo dzięki nim nigdy nie staniemy się starzy. 

Klasa 1G 
 

Radosna wiosna w pięknym ubraniu 
Rozsiała dla nas pył bakłażanów. 
Owoce, warzywa śmieją się do niej,  
a ona na to słodkie roztacza wonie. 
Cały ogród jest w tulipanach, 
A ptaszki śpiewają od rana. 

Tosia Przyborek, kl. 3b 
 

Przyszła już radosna wiosna, 
Wiec dzieciaku młody, 
Jedz warzywa i owoce, 
A zawsze będziesz zdrowy! 

Miłosz G., kl. 3b 
 
Wielkimi krokami nadeszła piękna wiosna, 
Cudna, pachnąca, radosna. 
Pojawiły się kolorowe owoce i zielone warzywa. 
Tak to na wiosnę już bywa! 

Kuba Zaborowski, kl. 2 
 
Rankiem pannę Zuzę obudziły sroki. 
Stanęła na ganku, rozpuściła loki. 
W kałuży, jak w lustrze, obraz swój podziwia. 
Wianek z listków, klips z owocu, a wisior z warzywa. 
I na kwiatach taoczy, a w taocu swym radosna. 
Kim jest panna Zuza? To wiosna. 

Klasa 2 
 
Wiosna zawsze jest radosna. 
Gry słooce świeci, 
radują się dzieci. 
zielenieją się łąki, 
A na drzewach pąki owoców kwitnących. 
Warzywa dojrzałe 
Na zdrowie wspaniałe. 

Natalia Woźniak, kl. 3b 
 



Przyszła wiosna, wiosna radosna. 
Słonko świeci, 
Na placu zabaw bawią się dzieci. 
Na ławeczkach siedzą, wcinają owoce i warzywa, 
Bo wiadomo, że to pychotka prawdziwa. 

Ola Kujda, kl. 3a 
 

Zawitała do nas wiosna, 
ciepła, miła i radosna. 
W trawach słychad śpiew skowronka, 
na listeczkach śpi biedronka. 
Zakwitają pierwsze kwiaty, 
owoce i warzywa jemy na raty. 

Klasa 1 
Dziś 21 marca mamy. 
Wiosna przychodzi, radosny czas nadchodzi. 
Drzewa pąki puszczają, ptaki wesoło dwierkają. 
Bociany już przyleciały i gniazda zakładają. 
A w ogródku pierwsze kwiaty zakwitają. 
Na grządkach dziadek z babcią warzywa zasiewają. 
Jaki gwar i ruch od dziś w ogródku! 
Witaj wiosno, żegnaj smutku! 

Maciek Kapuścioski, kl. 3b 
 

Wielkimi krokami nadchodzi w suknię kwiatów ubrana. 
Wszyscy dziwią się, kto to> To wiosna nasza kochana! 
Wszystko się budzi do życia, niedźwiedź biega po łące, 
Spał przez trzy miesiące, a teraz zrywa kwiaty na pachnące. 
Na drzewach paki pękate, wiatr nimi lekko kołysze. 
Ptaki radośnie śpiewają, bociany przyleciały z nad mórz. 
Bo wiosna tuż, tuż… 

Filip Dębiec, kl. 3b 
 

Puk, puk, puk w okienko wiosna zapukała 
i z uśmiechem nas przywitała. 
Słonko pięknie zaświeciło 
i pąki kwiatów otworzyło. 
Lubię biegad po łące  
i zrywad krokusy pachnące. 
Wiosenny deszczy korony drzew kołysze. 
Grządki zakwitają i warzywa pyszne dają. 
Pierwsze owocowe paki na drzewach kwitną, 
A ich owoce witaminki nam dają. 
Wszystko wokół się zieleni, żaba w stawie muchy łapie. 
Skowronki koncert dają, a bociany powracają. 
Bo wiosna jest radośnie! 

Nadia Baranowska, kl. 3b 
 

Wiosna radosna bawid się chciała, 
więc po ogrodzie sobie biegała. 
Owoce i warzywa na kanapki poukładała 
i ze smakiem zimę pożegnała. 

Milena Piwowarska, kl. 3a 

Przyszła wreszcie nasza wiosna. 
Każda buzi jest radosna. 
Drzewa nam się już zielenieją 
i owoce nam dojrzeją. 
Wiosną trzeba jeśd warzywa,  
by byd zdrowym jak ryba. 

Filip Kośka, kl. 3b 
 

Wreszcie nadchodzi wiosna radosna. 
Słychad śpiew ptaków i szumi sosna. 
I świat się staje taki wesoły. 
I chętniej dzieci idą do szkoły. 
Kołysze drzewa wietrzyk wiosenny. 
I nikt już nie jest taki senny. 

Kuba Ziętek, kl. 3b 
 

Gdy nadchodzi wiosna, ciepła i pachnąca. 
Wszystko dookoła się budzi do życia bez kooca. 
Słooce coraz wyżej świeci na niebie. 
Czas posprzątad zimowe śmieci. 
W sadzie rozkwitają drzewka owocowe, 
Na lato będą owoce z tego zdrowe. 
Ptaki śpiewają i gniazda budują, 
Z niecierpliwością na młode potomstwo wyczekują. 

Kacper Kotynia, kl. 3b 
 

Spójrzcie za okno, ależ widoki! 
Zieleni się trwa, dwierkają już ptaki. 
Cóż to się dzieje? – każdy zapyta. 
Łatwa odpowiedź – wiosna nas wita! 
Wiosna radosna, wiosna zielona 
wzywa do życia wszystkich dookoła. 
Nas też chce zbudzid bladych, zmęczonych 
Po długiej zimie tak osłabionych. 
By czud sie dobrze oraz radośnie, 
zadbajmy o zdrowie na chlubie wiośnie! 
Jedzmy warzywa, owoce I sery. 
Chodźmy w weekend na dugie spacery. 
Bo zdrowie I szczęście muszą isd w parze. 
Posłuchajcie rad naszych, dobrze wam radzę. 

Klasa 2G 
 

Dziś do okna zapukała wiosna. 
Pyta, czy jestem radosna. 
Przyszła pachnąca I zielona, 
wiosna jest zawsze chwalona. 
Zarumienią się w sadzie owoce, 
Gwieździste i ciepła na wiosenne noce. 
Grządki obsieją warzywa, 
Tak to zwykle wiosną bywa. 

Julia Kozitulska, kl. 3b 
 



 

 
 

Wielkanoc w TV 

 
Na Wielkanoc programy telewizyjne przygotowały dla nas kilka wyjątkowych produkcji. 

TVN do odnowionych Milionerów zaprosił Małgosię i Radka Majdanów, Filipa i Zygmunta 

Chajzerów oraz Kingę Rusin i Piotra Kraśko. TVP 2 do Familiady zaprosił aktorów z serialu “M jak 

Miłośd.” Czekają na nas również seriale, głośno jest m.in. o „Belle Epoque”. Główny bohater 

serialu, Jan Edigey - Korycki wraca do rodzinnego Krakowa, by rozwikład zagadkę 

wstrząsającego zabójstwa ukochanej matki. Pomaga mu w tym dawny przyjaciel Henryk 

Skarżyoski oraz jego siostra Weronika, którzy prowadzą pierwsze laboratorium kryminalistyczne 

w Galicji. W Krakowie Jan spotyka także swoją wielką i nieszczęśliwą miłośd – Konstancję. Mimo 

bogatej oferty telewizyjnej nie spędźcie całych świąt i czasu wolnego przed telewizorem. To 

wyjątkowy czas, który powinniśmy spędzid z rodziną.  
 

Karola 

 

 

Podręczniki dla młodych czarodziejów 

 
Po szale, jaki wywołał film „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźd” do księgarni trafiły 

książki, a raczej podręczniki ze świata Harrego Pottera. Możemy poczud się jak w Hogwarcie i 

zgłębid się w naukę niezbędną do bycia czarodziejem. W skład trzech kultowych podręczników 

wchodzą: “Fantastyczne zwierzęta i  jak je znaleźd” napisane przez znanego większości 

Potterheads Newta Scamandera. Są tam opisane wszystkie niesamowite zwierzęta, które m.in. 

Newt trzymał w swojej teczce. Drugim magicznym podręcznikiem jest “Quidditch przez wieki”. 

Opisane są tam reguły popularnej gry i historia sportu oraz jej niezbędnych atrybutów np. Złoty 

znicz. Ostatnią książką są “Baśnie Barda Beedle’a”. Pełne magii bajki oraz ta jedyna o trzech 

braciach i śmierci, czyli powstanie Insygni Śmierci. Podręczniki nie muszą byd nudne, a 

szczególnie te z Hogwartu ;)  

                                                          
                                           Karola 

 

 

 

 



 

REGIONALNY MAZUREK WIELKANOCNY 
Słodka masa orzechowa i chrupiące ciasto. Udekorowany polewą i bakaliami – to musi byd idealny 

mazurek wielkanocny! Zacznij piec: 

SKŁADNIKI 

CIASTO 

masło roślinne – 250 g 

żółtka – 6 szt. 

cukier – 1 szklanka 

mąka pszenna tortowa – 400 g 

mąka ziemniaczana – 1 łyżka 

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka 

 

 

 

MASA 

mleko – 500 ml 

żółtka – 5 szt. 

mąka pszenna tortowa – 3 łyżki 

cukier – 1 szklanka 

masło – 200 g 

orzechy włoskie – 300 g 

spirytus według uznania 

polewa czekoladowa 

bakalie 

 

PRZYGOTUJ 

dwie blaszki o wymiarach 35 x 24 cm 

piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C (termoobieg) lub 190°C (bez termoobiegu) 

 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO 

Masło roślinne ucieramy z żółtkami i cukrem (dodajemy na zmianę cukier i żółtka). Mąkę pszenną, 

ziemniaczaną i proszek do pieczenia, przesiane wcześniej przez sito, stopniowo łączymy z ucieraną masą. 

Rozkładamy na dwóch równych blaszkach i wkładamy pojedynczo do piekarnika nagrzanego do 

temperatury 180°C (termoobieg) lub 190°C (bez termoobiegu) na 15-18 minut. 

 

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ 

Odlewamy trochę zimnego mleka i w nim rozrabiamy żółtka i mąkę, do pozostałego mleka wsypujemy 

cukier i gotujemy. Gdy mleko jest już ciepłe, wlewamy mleko z żółtkami i mąką. Ciągle mieszając, 

doprowadzamy do zagotowania. Odstawiamy do wystygnięcia. Ucieramy masło, dodając ugotowany 

rozczyn, wsypujemy zmielone orzechy i wlewamy spirytus. 

 

KROK 3: PRZEKŁADAMY CIASTO MASĄ 

Tak przygotowaną masę rozkładamy równomiernie na jednym z przygotowanych placków, drugim 

przykrywamy, dobrze przyciskamy. Całośd polewamy polewą czekoladową i ozdabiamy dowolnymi 

bakaliami. Mazurek przygotowujemy na 2 lub 3 dni przed świętami. Ciasto możemy podad na szklanej 

prostokątnej podstawie lub desce. Od razu je kroimy, ozdabiamy barwinkiem i małymi gałązkami forsycji, 

mając na uwadze cały wystrój wielkanocnego stołu.     

                                           Życzę smacznego! Seweryn 



 
Święconka, rezurekcja, wielkanocne śniadanie, a drugiego dnia śmigus-dyngus - to najważniejsze 

z wielkanocnych polskich tradycji. 

Wielkanoc jednak jest różnie obchodzona w różnych częściach świata. Niektóre ze 

zwyczajów mogą nam się wydad dziwne, każdy jednak jest zakorzeniony w tradycji danego kraju. 

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych  i najbardziej oryginalnych wielkanocnych 

zwyczajów z całego świata.  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych redakcja NzB życzy wszystkiego 

najlepszego oraz smacznego jajka! 

 
Jednym z najciekawszych zwyczajów wielkanocnych  w Europie może się poszczycid Irlandia.              
W Wielką Sobotę w miastach odbywa się pochód, podczas którego ludzie demonstrują swoje 
zmęczenie długim postem i chęd rozpoczęcia świętowania. Przemarszowi przewodzi lokalny 
rzeźnik. Najciekawszy jest jednak fakt, że niesie on zawieszonego na kiju śledzia, którego 
mieszkaocy biją kijami, pałkami i czym popadnie. Tak zmaltretowany śledź symbolizujący post 
zostaje wrzucony do rzeki. Następnie rzeźnik nakłada na ten sam kij udekorowany kwiatami 
barani udziec, który ma zwiastowad czas ucztowania. 
 
W USA ciekawym zwyczajem jest noszenie ogromnych, świątecznie udekorowanych kapeluszy. 
Co roku kobiety i dzieci stają do konkursów, w których wybiera się najpiękniej udekorowane 
świąteczne nakrycie głowy. Na barwnych kapeluszach pojawiają się jajka, króliki, kurczaki i wiele 
innych ozdób. 
 
W Armenii do świątecznych zwyczajów należy wypiekanie chleba zwanego cheorek. Ormianie 
wierzą bowiem, ze gdy Matka Boska stała pod krzyżem Chrystusa, miała przy sobie chleb, który 
został zabarwiony na czerwono przez krew Zbawiciela. 
 
W Szwecji- w ostatnie dni Wielkiego Tygodnia dziewczęta i chłopcy przebierają się za wiedźmy i 
składają wizyty sąsiadom. Rozdają specjalnie dekorowane na tę okazję kartki, laurki i listy 
wielkanocne. W zamian dostają słodycze. 
 
W Austrii od Wielkiego Czwartku do Niedzieli po wsiach i miasteczkach chodzą chłopcy, 
hałasując drewnianymi grzechotkami. To symbol dzwonów, które zgodnie z tradycją poleciały do 
Rzymu, by wrócid dopiero w pierwsze dzieo świat. Kiedy dzwony już powrócą, młodsze dzieci 
zaczynają szukanie wielkanocnych koszyczków ze słodkościami. W miastach i na wsiach 
rozstawiają się wielkanocne jarmarki. 
 
W Hiszpanii Wielkanoc obchodzona jest tu bardzo uroczyście i z wielkim przepychem. W 
Wielkim Tygodniu przez ulice miast i wsi przechodzą liczne procesje. W Niedzielę Wielkanocną 
organizowane są przedstawienia i pokazy taoca. 



W Bułgarii po mszy ŚW. o północy w nocy z soboty na niedzielę, skorupkę jajka pomalowaną na 
czerwono, rozbija się o mur kościoła.  Ten, kogo jajko przetrwa bez stłuczki stukanie z innymi 
jajkami, zapewni sobie powodzenie na cały rok. 
 
Na Filipinac w Wielki Piątek odbywa się słynna na całym świecie procesja, podczas której 
ochotnicy biczują się, a niektórzy na koniec są przybijani do krzyża.  
 

, poza Bożym Narodzeniem, jest najważniejszym 
świętem w kraju. Uroczystości obchodów Wielkanocy rozpoczynają się wraz z nadejściem 
Wielkiego Piątku, który jest dniem wolnym od pracy. Z tego względu, że jest to dzieo śmierci 
Chrystusa, zwany jest także Cichym Piątkiem (Stiller Freitag). W tym czasie w kościołach 
odbywają się misteria upamiętniające śmierd Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, Niemcy tego dnia 
nie muszą przestrzegad ścisłego postu, jak mają w zwyczaju Polacy. 
Sobota Wielkanocna jest dniem, w którym przed niektórymi kościołami płoną ogniska na znak 
zbliżającego się zmartwychwstania Chrystusa. Księża święcą ogieo, następnie wierni odpalają od 
niego świece paschalne, które zabierają do domów. Sobotnie święcenie pokarmów nie jest w 
Niemczech tak powszechną tradycją, jak ma to miejsce w naszym kraju. 
Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają msze rezurekcyjne, po których wierni wracają do domów 
na uroczyste, wielkanocne śniadanie. Warto zwrócid uwagę na to, że Niemcy, przy składaniu 
sobie życzeo wielkanocnych, nie dzielą się jajkiem, jak ma to miejsce w polskiej tradycji. Poranek 
wielkanocny jest szczególnie miły dla dzieci, gdyż wiąże się on z poszukiwaniem „wielkanocnego 
zajączka”, czyli drobnego prezentu schowanego na ogrodzie lub w domu. 
Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wypoczynku, odwiedzin bliskich i krótkich rodzinnych 
wyjazdów. Tradycja polewania wodą, czyli polski Śmigus Dyngus jest w Niemczech zupełnie 
nieznana. 
Ostatnimi czasy Wielkanoc zaczyna byd traktowana jak zwykły długi weekend i sprzyja 
rodzinnym wyjazdom na różnego rodzaju wycieczki. 

Charakterystyczne tradycje 
Zając Wielkanocny (Osterhase) – w okresie Wielkanocy w Niemczech wszędzie można zobaczyd 
jeden symbol – Zajączka Wielkanocnego, który popularnością dorównuje Świętemu Mikołajowi. 
To właśnie Zając Wielkanocny, zgodnie z tradycją, przynosi pisanki, czekoladowe zajączki, 
słodycze i inne drobne upominki, które następnie chowa w ogrodzie. Natomiast zadaniem dzieci 
jest znalezienie ich zaraz po śniadaniu wielkanocnym. 
 
Bukiet Wielkanocny – przygotowaniom do Wielkanocy w Niemczech towarzyszy przystrajanie 
gałązek w wazonach kolorowymi wydmuszkami. Zdarza się też, że przystrajane są krzewy i 
drzewka w ogrodach. 
 

Ola 



A oto nasze pomysły, jak miło przyjąd gości w 

tegoroczne święta. 

 

Wazoniki  ze skorupek 

Potrzebne będzie: 

wydmuszki z jajek, ziemia ogrodowa, małe sadzonki kwiatów i roślin, tacka na jajka, nożyczki  

Sposób wykonania:  

1.W wydmuszkach wycinamy otwory do których swobodnie włożymy naszą roślinę. 

2.Wsypujemy niewielką ilośd ziemi.  

3.Ostrożnie wkładamy roślinę. 

4.Przysypujemy ziemią. 

5.Wkładamy gotowy wazonik do tacki. 

 

Kwiaty z serwetki 

Potrzebne będzie: 

Serwetki(najlepiej w jednolitym kolorze), nożyczki, sznurek lub nitka, patyczek do szaszłyków 

Sposób wykonania: 

Pięd serwetek połóż jedna na drugiej. 

Następnie zacznij składad serwetkę w harmonijkę. Najpierw zacznij z tyłu, później zegnij w 
drugą stronę i tak do kooca serwetki. 

Gdy masz już gotową harmonijkę zwiąż ją mocno na środku sznurkiem, aby się nie rozwinęła. 

Teraz rozłóż lekko serwetkę, tak aby przypominała kokardę i rozkładaj każdy bok , aby był 
oddzielnie. 

Następnie zegnij ją na pół w miejscu wiązania na kształt kwiatka. 

Zwiąż na dole, aby utworzyd woreczek. 

Nabij kwiatka na patyczek.  
 

Tłuczone pisanki 
Potrzebne będzie:  
ugotowane jajka, barwniki spożywcze, miseczki, łyżka, ręcznik papierowy 
Sposób wykonania:  

Barwniki przygotuj w miseczkach zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

Potłucz skorupki jajek łyżką ( czym mniejsze kawałki skorupki tym lepszy efekt. 

Włóż jajka do barwników. 

Wyjmij po upływie czasu zgodnego z instrukcją. 

Lekko wytrzyj jajka i poczekaj, aż wyschną. 

Gdy wyschną zdejmij skorupkę.        Malwina 



            Mam nadzieję, że moje rady w ubiegłym 

numerze Ci pomogły, a jeśli ich nie widziałeś sprawdź poprzedni numer gazetki na stronie 

internetowej naszej szkoły. Jeśli już zapoznałeś się z nimi i je stosujesz, to jestem z Ciebie 

dumna! Dziś poznasz kolejne tajniki zdrowego odchudzania. 

Stosuj się do poprzednich rad. 

Zabieraj swoje jedzenie na przyjęcia, imprezy, wycieczki, aby jedzenie Cię nie kusiło. 

Jeśli bardzo chce Ci się czegoś słodkiego, to najlepiej, jeśli to będzie zdrowe np. ciastka 
owsiane, ciasto marchwiowe itp. 

Sięgaj po zdrowe inspiracje z internetu. 

Nie poddawaj się. 

Poproś o wsparcie bliskich. 

Kup sobie nowe ubranie w rozmiarze, który chcesz osiągnąd, aby było dla Ciebie dodatkową 
motywacją. 

Uprawiaj dużo sportu. 

Nie waż się codziennie i  nie popadaj w paranoję. 

Zróżnicuj swoje posiłki. 

Przyrządzając swoje posiłki zadbaj o ich estetykę, ponieważ jemy oczami. 

Kup następny numer gazetki!  
 

 

 
Słoo i mrówka wloką się przez pustynie. Skwar, żar i ani 
kropli wody. 
- Juz nie mogę - jęczy słoo - Umrę z pragnienia! 
- Weź się w garśd, słoniku! - pociesza go mrówka. - Na 
najbliższym postoju dam ci łyk wody z mojej manierki... 
 
Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi: 
- Hau! 
- Halo? 
- Hau! 
- Nic nie rozumiem. 
- Hau! 
- Proszę mówid wyraźniej! 
- H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula: Hau!!! 
 
W przydrożnym rowie siedzi jeż i je śniadanie. Przykicał 
zajączek. 
- Co jesz? 
- Co zając? 

Słoo i mrówka przechodzą przez most.. Most się zerwał.. 
Mrówka mówi do słonia: A mówiłam żebyśmy 
przechodzili osobno.. 
 
Na podwórku rozmawiają 2 koguty: ·- Czy ty z ta kura to 
chodzisz na poważnie czy tylko dla jaj? 
 
Co myśli żaba tuląc się do jeża? 
- Miłośd jest cierpieniem. 
 
Idzie myśliwy przez las i śpiewa: ·- Na polowanko, na 
polowanko! 
Z tylu wychodzi mis, klepie go po ramieniu i pyta: ·- Co, 
na polowanko? 
- Nie! Jak Boga kocham, na ryby! 
 
- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 
- Bo jestem romantyczny. 
- Nie rozumiem. 
- Wczoraj siedziałem na lace i słuchałem śpiewu słowika. 
Tak się zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki... 
 



 

 
 

1. Jak nazywają się święta, 

które są symbolem 

zmartwychwstania Jezusa? 

a.Święta Wielkanocne  

b.Święta Bożego Narodzenia  

c.Boże Ciało 

2. W jakim dniu tygodnia 

idziemy ze święconką do 

kościoła? 

a.w poniedziałek 

b.w sobotę 

c.w środę 

3. Co nie pasuje do koszyczka 

wielkanocnego? 

a.baranek 

b.chleb 

c.karp 

4.Jak nazywają się malowane 

jajka? 

a.kraszanki 

b.malowanki 

c.pisanki 

5. Jakie potrawy powinny 

znaleźd się na wielkanocnym 

stole? 

a.zupa grzybowa, 

b.karp, 

c.jajka, 

6.Jak inaczej mówimy na 

gałązki wierzbowe? 

a.bazie kiciaczki 

b.bazie kotki 

c.bazie krówki 

7. Na jakim zwierzęciu wjechał 

Jezus do Jerozolimy? 

a)na koniu 

b)na osiołku 

c)na słoniu 

 

 

8. Jak nazywa się dzieo kiedy 

idziemy do kościoła z palemką 

do święcenia? 

a.wtorek palmowy 

b.niedziela palmowa 

c.sobota palmowa 

9. Jakimi gałązkami witano 

Jezusa wjeżdżającego do 

Jerozolimy? 

a.Wierzbowymi 

b.Palmowymi 

c.Dębowymi 

10. Gdzie złożono ciało Jezusa? 

a.w ziemi 

b.w grobie wykutym w skale 

c.w szałasie 

11. Kto przynosi prezenciki w 

Wielkanoc? 

a)gwiazdor 

b)zając 

c)wróżka 

12.Święta wielkanocne 

obchodzimy zawsze:  

a)zimą 

b)jesienią  

c) wiosną 

13. Jajka pomalowane jednym 

kolorem nazywamy: 

a) pisankami 

b) kraszankami 

c) drapankami. 

14. Śmigus –dyngus, czyli 

zwyczaj polewania wodą 

obchodzimy w: 

a)lany wtorek 

b)laną niedzielę 

3) lany poniedziałek. 

15. Malowane jajka w różne 

wzorki nazywamy: 

a) piosenkami, b) pisarkami, c) 

pisankami. 

16. Podczas śniadania 

wielkanocnego dzielimy się: 

a) opłatkiem 

b) jajkiem 

c) chlebem. 

17. W jakim dniu tygodnia 

nastąpił triumfalny wjazd 

Jezusa do Jerozolimy: 

a) w niedzielę  

b) w poniedziałek c) wtorek 

18. Co święcimy w Niedzielę 

Palmową: 

a) jajka 

b) chleb  

c) palmę 

19. Jak nazywamy koszyczek z 

jedzeniem, który święcimy w 

Wielką Sobotę: 

a) plecionka 

b) święconka 

c) wędzonka 

20. Kto święci pokarmy 

(święconkę) w kościele? 

a) katechetka 

b) ksiądz  

c) ministrant 

21. Gdzie idziemy ze 

święconką? 

a) na targ  

b) do kina  

c) do kościoła  

22. Jajko jest( ma kształt): 

a) kwadratowe 

b) trójkątne  

c) owalne 

 

Prawidłowe odpowiedzi zakreśl 

w kółku i oddaj do Redakcji do 

10 maja. 


