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Wiosna, wiosna, ach to ty… 

Przyszła już wiosna. W końcu możemy wyruszać z przyjaciółmi na dwór i nie 

ubierać grubych kurtek, w których ledwo się ruszamy. Możemy wyjść na rolki, 

wrotki, chyba że następnego dnia mamy maraton sprawdzianów, na które musimy 

się przygotować. Warto jednak pamiętać, że zdrowia nam nikt nie wróci, a ciągłe 

uczenie się lub siedzenie przed komputerem, nie tylko psuje wzrok, ale także 

obniża naszą odporność, działa niekorzystnie na układ krwionośny. Także, jeżeli 

tylko wyjdzie słońce, korzystajmy z uroków pogody! Nie zapominajmy jednak, 

że nie ma jeszcze lata i musimy ubierać się odpowiednio do pogody. Propozycja 

od naszej redakcji: spacer z odpoczynkiem na ławeczce i oczywiście z naszą 

gazetką, bo właśnie z niej dowiecie się, co działo się ostatnio w naszej szkole      . 

Redakcja 

 

  

  

Marzec :  
  
- Marzec zielony – niedobre plony. 
- Słońce marcowe, owocom niezdrowe.  
-W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.  
  
 
 
 

Kwiecień :  
  
- Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie 
zubożeje.  
- Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako 
gaj. 
- Pogody kwietniowe - słoty majowe.  
- Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców 
będzie dużo. 
  
 

 

                                                    Maja Smułkowska Vb 
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WOLONTARIAT 

W naszej szkole przeprowadzono wiele akcji charytatywnych. Jedną z nich była 

pomoc na rzecz naszych sąsiadów z Ukrainy. Samorząd Szkolny wspólnie  

z Wolontariatem uruchomili zbiórkę. 

Jej celem była pomoc osobom przyjeżdżającym do naszego kraju, a także 

wsparcie bezpośrednio na Ukrainie. 

Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Uczniowie chętnie przynosili środki czystości (tj. gazy jałowe, kompresy jałowe, 

koce termiczne, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, 

środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski 

uciskowe, nożyczki do opatrunków, plastry w rolce, opatrunki), jak również 

kosmetyki i środki chemiczne (tj. pampersy dla dzieci, chusteczki nawilżające, 

podpaski, żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, 

kremy ochronne, płyny do prania, płyny do mycia naczyń, podkłady higieniczne, 

sudocrem, pieluchy tetrowe).  
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Choć większości ten dzień kojarzy się  

z pierwszym dniem wiosny, jest to 

także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na 

potrzeby osób z zespołem Downa. 

21marca przypada Światowy Dzień Zespołu 

Downa. Data 21 marca nie jest przypadkowa, 

ponieważ w 21 parze chromosomów osoby zdrowe mają 2 chromosomy, a osoby 

z Zespołem Downa 3. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się  

z chorymi na Zespół Downa. Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat 

życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Uczniowie z naszej szkoły, rodzice, 

nauczyciele wspólnie włączyli się w akcję. Na korytarzach szkolnych zostały 

wywieszone informację na ten temat.  
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1 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy PRIMA APRILIS      . Z tej okazji 

Samorząd Szkolny ogłosił Dzień bez plecaka.  

Dzień bez plecaka: co to za święto?  

Dzień bez plecaka (z ang. „no backpack day”)  

to wybrany przez samorząd szkolny dzień, w którym 

wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele przychodzą 

bez plecaków i toreb. Zabawa polega na tym, by 

jednocześnie przynieść do szkoły wszystkie potrzebne 

przybory. Liczy się pomysłowość i spryt – książki, 

zeszyty i inne artykuły szkolne można spakować  

w dowolny sposób.  

Nasi uczniowie i nauczyciele nas nie zawiedli      , porzucili tradycyjne plecaki 

 i torby, i włączyli się do zabawy. Na ich miejscu pojawiły się najdziwniejsze 

przedmioty, które w żaden sposób nie kojarzą się ze szkołą, a tym bardziej  

z transportem podręczników. Bo kto o zdrowych zmysłach przynosi zeszyty  

w taczce lub klatce dla chomika?          Były również kosze, koszyczki, walizki, 

opona, lodówki przenośne, garnki, poszewki, pufy i sanki, samochodziki, 

skrzynki, kalosze, kartony, teczki, poduszki, transportery dla zwierząt, kosze na 

śmieci, wiadra, siatki, wózki, a nawet namiot i wiele innych rzeczy. Zobaczcie 

sami       
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W tym numerze zapraszam Was do pracy nad samooceną. Niska samoocena 

podcina skrzydła, wysoka, adekwatna samoocena, wiąże się z wiarą we własne 

siły, to świadomość swoich 

zalet, ale i swoich słabych 

stron, to akceptacja siebie.  
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Milena Stachera – psycholog szkolny 
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KALENDARZ WIELKANOCNY  

W roku 2022 Święta Wielkanocne przypadają na 17 kwietnia (niedziela) i 18 

kwietnia (poniedziałek).  

W Polsce Święta Wielkanocy są dniami wolnymi od pracy, a w kalendarzu 

szkolnym jest zaplanowana wiosenna przerwa świąteczna ☺ od 14 kwietnia do 

19 kwietnia.  

Wielki Post (łac: Quadragesima), to w kościołach chrześcijańskich 

czterdziestodniowy okres pokuty przed Wielkanocą.  

W Kościele Katolickim Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 

do Niedzieli Palmowej. 
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WIELKANOC W INNYCH KRAJACH 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Święta Wielkanocne trwają tylko jeden 

dzień, w Niedzielę Wielkanocną. To właśnie wtedy odbywają się dwie 

najpopularniejsze zabawy wielkanocne Amerykanów.  

Pierwszą z nich jest Easter Egg Hunt, czyli poszukiwanie ukrytych 

przez króliczka wielkanocnego jajek. Najpopularniejsze poszukiwanie jajek 

odbywa się w ogrodzie Białego Domu, gdzie Para Prezydencka zaprasza całe 

rodziny.  

Drugą tradycją wielkanocną jest Easter Bonnet. Zabawa ta polega 

na wykonywaniu specjalnych kapeluszy, udekorowanych wielkanocnymi 

motywami. W czasie wielkanocnym w USA odbywają się też liczne parady. 

Najpopularniejszą potrawą wielkanocną jest gotowana szynka z warzywami 

i nie ma tradycji dzielenia się jajkiem. W Ameryce spędza się Wielkanoc głównie 

poza domem. 



12 
 

Zwyczaje wielkanocne we Francji różnią się od tych znanych w Polsce. 

We Francji spędza się Wielkanoc w podobny sposób jak w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. W Wielkanocną Niedzielę Francuzi ukrywają 

czekoladowe przysmaki, które następnie, z wielką radością poszukiwane są 

głównie przez dzieci, jednak często też przez dorosłych.  

We francuskich zwyczajach wielkanocnych trudno szukać śniadania 

wielkanocnego. Tutaj tym świątecznym posiłkiem jest obiad. W związku z inną 

porą wielkanocnego posiłku, inne niż w Polsce są też wielkanocne potrawy. 

Na francuskim wielkanocnym stole najczęściej można spotkać zapiekany 

z fasolką udziec jagnięcy, wszelkiego rodzaju pasztety, a w regionach 

nadmorskich także ryby. Ważnym elementem wielkanocnego posiłku we Francji 

są wszelkiego rodzaju desery, głównie ciasta czekoladowe. 

Wielkanoc we Francji to często czas wyjazdu na krótki urlop, spotykania się 

ze znajomymi i objadania się czekoladą. 

W Szwecji spędza się Wielkanoc podobnie jak w Ameryce Halloween. W Wielki 

Czwartek szwedzkie dzieci przebierają się za Wielkanocne Czarownice 

(Påskkärringar). Odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują słodkie przysmaki. 

Tradycja ta jest w Szwecji obchodzona od wielu lat. 

Wielkanocny poniedziałek Szwedzi spędzają podobnie jak Polacy, czyli przy suto 

zastawionych stołach i wspólnie z rodziną. Najpopularniejszymi daniami 

wielkanocnymi są przyrządzane na wiele sposobów jajka, jagnięcina, śledzie 

i inne ryby. Na deser w Wielkanoc podaje się tort marcepanowy. 

W Hiszpanii spędza się Wielkanoc bardzo głośno, radośnie i kolorowo, 

a świętowanie rozpoczyna się już od Niedzieli Palmowej. W czasie Świętego 

Tygodnia ulicami hiszpańskich miast przechodzą liczne procesje, 

których uczestnicy poprzebierani są w kolorowe sutanny, a wszystko to odbywa 

się przy głośnym rytmie trąb i bębnów. Hiszpanie, którzy nie uczestniczą 

w procesjach, najczęściej wyjeżdżają w okresie Wielkanocy odpocząć, głównie 

na plażę, szczególnie że w Hiszpanii Wielki Czwartek i Piątek są dniami 

wolnymi. 

W Hiszpanii nie ma tradycji święcenia potraw, suto zastawionego stołu 

na śniadanie, zajączków czy pisanek.  

 

 

 

Alicja Gębka i Maja Bugalska VIIe 
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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: 

1. Twaróg dwukrotnie zmielić. 

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

żółtku. 

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

4. 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. 

5. Gotową paschę można podawać polaną czekoladą. 
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BABKA WIELKANOCNA 

SKŁADNIKI 

· 4 duże jajka  

· 200 g masła lub oleju roślinnego 

· skórka i sok z 1 cytryny 

· 1 szklanka cukru (180 g) 

· 1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii) 

· 1 szklanka mąki pszennej tortowej (160 g) 

· 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej (90 g) 

· 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

· do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej 

lub zmielonych orzechów albo migdałów 

· na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migdały albo gotowe 

jajeczka 

PRZYGOTOWANIE: 

· Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku (śr. ok. 22 - 25cm), 

posmarować ją 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub zmielonymi orzechami 

czy migdałami. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C (grzanie góra i dół bez 

termoobiegu). 

· Masło roztopić (olej delikatnie podgrzać w kąpieli). Do letniego tłuszczu dodać 

sok i skórkę z cytryny, odstawić. 

· Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na 

jasną, gęstą i puszystą masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy  

lub ziarenka wyskrobane z przepołowionej laski wanilii. 

· Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną  

oraz proszkiem do pieczenia, wymieszać. 

· Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na małych obrotach 

miksera do połączenia się składników w jednolite ciasto (można przez chwilę 

ubijać mikserem, później przez chwilę mieszać delikatnie szpatułką, później znów 

zmiksować). 

· Do ciasta wlać masło lub olej i zmiksować do połączenia się składników  

w jednolite ciasto. Ciasto będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę 
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wylać do przygotowanej formy i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 45 minut 

(do suchego patyczka). 

· Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i trzymać w formie 

pod przykryciem. 

· Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem lub polukrować 

i obłożyć obranymi migdałami albo gotowymi jajeczkami. 
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WIELKANOCNE DOWCIPY 😊 

1. JAJKO WIELKANOCNE 

Co to jest pisanka? 

Jest to jajko, któremu święta przeszkodziły, aby 

zostało kurą.  

2. RYSOWANIE PISANEK 

Na plastyce uczniowie otrzymali zadanie 

narysowania pisanek. Pod koniec lekcji nauczyciel mówi do Jasia: 

- Miałeś narysować pisankę, a narysowałeś zwykłe żółte jajko. 

- Bo mam tylko żółtą kredkę. 

3. JAJO DINOZAURA 

Czym różni się jajo dinozaura od jaja kurzego? 

Jajo dinozaura nie mieści się w koszyczku 

wielkanocnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Gębka i Maja Bugalska z VIIe 
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Życzymy Wam, Kochani, aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.  

Redakcja  

 


