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Nr 9        
  

 

 
Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi                                      
im. Michała Kajki w Nidzicy     
 
 
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych                                                            

życzymy dużo zdrowia,                                                            

radosnych chwil spędzonych                                                      

w gronie najbliższych,                                                     

miłości i nadziei na lepsze jutro. 

Redakcja Kurierka 

 

W numerze: 
 

- kalendarium, 
- wiosna,    

- Wielkanoc, 
                                 - pamiętnik Kropki, 

        - twórczość uczniów naszej szkoły, 
   - spotkania z ciekawymi ludźmi                                                            

  i wiele innych informacji… 
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Kalendarium 

Marzec, 2021r. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

 
1 Dzień 
Piegów 
 
 

 

2  3 Światowy 
Dzień 
Dzikiej 
Przyrody 

 

4 Dzień 
Gramatyki 

 

 

5 Dzień 
Dentysty 

 

6 Europejski 
Dzień 
Logopedy 

 

7 Dzień 
Płatków 
Śniada- 
niowych 

 

8 Dzień 
Kobiet 

 

 

9 Dzień 
Barbie 

 

10 Dzień 
Mężczyzn 

 

11 12 Dzień 
Matematyki 

 

13 Dzień 
Klejnotów 

 

14 Dzień 
Liczby Pi 

 

15 Dzień 
Piekarzy                 
i Cukierników 

 

16 Dzień 
Pandy 

 

17 Dzień Św. 
Patryka 

 

18 Światowy 
dzień 
recyklingu 

 

19 Dzień 
Stolarza 

 

20 Dzień Bez 
Mięsa 

 

21 Dzień 
Wagaro-
wicza 

 

22 Światowy 
Dzień Wody 

 

23 Dzień 
Windy 

 

24 25 Dzień 
Czytania 
Tolkiena 

 

26 Dzień 
Niedźwie- 
dzia Grizzly 

 

27Międzyna-
rodowy 
Dzień Teatru 

 

28 Dzień  
Żelków 

 

29 30 Światowy 
Dzień 
Muffinka 

 

31Światowy 
Dzień 
Budyniu 
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Kącik literacki 

Cześć to ja - Julka  :D 

     Dzisiaj przychodzę do Was z tematem wiosny. Chciałabym zauważyć, że jest 

to chyba najlepsza pora roku. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że wszystko,              

po szarej i mroźnej zimie budzi się do życia! 

     Czy wiecie, że wystarczy temperatura +10 °C, by można było zobaczyć 

pierwsze motyle?  

    Dla mnie kolejnym znakiem, że już niedługo nadejdzie wiosna jest...                     

po prostu dłuższy dzień. :) Zimą już koło godziny 16:00 zapada mrok, a wiosną 

dzień staje się wyraźnie dłuższy. Czy to nie magia?  Nie to nie magia.                       

To astrologia! 

   Jako początek wiosny uważamy datę 21 marca. Następuje wtedy astrologiczna 

równonoc. Wiecie co to za zjawisko? Ta cała równonoc? Już wyjaśniam.:) Jest 

to przechylenie osi Ziemi w ten sposób, że Słońce oświetla jedną półkulę 

mocniej, a drugą słabiej. Tego dnia dzień i noc są równej długości. Ekstra, 

prawda?  

  Chcecie poznać jeszcze kilka ciekawostek o wiośnie? Oto one: 

◦ Czy wiecie, że pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj bzy, 

irysy, tulipany, żonkile i mlecze? 

◦ Każdego roku, w pierwszy dzień wiosny, w naszym kraju topi się 

MARZANNĘ. Ludzie zbierają się, aby wspólnie wrzucić kukłę                  

do rzeki lub ją spalić. Ma to symbolizować pożegnanie zimy. 

◦ Z wiosną związane są też mity. Według greckich wierzeń powrót 

wiosny zbiega się w czasie z powrotem Persefony, która jest boginią 

roślin i płodności. 

◦ Wiosną dzieci rosną szybciej. :D 

◦ Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000 migruje wiosną, 

wracając do Polski po wylocie na zimę. 

◦ Słowa „WIOSNA” używamy dla określenia pory roku od XVI wieku. 

◦ Święta które obchodzimy wiosną to min.: Wielkanoc, Pascha, Dzień 

Ziemi, Prima Aprillis, Dzień Matki i Dzień Ojca. 
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   Sami widzicie - wiosna jest ciekawą porą roku bo tyyyyyyle się dzieje! 

   Zapomniałam dodać jeszcze, że wiosna to prawdziwa artystka!                           

Gdy przychodzi na dobre, zachwyca Nas swoją wielobarwnością i maluje                  

za oknem piękne obrazy, składające się z zielonych liści i traw, wielobarwnych 

kwiatów przebijających się pomiędzy i czystego błękitnego nieba, które 

rozświetlają promyki słońca już od samego rana. Wiosna to też utalentowana 

muzycznie pora roku. Tylko wiosną po tak długiej zimowej ciszy można 

usłyszeć piękne ptasie melodie oraz rechot żab w stawie. Nie wspomnę już                     

o klekocie powracających do swych gniazd bocianów. Istna muzyka dla uszu! 

   Chyba już wiecie, która pora roku jest moją ulubioną. :D  

   A czy Wy również lubicie wiosnę, tak bardzo jak ja?             

 

Julka Wincencjusz klasa III a 
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Zwiastuny wiosny 

 
Przebiśniegi to jedne z pierwszych kwiatów,  
które zakwitają na wiosnę.  

  
 
 

 
 
Krokusy przebijają śniegi wiosną.   

 
 
 

 
 
 
Zawilce występują w kilku kolorach .   
Kwiaty są małe i bardzo delikatne. 

 
 

 
 
 
Pierwiosnki cieszą nasz wzrok  
wczesną wiosną. 
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Niedźwiedź brunatny – zimą zapada w sen zimowy. Wczesną wiosna 
budzi sie i wychodzi ze swojej gawry w poszukiwaniu pożywienia. 
 
 

 
 
 

Jaskółki – przylatują do nas na wiosnę z ciepłych krajów, do których 
odleciały na zimę. Pod dachami domów zakładają gniazda z gliny. 
 
 

 

 
 
 

Bocian Biały – gatunek dużego ptaka               Żuraw 
brodzącego z rodziny bocianowatych.  
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Dla dociekliwych: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B-
6Dt_RkRAU&t=503s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM 

https://www.youtube.com/watch?v=B-6Dt_RkRAU&t=503s
https://www.youtube.com/watch?v=B-6Dt_RkRAU&t=503s
https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM
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Spotkanie z ciekawymi ludźmi. 
 

Naszym gościem jest pan Niewiesk. Wywiad z panem leśniczym przeprowadza                     

jego córka Aleksandra Niewiesk. 

 

-Tato, jak długo pracujesz już w lesie?  
-Pracuję już 16 lat. 

-Co skłoniło Cię do tego, że wybrałeś akurat ten zawód?  
-Odkąd pamiętam zawsze chciałem być leśnikiem.                                                                   

Od dziecka ciągnęło mnie do lasu. Bardzo lubię przyrodę. 

-Czy praca leśniczego jest trudna? 

-Owszem. Wymaga bardzo dużo wysiłku, systematyczności                                                                        

i pokory. Zawsze coś może człowieka zaskoczyć.                                                                         

Każda sytuacja jest inna: czy to przy wyznaczaniu trzebieży,                                                            

czy planowaniu sadzenia nowego pokolenia lasu. 

-Co to jest trzebież? 

-Najprościej mówiąc, jest to wycięcie drzew przeszkadzających                                                      

innym dorodnym drzewom  w ich rozwoju i wzroście. 

-Czy to Ty wycinasz te drzewa? 

-Nie, drzewa wycinają pilarze lub maszyny. Moim zadaniem                                                                           

jest wytypowanie najlepszych i najbardziej dorodnych drzew                                                            

oraz wyznaczenie tych, które przeszkadzają im w rozwoju. 

-Czy każda pora roku jest tak bardzo pracowita? 

-Leśniczy ma dużo pracy przez cały rok, ale gdybym miał                                                                 

szczerze odpowiedzieć na pytanie, to uważam, że najbardziej                                                   

pracowitymi porami roku są lato i nadchodząca właśnie wiosna. 

-Co robisz wiosną? 

-Wiosną najważniejszym zadaniem jest sadzenie drzew na wyciętych wcześniej zrębach.                

Są to tak zwane odnowienia. 

-Dlaczego jest to takie ważne?  

-Według mnie to wyzwanie. Mam świadomość piękna lasu, w którym dane jest mi pracować       

i odchodząc na emeryturę, chciałbym zostawić następnym leśnikom równie silne i zdrowe 

drzewostany. 

-Dziękuję Ci tato za wywiad dotyczący Twojej pracy. 
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Hobbystyczny kącik naszych uczniów 
Anna Wasiłowska uczennica klasy IVb 

  

Redakacja: Dzień dobry Aniu.  
Anna Wasiłowska: Dzień dobry. 
R: Od ilu lat grasz w szachy?  
A.W: Grać w szachy zaczęłam w wieku 8 lat,                                                                    czyli 
już 2 lata.                                                        
R: Ile razy w ciągu tygodnia masz treningi? 
W.K.: Treningi mam raz w tygodniu.                                                 
R: Dlaczego zaczęłaś grać w szachy? 
A.W.: Skłonił mnie do tego mój brat cioteczny 
Szymon. 
R: Czy gra w szachy sprawia Ci przyjemność? 
A.W.: Tak sprawia mi przyjemność, ponieważ 
uczę się na błędach.                                                                                                                                                                                                              
R: Ile partii grasz dziennie? 
A.W.: Około 3 partii. 
R: Czym się różni partia towarzyska od partii                                                   
rankingowej? 
A.W.: Partię towarzyską można zagrać                                                                                      
ze znajomym, a rangową na turnieju. 
R: Jak w pandemii odbywają się zawody? 
A.W.: Zawody odbywają się przez platformę Lichess 
R: Jakie są Twoje sukcesy? 
A.W.: Mam 4 puchary oraz kilka medali. 
 W IV Turnieju Szachowym dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości                
o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 26 
października 2019 r. W klasyfikacji dziewcząt klas I-IV, zajęłam I miejsce. 
 W XII 2019 r. - Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Edukacji Wczesnoszkolnej – 
kategoria dziewcząt, zajęłam III miejsce. Reprezentuję Warmię i Mazury. 
 W 2020 r. jako zawodniczka klubu UKS Uzdowo, zakwalifikowałam się                           
do ośmioosobowego składu podstawowego wojewódzkiej kadry Młodzików 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego i Warmińsko- Mazurskiej Federacji 
Sportu.  
 W rozgrywkach Ligi Szachowej sezonu 2019/20 w Uzdowie. Indywidualnie wśród 
dziewcząt, uczennic szkół podstawowych uzyskałam II miejsce.  
R: Aniu dziękujemy za wywiad, serdecznie gratulujemy tylu osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów. 
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Pamiętnik Kropki. 

Cześć to ja, wasza Kropka. Jak tam Wam mija nauka zdalna?                   

Kiedy wrócimy do szkoły? Kiedy spotkamy się z przyjaciółmi? Kiedy, kiedy, 

kiedy?!!! Lekcje trwają dość długo albo mi się czas dłuży. Wszystko mnie boli: 

oczy, kręgosłup, nogi, głowa. Jak mam myśleć, co autor miał na myśli pisząc 

wiersz, czy też słuchać o budowie układu pokarmowego, kiedy tak strasznie 

burczy mi w brzuchu? Mija pierwsza lekcja, druga, trzecia, czekam końca zajęć. 

Tylko co ja będę robić po lekcjach? Siedzę w dresach, bo najwygodniej. Włosy 

mam związane w kucyk, można go tak nazwać, chociaż nie wygląda, taki 

artystyczny nieład. Buzia wysmarowana dżemem, bo jak mam być czysta 

zjadając kanapkę w 5 min.  

Czy Wy też tak macie?  

Po całym maratonie szkolnych lekcji, nie chce mi się nic!!! Niedługo 

wiosna, a ja nie mieszczę się w stare dżinsy. Czy to takie ważne być fit?                

Czy muszę wyglądać jak modelka o nieskazitelnej twarzy i lśniących włosach, 

którą widzę na okładce czasopisma?                

Nie muszę! Nic nie muszę! Ważne jest to żebym czułą się w swoim ciele 

dobrze, żeby chciało mi się chcieć.  

Właśnie dzwoniła Zuźka, mówiła, że idzie pojeździć na rowerze, prosiła 

żebym poszła z nią, Podobno będzie mi lepiej. Mnie lepiej? Zabawne. Co mi      

to da? Zmęczę się, spocę do tego i gorzej mnie nogi rozbolą. Tylko co innego 

mam robić? Nudzi mi się w domu. Pójdę, a raczej pojadę. Odezwę się później.  

Wróciłam było… bajecznie. Słońce grzało nas swoimi promieniami.  

Ptaki ćwierkały. Mogłam wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem. Tego mi 

było trzeba! Chcę jeszcze, jeszcze, jeszcze!!! Czuje się wspaniale, poprawił mi 

się humor, nic mnie już nie boli.  

Ułożyłyśmy z Zuzią plan, co możemy robić na świeżym powietrzu. 

Proszę tu mała ściąga. Spróbujcie, na pewno poczujecie się znacznie lepiej 

fizycznie i psychicznie. Wiosna, wiosna la..la..la, wiosna, wiosna i Kropka 

radosna. 

 
Nasz plan: 

- jazda na rowerze, rolkach lub hulajnodze, 

- gra w gumę, badmintona, berka, 

- koszykówka, piłka nożna, zbijak,  

- spacery po parku lub piknik na łące, 

 i wiele, wiele innych.  

Na pewno coś wymyślicie.  

  
Do zobaczenia, Wasza Kropka. 
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Kalendarium 
KWIECIEŃ, 2021r.  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

    
1  Wielki 
Czwartek 
 

 

2 Wielki 
Piątek 

 

3 Wielka 
Sobota 

 

4 Wielkanoc 

 

5 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

 

6 Światowy 
Dzień Sportu 

 

7  8 9 10 Dzień 
Służby 
Zdrowia 

 
11 Dzień 
Radia 
 
 
 
 

12 Dzień 
Czekolady 

 

13 Dzień 
Scrabble 

 

14 Dzień 
Patrzenia            
w Niebo  

 

15 Światowy 
Dzień Sztuki 

 

16 

 

17 Światowy 
Dzień Kostki 
Rubika 

 

18 

19 Dzień 
Rowerowy 

 

20 21 22 Dzień 
Ziemi 

 

23 Dzień 
Języka 
Angielskiego 

 

24  

 

25 Światowy 
Dzień 
Pingwina

 

26  

 

27 Dzień 
Florysty                                            
 

 

28 

 

29 Między-
narodowy 
Dzień Tańca 

 
 

30    

*Wszelkie ilustracje/zdjęcia wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych. Zespół redaktorski nie przypisuje 

sobie praw autorskich do owych ilustracji.  
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Tradycje Świąteczne 

W Hiszpanii  Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku. W całym kraju odbywają się 

procesje, jednak większy nacisk niż na zmartwychwstanie Jezusa, kładzie się na jego mękę 

przed śmiercią. Widowiska pasyjne odbywają się w wielu miejscach.  Od XV wieku w La Rioja 

w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, odbywa się biczowanie picaos, czyli pokutników. Chętni 

wziąć udział w tej nietypowej procesji ubierają się na biało, ciągną ciężkie łańcuchy i idą 

boso. Hiszpańskie potrawy wielkanocne bardzo różnią się od tych, które podajemy w Polsce. 

Najczęściej są to potrawka z cieciorki i ciasto drożdżowe z ukrytym w środku jajkiem. Kiedyś 

było nim zwykłe ugotowane jajko, dziś najczęściej jest to jajko czekoladowe. 

We Włoszech Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie rodzinnym, gdzie najważniejszy 

jest uroczysty obiad. Jako że Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki, świąteczny obiad obfituje 

w wymyślne dania z jagnięciny, baraniny, przystawki czy wielkanocną Colombę czyli placek, 

który po złożeniu przypomina lecącego ptaka. Symbolem świąt jest baranek, Włosi nie 

przywiązują wagi ani do ozdabiania jajek, ani święconki. Po niedzieli obfitującej w spotkania 

rodzinne i delektowanie się przysmakami, wyruszają za miasto na pikniki lub trochę dalsze 

podróże na południe kraju. 

We Francji Francuskie dzieci mają wolne na długo przed świętami, dlatego Francuzi często 

spędzają Wielkanoc poza domem. Do najbardziej znanych zwyczajów należy poszukiwanie 
czekoladowych jajek, które wg tradycji rozrzucają w ogrodach bijące od Wielkiego Czwartku 
dzwony. 

W Wielkiej Brytanii Anglicy z okazji świąt mają, aż cztery dni wolnego. Z reguły czas ten 

wykorzystują na zakupy i wyjazdy za miasto. Na wyjazdy przygotowuje się ogromne kosze                
z przysmakami. Tradycją już jest rozdawanie przez królową pensów. W Wielki Piątek królowa 
brytyjska obdarowuje ludzi monetami, specjalnie wybitymi na tę okazję. W niedzielny 
poranek dzieci raczone są dużą ilością czekoladowych jajek, często z różnego rodzaju 
nadzieniem. Tak samo jak w Ameryce, tak na wyspach, do tradycji należą zawody w turlaniu 
jajek czyli Egg Rolling, a turyści mogą podziwiać występy kapel ludowych. 

W USA Święta Wielkanocne w Stanach trwają tylko jeden dzień - nie ma Poniedziałku 

Wielkanocnego. Nie ma także tradycji święconki ani dzielenia się jajkiem, ale Amerykanie 
wierzą, że jajko ugotowane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę przyniesie 
szczęście rodzinie. Popularnym zwyczajem, uwielbianym przez dzieci, jest „szukanie 
skarbów”, czy czekoladowych jajek ukrytych w domu i ogrodzie, a także zawody w toczeniu 
jajek. Świąteczne posiłki spożywa się najczęściej w restauracjach, ale Amerykanie                        
nie zapominają o dekorowaniu własnych domów. Symbolem kojarzonym ze świętami                  
jest niewątpliwie królik, czyli symbol czczenia pogańskiej bogini Estre. Warto wspomnieć,            
że dość wyraźnie w amerykańską tradycję wpisały się wielkanocne parady, najsłynniejsza               
z nich Ester Parade odbywa się z w Nowym Jorku. 
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W Rosji i na Białorusi  W Rosji Wielkanoc to Pascha, którą poprzedza 40-dniowy post, 

znacznie surowszy niż w Polsce. Nie wolno jeść nie tylko mięsa, lecz także nabiału i białego 
pieczywa. Jajka zdobi się dużo wcześniej niż u nas, a najpopularniejszym kolorem jest 
czerwony - symbol zmartwychwstania i śmierci Jezusa. Na Białorusi dawniej czerwonymi 
jajkami pocierano policzki dzieci, by te były zdrowe. Święta prawosławne to czas spotkań                           
w rodzinnym gronie i przesiadywanie przy suto zastawionym stole. Obowiązkowo podaje się 
mięsa, najbardziej znanym deserem jest kulicz czyli drożdżowa baba z bakaliami. 

W Szwecji w Skandynawii zwyczaj przebierania się za Påskkäringar, czyli wielkanocne 

wiedźmy, wciąż podtrzymują dziewczynki. To one w Wielką Sobotę chodzą od domu             
do domu z koszykami. Mieszkańcom wręczają świąteczne kartki i składają życzenia, w zamian 
prosząc o łakocie lub datki. W Wielką Sobotę zasiada się do uroczystego posiłku, a dzieci 
cieszą się z odwiedzin wielkanocnego zajączka. W całym kraju popularne są brzozowe 
gałązki,  symbolizujące nadejście wiosny. Stroi się je kolorowymi piórami i dekoruje nimi 
domy. 

W Austrii i Niemczech Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego 

zająca, który zostawia prezenty. Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy          
i drobiazgów stanowi świetną zabawę, nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych. Ponadto 
przyjęło się dekorować domy w świąteczne drzewka, na których wiesza się kolorowe jajka. 
Mniej popularny, ale wciąż praktykowany jest zwyczaj palenia ognisk i zbierania się przy nich 
w celu pożegnania zimy, a przywitania wiosny. W Austrii z kolei warto zwrócić uwagę           
na świąteczne menu. Tam na wielkanocnych stołach pojawiają się naleśniki, ciasteczka 
anyżowe oraz delikatna legumina z sosem truskawkowym. 

W Meksyku obchody świąt Wielkanocy zaczyna Niedziela Palmowa. To wtedy Meksykanie 

biorą udział w procesji i święcą palmowe gałązki. Gdy te zostaną spalone, popiołem posypuje 

się głowy (podobnie jak w Polsce robi się to w środę popielcową). W Wielki Piątek w wielu 

miejscach odgrywa się sceny męki Jezusa i jego ukrzyżowania.  W Meksyku nie zdobi się jaj, 

za to popularne są czekoladowe jajka i zajączki. 
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„WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY”                                                        

W RÓŻNYCH JĘZYKACH 

 

                



15 
 

Tradycje wielkanocne w Polsce 

Okres Wielkanocy rozpoczyna się czterdziestodniowym Wielkim Postem, 
który jest swoisty przygotowaniem do świętowania. Jego pierwszy dzień             
to Środa Popielcowa. W kościołach odbywa się wtedy nabożeństwo                           
w czasie, którego kapłan posypuje głowy wiernych popiołem na znak 
zbliżającej się pokuty.  

 

 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową.                                                                       
Palmy – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,                                                                            
porzeczek – ozdabaino kwiatkami, mchem, ziołami,                                                                     
kolorowymi piórkami. Po poświęceniu biło się nimi                                                                                        
lekko domowników, by zapewnić im szczęście cały rok.                                                                 
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonu palmy                                                                                        
chroniły mieszakanie przed nieszczęściem i żłośliwością                                                              
sąsiadów. 

 

 

 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki                                                                     

nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.                                                                                

Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy                                                                     

z mieszkania zimę, a wraz z nią zło i choroby. 
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Liturgia Wielkiego Czwartku jest pamiątką Wieczerzy Pańskiej – 

upamiętnia moment przeistoczenia chleba i wina na Ciało i Krew Chrystusa, 

czyli ustanowieniem Najświętszego Sakramentu. Ważnym elementem              

jest też obmycie przez kapłana nóg dwunastu starcom.  

 

 

Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej                   

ma być on smutny i poważny. To czas ścisłego postu i nabożeństw Drogi 

Krzyżowej. W kościołach odsłaniane są uroczyste Groby Pańskie, gdzie 

gipsowa lub drewniana figura Jezusa spoczywa w grocie wypełnionej 

kwiatami. Przed grobem zaciągają wartę uczniowie lub harcerze, często 

przebrani w stroje rzymskich żołnierzy.  

Ważna częścią obchodów Wielkiego Piątku                                                                                                 

są też misteria pasyjne, czyli stary średniowieczny                                                                                       

zwyczaj teatralnego odtworzenia męki i śmierci                                                                                

Chrystusa. Misterium poznańskie, w którym bierze                                                                                          

udział ok. 1 tys. osób, jest według organizatorów                                                                                

największym widowiskiem tego typu na świecie. 
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W Wielką Sobotę święci się w kościołach pokarmy, wodę i ogień.                            

O zmierzchu rozpalane jest przy kościele ognisko, które kapłan poświęca,               

a zgromadzi wierni zapalają od niego przyniesione świece. Dawniej od tych 

płonących świec gospodarze rozpalali pod kuchnią „nowy ogień”, a dom                  

i całe obejście kropli poświęconą wodą.  

Błogosławieństwo pokarmów,  zwane powszechnie święconką, posiada 

bogatą symbolikę. Początki tego chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII w., 

natomiast w Polsce pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu. 

Najpierw święcono tylko pieczonego baranka (chlebowa figurka). Potem 

dodawano kolejne, m.in. jaka, ser, mało, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto, 

wino.  
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Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna Rezurekcja – uroczyste nabożeństwo 

w kościele, połączone z procesją, którego celem jest obwieszczenie światu 

dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok Hostii                        

w monstrancji niesiony jest krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazje 

czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego.  

  

 

 
Drugi dzień Wielkanocy kojarzony jest ze zwyczajem zwanym śmingusem-
dyngusem lub lanym poniedziałkiem. Do XV wieku śmingus –dyngus 
oznaczał dwie osobne czynności: śmingus to smaganie wierzbową gałązką, 
a dyngus polegał na wymuszaniu datków, pod groźbą oblania wodą.                    
W Poniedziałek Wielkanocny znany był zwyczaj kropienia wodą 
święcona pól przeznaczanych pod uprawę, co miało gwarantować obfite 
plony. 
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Ozdabianie wielkanocnych jajek. 

Kraszanki to jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa „krasić” – 
barwić, upiększać. Czerwony kolor uzyskuje się dzięki gotowaniu ich                       
w łupinach cebuli. 

 

 

Skrobanki powstają przez wyskrobane na jednolity tle kraszanki                         
lub malowanki wzorków (np. przy użyciu szpilki). 

 

 

Wyklejanki to jajka oklejone wzorkami np. listków, sitowia, włóczki itp. 
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Nalepianki są popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim 
i w okolicach Łowicza. Powstaje przez ozdabianie skorupki jajka 
różnobarwnymi wycinankami  z papieru. 

 

 
 

Pisanki powstaną gdy przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze 
zrobi się na nim wzory woskiem. Tam, gdzie był wosk, po farbowaniu 
zostawał biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle. 
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WIELKANOCNE PRZEPISY 

Mazurek chałwowy z czekoladą. 

PRZEPIS: 

Składniki na spód: 

 120 g masła, zimnego 

 50 g  chałwy 

 60 g cukru pudru 

 200 g mąki pszennej 

 powidła śliwkowe 

Sposób przygotowania: 

1. Masło, chałwę, cukier i mąkę wymieszać, ciasto zagnieść i odstawić na około godzinę                 

do lodówki. Następnie rozwałkować, wyłożyć na blaszkę i nakłuć widelcem. 

2. Piec w temperaturze 160 stopni przez około 30 minut, do uzyskania złotego koloru. 

3. Po upieczeniu posmarować kruchy blat powidłem śliwkowym. 

 Składniki na masę chałwową: 

 200 g chałwy 

 150 ml śmietany kremówki 30%, schłodzonej 

 60 g cukru pudru 

 

Sposób przygotowania: 

1. Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę. W niewielkim garnuszku gotować na słabym 

ogniu przez około 5 minut, do lekkiego zgęstnienia. 

2. Masę wyłożyć na kruchy spód. Po ostudzeniu oblać polewą czekoladową, przygotowaną                  

z czekolady gorzkiej rozpuszczonej w kąpieli wodnej. 

3. Udekorować zgodnie z własną fantazją! 

                            

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Przepiórcze gniazda 

PRZEPIS:                                                                                                                                                                                                                                

Składniki na spód:                                

 bagietka 

 pasta z makreli 

 przepiórcze jajka 

 kiełki rzodkiewki 

Sposób przygotowania: Bagietkę kroimy, na każdy kawałek nakładamy pastę z makreli                  

i kiełki rzodkiewki. Na środek kładziemy po jednym ugotowanym jajku przepiórczym. 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Słodkie pisanki 

PRZEPIS: 

Składniki na masę truflową: 

 200 g biszkoptów 

 100 g czekolady mlecznej 

 200 g serka homogenizowanego 

 1 łyżeczka cukru waniliowego 

 

Składniki na polewę: 

 100 g gorzkiej czekolady 

 kolorowe posypki lub dekorki cukrowe do ozdoby 

Sposób przygotowania: 

1. Ciastka rozdrabniam do okruszków, można ręcznie lub w blenderze. Przesypuję do miski.  

2. Czekoladę rozpuszczam w kąpieli wodnej, wlewam do okruszków. Wsypuję cukier 

waniliowy i dodaję serek. 

3. Mieszam wszystkie składniki ręką, aż do uzyskania gładkiej masy. 

4. Z powstałej masy trufelkowej formuję jajka i układam na dużej desce do krojenia, przykrytej 

papierem do pieczenia. 

5. Wstawiam do lodówki i przygotowuję polewę. 

6. Czekoladę łamię na małe kawałki, wrzucam do garnka i rozpuszczam w kąpieli wodnej. 

7. Zimne trufelki obtaczam w czekoladzie i dekoruję kolorową posypką. Wstawiam do lodówki 

przynajmniej na pół godziny, żeby czekolada stężała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

SMACZNEGO!!! 
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Wydrukuj i pokoloruj 
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Wielkanocne eksperymenty 
 

https://www.szkolneinspiracje.pl/wielkanocne-
eksperymenty/?fbclid=IwAR0ab8wk8euKgnsVbBExED0yVC06-

zGMg38Qlbnf1jp70bZzF7DU9GZTogk 
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Świąteczny kącik artystyczny 

Kartka wielkanocna – zając w trawie. 

Do wykonania tej kartki wielkanocnej wystarczy kolorowy papier, klej, 

nożyczki. Z papieru wytnijcie kształt jajka, uszu zajączka i trawę.                   

Przyklejcie do kartki - możecie opisać ją wielkanocnymi życzeniami.  

 

 
Kartka wielkanocna – gałązka mimozy. 

Aby kartka wielkanocna była wesoła, warto wprowadzić kolor żółty w postaci 

żonkili, tulipanów, forsycji czy mimozy. Końcówkę ołówka macza się w farbie    

i stempluje na papierze. 

 

https://polki.pl/wielkanoc,zyczenia-wielkanocne-powazne-i-smieszne-wierszyki-wielkanocne,10416248,artykul.html
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Kartka wielkanocna z okienkiem 

Trójwymiarowa kartka wielkanocna może wydawać się skomplikowana,                    

ale kluczem jest wycięcie trzech szablonów i wykrojenie trzech rozmiarów 

pisanki. Wytnijcie dwa zajączki, chmurki i trawę. Każdy z elementów powinien 

pojawić się na kartce z wyciętym okienkiem w pożądanym miejscu, z czego 

trawka najlepiej, aby była przyklejona na froncie. Sklej kartki ze sobą.  

 

 

 

Wystarczyn napisać wielkanocne życzenia                                                                    

i kartka gotowa do wysłania. 

 

 

 

https://edipresse.hit.gemius.pl/hitredir?id=bao7_4cbOJtYBrxRn8.xCscQHZH89sejZPP4ZOgL8SX.N7&et=action&extra=OfferCount=4|BuildNumber=1050|PlacementPosition=1|Site=polki-pl|PageType=Content|ContentType=ContentArticle|ContentEcomType=C2C_Tresc_redakcyjna|PlacementType=Emisja%20BoxyP|PlacementId=5280|WidgetId=4966|WidgetType=ssr|DynamicAlgorithm=AlgorithmSiteCategoryRotator|CampaignName=Ecom_box|WidgetLayout=x4Modern|ContentName=Kartki%20wielkanocne%20DIY%20-%20proste%20pomys%C5%82y%2C%20kt%C3%B3re%20dziecko%20wykona%20samo|ContentId=10437467|SiteCategory=Polki%2FRodzina%2FUroczysto%C5%9Bci%20rodzinne|PlacementActivityType=OwnSiteAds|VariantAB=A|WidgetStatus=OK|OfferPosition=2|OfferType=Product|PromoFlag=0|ShowPrice=2|OfferName=Emisja%20BoxyP%20-%20Parenting%20-%20Maszynka%20do%20popcornu%21%20Super%20gad%C5%BCet%20na%20spotkanie%20ze%20znajmoymi%21%20-%20ALLEGRO%20-%20Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferId=none|OfferHash=WP12090|PartnerName=Allegro|PartnerId=4410bf250e8f7eff539d9f17263800fe|PartnerUrl=https%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29|FeedSourceId=cf5f65126b4f2ab7b74b79b8f3f4398c|FeedSourceName=allegro|CallToAction=ZOBACZ|OfferActivityType=OwnSiteAds|OfferPrice=none|OfferPriceBefore=none|OfferPriceAlternative=Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferBrandName=ALLEGRO|CategoryGroup=Parenting|PlacementHash=52801352694|EventType=OfferClick&url=https%3A%2F%2Fedipresse.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3DzPBK5uMAB1MS3ihYEdWybaRvLeT6lqbIaePlAJKp.LD.P7%2Fstparam%3Dychsemhlaq%2Ffastid%3Dbhcnqdvbouvlnvnjyfwkgmxlyfmq%2Fnc%3D0%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29
https://edipresse.hit.gemius.pl/hitredir?id=bao7_4cbOJtYBrxRn8.xCscQHZH89sejZPP4ZOgL8SX.N7&et=action&extra=OfferCount=4|BuildNumber=1050|PlacementPosition=1|Site=polki-pl|PageType=Content|ContentType=ContentArticle|ContentEcomType=C2C_Tresc_redakcyjna|PlacementType=Emisja%20BoxyP|PlacementId=5280|WidgetId=4966|WidgetType=ssr|DynamicAlgorithm=AlgorithmSiteCategoryRotator|CampaignName=Ecom_box|WidgetLayout=x4Modern|ContentName=Kartki%20wielkanocne%20DIY%20-%20proste%20pomys%C5%82y%2C%20kt%C3%B3re%20dziecko%20wykona%20samo|ContentId=10437467|SiteCategory=Polki%2FRodzina%2FUroczysto%C5%9Bci%20rodzinne|PlacementActivityType=OwnSiteAds|VariantAB=A|WidgetStatus=OK|OfferPosition=2|OfferType=Product|PromoFlag=0|ShowPrice=2|OfferName=Emisja%20BoxyP%20-%20Parenting%20-%20Maszynka%20do%20popcornu%21%20Super%20gad%C5%BCet%20na%20spotkanie%20ze%20znajmoymi%21%20-%20ALLEGRO%20-%20Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferId=none|OfferHash=WP12090|PartnerName=Allegro|PartnerId=4410bf250e8f7eff539d9f17263800fe|PartnerUrl=https%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29|FeedSourceId=cf5f65126b4f2ab7b74b79b8f3f4398c|FeedSourceName=allegro|CallToAction=ZOBACZ|OfferActivityType=OwnSiteAds|OfferPrice=none|OfferPriceBefore=none|OfferPriceAlternative=Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferBrandName=ALLEGRO|CategoryGroup=Parenting|PlacementHash=52801352694|EventType=OfferClick&url=https%3A%2F%2Fedipresse.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3DzPBK5uMAB1MS3ihYEdWybaRvLeT6lqbIaePlAJKp.LD.P7%2Fstparam%3Dychsemhlaq%2Ffastid%3Dbhcnqdvbouvlnvnjyfwkgmxlyfmq%2Fnc%3D0%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29
https://edipresse.hit.gemius.pl/hitredir?id=bao7_4cbOJtYBrxRn8.xCscQHZH89sejZPP4ZOgL8SX.N7&et=action&extra=OfferCount=4|BuildNumber=1050|PlacementPosition=1|Site=polki-pl|PageType=Content|ContentType=ContentArticle|ContentEcomType=C2C_Tresc_redakcyjna|PlacementType=Emisja%20BoxyP|PlacementId=5280|WidgetId=4966|WidgetType=ssr|DynamicAlgorithm=AlgorithmSiteCategoryRotator|CampaignName=Ecom_box|WidgetLayout=x4Modern|ContentName=Kartki%20wielkanocne%20DIY%20-%20proste%20pomys%C5%82y%2C%20kt%C3%B3re%20dziecko%20wykona%20samo|ContentId=10437467|SiteCategory=Polki%2FRodzina%2FUroczysto%C5%9Bci%20rodzinne|PlacementActivityType=OwnSiteAds|VariantAB=A|WidgetStatus=OK|OfferPosition=2|OfferType=Product|PromoFlag=0|ShowPrice=2|OfferName=Emisja%20BoxyP%20-%20Parenting%20-%20Maszynka%20do%20popcornu%21%20Super%20gad%C5%BCet%20na%20spotkanie%20ze%20znajmoymi%21%20-%20ALLEGRO%20-%20Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferId=none|OfferHash=WP12090|PartnerName=Allegro|PartnerId=4410bf250e8f7eff539d9f17263800fe|PartnerUrl=https%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29|FeedSourceId=cf5f65126b4f2ab7b74b79b8f3f4398c|FeedSourceName=allegro|CallToAction=ZOBACZ|OfferActivityType=OwnSiteAds|OfferPrice=none|OfferPriceBefore=none|OfferPriceAlternative=Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferBrandName=ALLEGRO|CategoryGroup=Parenting|PlacementHash=52801352694|EventType=OfferClick&url=https%3A%2F%2Fedipresse.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3DzPBK5uMAB1MS3ihYEdWybaRvLeT6lqbIaePlAJKp.LD.P7%2Fstparam%3Dychsemhlaq%2Ffastid%3Dbhcnqdvbouvlnvnjyfwkgmxlyfmq%2Fnc%3D0%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29
https://edipresse.hit.gemius.pl/hitredir?id=bao7_4cbOJtYBrxRn8.xCscQHZH89sejZPP4ZOgL8SX.N7&et=action&extra=OfferCount=4|BuildNumber=1050|PlacementPosition=1|Site=polki-pl|PageType=Content|ContentType=ContentArticle|ContentEcomType=C2C_Tresc_redakcyjna|PlacementType=Emisja%20BoxyP|PlacementId=5280|WidgetId=4966|WidgetType=ssr|DynamicAlgorithm=AlgorithmSiteCategoryRotator|CampaignName=Ecom_box|WidgetLayout=x4Modern|ContentName=Kartki%20wielkanocne%20DIY%20-%20proste%20pomys%C5%82y%2C%20kt%C3%B3re%20dziecko%20wykona%20samo|ContentId=10437467|SiteCategory=Polki%2FRodzina%2FUroczysto%C5%9Bci%20rodzinne|PlacementActivityType=OwnSiteAds|VariantAB=A|WidgetStatus=OK|OfferPosition=2|OfferType=Product|PromoFlag=0|ShowPrice=2|OfferName=Emisja%20BoxyP%20-%20Parenting%20-%20Maszynka%20do%20popcornu%21%20Super%20gad%C5%BCet%20na%20spotkanie%20ze%20znajmoymi%21%20-%20ALLEGRO%20-%20Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferId=none|OfferHash=WP12090|PartnerName=Allegro|PartnerId=4410bf250e8f7eff539d9f17263800fe|PartnerUrl=https%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29|FeedSourceId=cf5f65126b4f2ab7b74b79b8f3f4398c|FeedSourceName=allegro|CallToAction=ZOBACZ|OfferActivityType=OwnSiteAds|OfferPrice=none|OfferPriceBefore=none|OfferPriceAlternative=Sprawd%C5%BA%20niskie%20ceny%21|OfferBrandName=ALLEGRO|CategoryGroup=Parenting|PlacementHash=52801352694|EventType=OfferClick&url=https%3A%2F%2Fedipresse.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3DzPBK5uMAB1MS3ihYEdWybaRvLeT6lqbIaePlAJKp.LD.P7%2Fstparam%3Dychsemhlaq%2Ffastid%3Dbhcnqdvbouvlnvnjyfwkgmxlyfmq%2Fnc%3D0%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fclkpl.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%28290316%29a%283046622%29g%2824295558%29url%28https%253A%252F%252Fallegro.pl%252Flisting%253Fstring%253Dmaszynka%252520do%252520popcornu%2526bmatch%253Dcl-e2101-d3685-c3683-ele-1-2-0218%29
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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,  

      Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same 

radosne i szczęśliwe dni.   

Niech ten czas będzie okresem spełnionych marzeń, wzajemnej 

życzliwości. Okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości                         

oraz Wesołego Alleluja.  

  

                                                                                                       życzy 

                                         Redakcja gazetki 
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Wyniki konkursu fotograficznego 

„Zima w obiektywie” 

I miejsce: Aleksandra Niewiesk 
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II miejsce: Laura Górniak 
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III miejsce: Anna Wasiłowska 

 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom                   
i życzymy dalszych sukcesów. 
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                       Konkurs 
  „Wiosna w obiektywie” 

Zrób wiosenne zdjęcie i prześlij je na adres: czteryporyrokuwobiektywie@o2.pl 

  REGULAMIN KONKURSU: 

 Prace powinny być związane z tematem konkursu. 
 Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach: klasy 1-3, 4-8. 
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. 
 Przesyłamy zdjęcia w wersji elektronicznej na adres: 

czteryporyrokuwobiektywie@o2.pl 
 W e-mailu powinny znaleźć się imię i nazwisko oraz klasa. 
 Termin nadsyłania prac mija 6 czerwca 2021 r. 
 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
 Wybrane prace zostaną nagrodzone dyplomami i upominkami.   

 Wysłanie pracy ucznia na podany adres e-mail jest jednoznaczne                                      

ze zgodą na jej opublikowanie na stronie szkolnej organizatora.   

 Organizatorki: Maria Burska, Marlena Rostkowska. 

 

  

Z okazji Dnia Mamy i Taty 

 Ułóż piękne życzenia lub napisz wiersz dla rodziców                                    

(możesz dodać Wasze wspólne zdjęcie). 

 Wyślij je do 21 .04.2021r.                                                           

na adres: szkolnagazetkasp2@o2.pl 

 Redakcja opublikuje je w kolejnym numerze                        

gazetki (maj-czerwiec) oraz na stronie naszej szkoły. 

 Wysłanie pracy oraz zdjęcia ucznia na podany adres e-mail, jest jednoznaczne                                      

ze zgodą na jej opublikowanie na stronie szkolnej organizatora.   

 

 

mailto:szkolnagazetkasp2@o2.pl
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- Ogłoszenia - 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 



Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim?                 

Masz ciekawy temat, o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać więcej                   

w kolejnym numerze naszej gazetki?                                                                             

Zgłoś swoją pracę lub pomysły do zespołu redaktorskiego  

  

 

!!!Miejsce na Twoje ogłoszenie!!! 

 

  Redacja w składzie:            Opiekunowie:

   

 Aleksandra Niewiesk                        p. Maria Burska 

 Anna Wasiłowska                                 p. Marlena Rostkowska 

 Julia Wincencjusz  

 

 

 


