
 

 

 

 

 

Od redakcji 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Króliczek  pewnie szykuje już 
swój wielkanocny koszyczek z pisankami. Redakcja naszej 
gazetki też szykuje się do Świąt Wielkanocnych. Znajdziecie  
u nas życzenia Wielkanocne, opis książki którą warto 
przeczytać, przepis, coś na poprawę humoru, itd. 

Zapraszamy do czytania! 

Redakcja 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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Wiosna… każdy z nas z niecierpliwością czeka aż się u nas pojawi. Po biało-
szarej i straszliwie zimnej zimie każdy wyczekuje na pierwsze promienie 
słoneczka, na pierwsze kwiaty, na zieleń i mnóstwo innych kolorów. Ale tak 
naprawdę czy wiemy co to jest wiosna?  

Ta najbardziej wyczekiwana pora roku charakteryzuje się umiarkowanymi 
temperaturami. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia,  
u roślin rozpoczyna się kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują  
z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście. Kalendarzowa wiosna 
rozpoczyna się 21 marca. Zwiastun wiosny to, np. przylot bocianów.  

 

 

„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!” 

                Marek Grechuta, Wiosna, ach to ty 

 

 

 

 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Marek_Grechuta


 

Aby bazie zakwitły na wiosnę i dni znów były radosne, życzenia od cioci i wuja: Wesołego Alleluja!!! 

* 

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, Śmigus-Dyngus 
obwieszczała. Wesołego Alleluja! 

* 

Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, Waszego świata odkupiciel. Więc niech będzie koniec złemu i oddajmy 
hołd nasz Jemu, Alleluja, Alleluja! 

* 

Jest na świecie wiele pisanek, są ładne i malowane. Ale ja znam tą jedną, przy której wszystkie inne 
bledną. Życzę Ci dużo zdrowia, trochę pieniążków i kawałek nieba, bo piękna już się w tą pisankę, 

więcej upchnąć nie da. 

* 

Mazurków dwie tony, jajek jak balony, kiełbasy wędzonej, dużo chrzanu do niej, słońca wiosennego, 
uśmiechu promiennego. 

* 

Easter has a warmer glow, 
Spring, a brighter touch, 

Because I'm sharing them with you... 
The one I love so much. 

* 

As spring comes to the world, 
bringing sunshine and gladness... 

...this comes to you 
bringing wishes for joy. 

Happy Easter 

 

 

 

 



Alfabet Pani Wiosny  
 

A- Aster, pachnący wiosną 

B- baranek cukrowy 

C- czekoladowe króliczki 

D- Dyngus 

      E- Easter 

      F - fiołki 

     G- garnek pełen smakołyków 

     H- hamak wśród drzew 

     I- irys 

    J-jajka wielkanocne 

    K- koszyk Wielkanocny 

    L- Lany Poniedziałek 

M- marzec 

N- niebieskie niebo 

O- obłoki na wiosennym niebie 

P-pisanki 

R-rodzina 

S-słońce 

T-tulipany 

U- upalna pogoda, długo wyczekiwana 

W- Wielkanoc 

Z- zmiana czasu 

Ź- źdźbła trawy 

Ż-życzenia 

 

 



 

 



Pomóż króliczkowi udekorować jajko. 

 

 

 

 



                                  
Wierszyki na Wielkanoc. 
 

Kto ty jesteś? - jajeczko. 
Jaki znak Twój? - żółteczko. 
Gdzie Ty mieszkasz? - w skorupce. 
W jakim kraju - w kurzej dupce 

 

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 
z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie z kubła, to ze dzbana, 
śmigus-dyngus dziś od rana. 

Staropolski to obyczaj, 
żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 
będziesz kurtkę miał zmokniętą. 

 

 

W koszyku- obfitości, 
w serduszku- miłości, 
w jajkach- niespodzianek, 
w Dyngusa – wody dzbanek. 
 

 

 

 

 

 

 



Do stołu podano… 

 

Potrzebne składniki: 
Ugotowane na twardo jajko,  
Marchewka,  
Oliwki czarne,  
Kilka nitek spaghetti. 
 
1Niewielka marchewkę przetnij wzdłuż na pół. Na końcach obu połówek zrób 
niewielkie nacięcia, będą to stopy naszego króliczka. 
 
2Połóż jajko na desce i odetnij niewielki fragment jego spodu. Dzięki temu 
królik będzie stabilnie stał w pionie. 
 
3Przy pomocy niewielkich fragmentów surowego spaghetti przymocuj 
marchewki do jajka. Wbij makaron w stopy królika, a następnie nabij na nie 
jajko. 
 
4Odcięty ze spodu kawałek jajka podziel na pół – będą to uszy naszego królika. 
Przymocuj je do jajka za pomocą spaghetti. 
 
5Oliwkę przetnij na cztery części. Z ćwiartek zrób oczy i nos królika. Kawałki 
spaghetti wykorzystaj do zrobienia wąsów. Twój wielkanocny królik jest już 
gotowy. 
Smacznego!! 

 

 

 

 

 

 



St.Patrick’s Day 
Dzień św. Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca. To 

święto jest dniem wolnym od pracy w: Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Funlandii, 
Labradorze i w Montserrat. Najważniejszą tradycją w Dniu św. Patryka jest noszenie 
zielonych ubrań, ponieważ zielony jest narodowym kolorem Irlandii, nawiązujący do 
trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu 
Patrykowi. 17 marca jest dniem śmierci św. Patryka, stąd tego dnia co roku wspomina się 
jego życie i dokonania. Święto obchodzone jest również poza Irlandią, także w Polsce, co jest 
związane z popularnością kultury celtyckiej. W Stanach Zjednoczonych obchody Dnia św. Patryka 
sięgają 1737 r., kiedy "Charytatywne Irlandzkie Stowarzyszenie w Bostonie" zorganizowało pierwszą 
paradę. W innych krajach święto to związane jest przede wszystkim z serwowaniem "zielonego" piwa 
oraz pokazami irlandzkich tańców i muzyki. Zwyczaj ten w USA  wprowadzili potomkowie 
Irlandczyków, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku.  

Święto to kojarzone jest przede wszystkim z : 

              

 

 

 

 

 



 
Przesądy mamy różne. Niektórzy w nie wierzą, inni nie chcą o nich słyszeć. Niektóre z nich się 
sprawdzają tylko przypadkiem. Ale czy na pewno? Dziś przedstawiamy Wam kilka 
najpopularniejszych przesądów z Polski i ze świata. 

Polska: 
Rozsypała się sól - będzie kłótnia. 
Upadł widelec - ktoś przyjdzie. 
Jaskółki nisko latają - będzie deszcz. 
Pękło lustro - będzie nieszczęście przez siedem lat. 
Czarny kot przebiegł drogę – przytrafi się cos złego 
Przechodzenie pod drabiną – przynosi pecha.  
Piątek 13-ego – dzień pechowy. 

 

Świat: 
We Włoszech ludzie wierzą, że 

- Kichnięcie kota przynosi szczęście każdemu kto je usłyszy 
- Kot myjący sobie pyszczek zwiastuje niepogodę 
- Przed złymi duchami chronią ich papryczki, lub podobne do nich czerwone amulety w 
kształcie rogu 
 
W Anglii ludzie wierzą, że 
Szczęście przynoszą: 
- Podkowa 
- czarny kot (zwłaszcza jeśli kicha) 
- pukanie w drewno 
- czterolistna koniczyna 
Natomiast pecha mogą nam przynieść: 
- piątek 13-stego 
- rozsypana sól 
- czarny kot przebiegający drogę 
- przechodzenie pod drabiną 
 
Przesądy we Francji  
W Francji liczba 13 jest pechowa. W wielu hotelach nie pokoju z numerem 13, autostrady 
pozbawione są zjazdów numer 13, a w szpitalach brakuje łóżek o tym numerze. Przy stole 
Francuzi uważają, aby liczba współbiesiadników nie wynosiła 13. 

 
 



 

Strażnicy Historii- nadciąga burza  

Rodzice Jake’a Djonsa zaginęli bez wieści, a na dodatek  
w czasie powrotu do domu Jake zostaje porwany .  O dziwo 
tam gdzie zostaje zabrany spotyka swoją ciotkę Różę .   Jake 
nie wiedząc co się dzieje zostaje w prowadzony na statek gdzie 
każą mu pić jakiś niedobry napój.  Po kilku godzinach Jake 
znajduje się w starożytnej Francji. 

Tam dowiaduje się kim są wszyscy ludzie, którzy również 
płynęli statkiem i co stało się z jego rodzicami…  

Reszty dowiecie się czytając książkę.:) 

                                



 
Święta w marcu i w kwietniu 

5.03 -  Dzień Dentysty.  

8.03 - Dzień Kobiet, 

10 .03 - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. 

14.03 - Dzień Liczby Pi. 

17.03 - Dzień Świętego Patryka. 

18.03 - Dzień Słońca. 

20.03 - Dzień Bez Mięsa. 

21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny 

24.03 - Niedziela Palmowa. 

25.03 - Wielki Poniedziałek. 

26.03 –Wielki Wtorek. 

27.03 - Wielka Środa. 

28.03 - Wielki Czwartek. 

29.03 -Wielki Piątek. 

30.03 - Wielka Sobota. 

31.03 - Wielkanoc, Zmiana czasu na letni 

1.04 -Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy, Śmingus-Dyngus, Prima Aprilis. 

4.04 -Dzień Mężczyzn. 

5.04 -Dzień Leśnika I Drzewiarza. 

10.04 -Dzień Służby Zdrowia. 

11.04 -Światowy Dzień Osób Z Chorobą Parkinsona. 

12.04 -Dzień Czekolady.  

22.04 -Dzień Ziemi. 

25.04 -Międzynarodowy Dzień Sekretarki. 

29.04 -Międzynarodowy Dzień Tańca.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spróbuj znaleźć te wyrazy ukryte w diagramie. 

 

 

 

 

 

 



Śmiechu warte 
                                                                         

 

 
 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez 
gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

 

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 
- Mućka, powiedz co! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 

 

 

 

 

 

 



 

Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą, 
prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia 
czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Wiktoria Kobus, Wiktoria Tabaczek, Anna Grodzka, 
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