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Czwórka

z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy Was w kolejnym wydaniu naszej  gazetki! Niedawno odbyły się sprawdziany trzecich
i szóstych klas. Mamy nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tego co napisali. Trzymamy kciuki za
wyniki!  Za nami już 7 miesięcy zdobywania wiedzy, ale nie martwcie się- coraz bliżej  wakacje!

Wielkimi krokami zbliżają się też Święta Wielkanocne. Z tej okazji dzisiejszy numer poświęciliśmy
głównie świętom.

Czas zabrać się za malowanie pisanek i pieczenie mazurka!

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych i zapraszamy do czytania!

Redakcja
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Życzenia  Wielkanocne

Zdziwisz się... kto?
Zdziwisz się... skąd? A ja Ci życzę Wesołych

Świąt. Pomyślisz sobie - to jakaś bajka! A ja Ci
życzę smacznego jajka.

Czy jestem szczera?! Nie miej obawy, bo życzę
również miłej zabawy.

Zadumy u grobu pustego,
radości ze spotkania Zmartwychwstałego,

pokoju, nadziei, jajka pysznego
i udanego oblewanego!

Niech się nie zgubi wśród tylu pisanek
Świąt sens prawdziwy - Jezus - Baranek.
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Z życia szkoły…
 14 marca w naszej szkole wystąpił Jurij Ziniewicz. Zaprezentował nam pokaz

„Możliwości organizmu ludzkiego” .

 Dnia 17 marca w naszej szkole odbył się Dzień Świętego Patryka, patrona
Irlandii. Tego dnia wśród uczniów dominował kolor zielony. Na lekcjach języka
angielskiego odbyły się dyskusje  na temat tego irlandzkiego święta,
św. Patryka oraz tradycji z tym związanych. Cała szkoła została udekorowana
zielonymi koniczynkami. Wszystkim uczniom, którzy pomogli w organizacji
święta oraz tym, którzy ubrali się na zielono bardzo dziękujemy 

 21 marca w naszej szkole wszyscy uczniowie wzięli udział w pierwszym
w Siedlcach LIPDUB . Nasza szkoła zdecydowała się spędzić pierwszy dzień
wiosny na kręceniu teledysku do piosenki Umbrella , The baseballs. Uczniowie
ubrali się w stylu lat 60-tych. Obowiązywały koszule, krawaty i kolorowe
sukienki. Było bardzo kolorowo i wesoło. LipDub polega na kręceniu bez cięć
i poprawek. Teledysk został zaprezentowany uczniom naszej szkoły 30 marca,

a od 4 kwietnia jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły oraz
w serwisie YouTube. Wszyscy byli zachwyceni pomysłem 
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Wielkanoc w Anglii
W Wielkiej Brytanii Wielkanoc swoją nazwę – Easter , zawdzięcza anglo-saskiej bogini

Eostre.  Nierozerwalnym symbolem tego święta, podobnie jak w Polsce, są jajka i pisanki . Są one
symbolem wiosny i nowego życia.  W przeszłości, angielskie pisanki były dekorowane farbami
i ozdobami  tak jak polskie pisanki, niestety w ostatnich czasach zostają one coraz częściej zastąpione
jajkami czekoladowymi.

Tak jak Polska, Anglia też ma swoje tradycje wielkanocne. Jedną z nich, uwielbianą przez

angielskie dzieci jest tak zwane Easter  Egg Hunting.  Zabawa polega na polowaniu na ukryte
w zakamarkach ogrodu lub domu jajka czekoladowe.

Innym zwyczajem w północnej Anglii (w Preston) jest turlanie jajek  Jajka są
ugotowane na twardo i turlane po zboczu. To jajko które zatula się najdalej wygrywa 

Popularna też jest zabawa polegająca na tym że dwie osoby dostają surowe jajka
i trzymając jajo w ręku stukają jego czubkiem o jajko przeciwnika. Osoba której jajko pierwsze pęknie
– przegrywa.

Jednym z bardzo oryginalnych zwyczajów brytyjskich jest Maundy Thursday. Zwyczaj
ten pochodzi z XVII wieku.  W obecnych czasach polega on na okazjonalnym biciu monet, które
następnie są wręczane ważnym ludziom przez Królową Elżbietę II.  Każdego roku obdarowanych jest
tylu, ile lat ma królowa. W tym roku będzie ich 85 

p. Justyna Zawadzka

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://swiat-obrazkow.pl/obrazy/3/220/pisanka_do_malowania_wielkanoc.gif&imgrefurl=http://swiat-obrazkow.pl/obrazek-pisanka_do_malowania_wielkanoc-1-16159-220.html&usg=__LCIP2OZqMZTOaNeDcRKgPjsjA9U=&h=488&w=366&sz=26&hl=pl&start=8&zoom=1&tbnid=A3l_w-2Cg_QTzM:&tbnh=130&tbnw=98&ei=4qKJTdHrHOqW4gbZpeHjDQ&prev=/images%3Fq%3Dpisanka%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D809%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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Kolorowe pisanki, kraszanki, oklejanki i nalepianki zdobią dziś
świąteczne stoły. Czy wiecie że...

 najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii i liczą ponad 5 tys.
lat. Nieco późniejsze pochodzą z Egiptu, Persji, Cesarstwa Rzymskiego i Chin.
W Polsce zwyczaj malowania wielkanocnych jajek pojawił się najprawdopodobniej
w X w.

 w średniowiecznej Europie z okazji świąt wielkanocnych w kościołach odbywały się
zabawy polegające na podawaniu sobie ugotowanego na twardo jajka. Ksiądz
rozpoczynał zabawę rzucając jajko jednemu z chórzystów, ten przekazywał je
następnemu i tak dalej – zwycięzcą zabawy zostawał chórzysta, który trzymał jajko
w momencie, gdy zegar wybił 12. Nagrodą było trzymane przez niego jajko.

 w 1878 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Rutherford Birchard Heyes i jego żona
Lucy zorganizowali wielkanocne przyjęcie dla dzieci, podczas którego brały one
udział w konkursie toczenia jajek po trawniku. Tym samym rozpoczęli nową
tradycję, którą kontynuowała każda następna para prezydencka. Nawet wybuch
pierwszej i drugiej wojny światowej nie przerwał tej tradycji, a jedynie tymczasowo
zmienił lokalizację tej imprezy. Doroczny konkurs toczenia jajek odbywał się wtedy
m.in. w waszyngtońskim zoo.

 według Księgi Rekordów Guinnessa największe wielkanocne jajo powstało na
zlecenie belgijskiego producenta czekoladek Guyliana. Nad ogromnym
czekoladowym jajkiem pracowało 26 osób. Po 525 godzinach jajko było gotowe.
Mierzyło 8,32 metrów. Na jego wykonanie zużyto 1950 kg. czekolady!

 jajko wielkanocne jest znakiem nowego życia, przezwyciężeniem śmierci
porównanym do przebijania skorupki. Wykluwający się kurczak dla chrześcijan
symbolizuje zwycięstwo życia, jest znakiem Chrystusowego i ludzkiego
zmartwychwstania. Małe, żółte pisklę stało się tym samym nieodłącznym elementem
wielkanocnych stroików i jednym z najbardziej ulubionych motywów wielkanocnych
kartek.

 najsłynniejszymi wielkanocnymi jajkami są te wykonane przez rosyjskiego jubilera
Petera Carla Fabergé. W 1883 roku ówczesny car Rosji Aleksaner II Romanow
z okazji świąt zlecił mu wykonanie prezentu dla cesarzowej Mari Aleksandrownej.
Fabergé zainspirowany tradycyjnymi rosyjskimi pisankami postanowił zrobić coś
wyjątkowego. Podarował carowi jajko. Z zewnątrz miało ono emaliowaną, wysadzaną
kamieniami półszlachetnymi i szlachetnymi skorupkę. W jajku tym znajdowało się
kolejne – mniejsze, lecz równie kunsztownie wykonane. A w nim – mały, złoty
kurczaczek i przepiękna replika Korony Imperialnej Rosji. Dzieło Fabergé spodobało
się zarówno carowi, jak i carycy. Było to pierwsze na świecie, jakże kunsztownie
wykonane jajko z niespodzianką!
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Dla moli książkowych

„O psie który jeździł koleją”
Książka ta została napisana przez Romana Pisarskiego w 1967 roku,

i bardzo szybko zyskała popularność wśród młodych czytelników.  Obecnie
jest ona lekturą w klasie III.

Książka opowiada nam historię małego kundelka który przybłąkał się
na stację kolejową we Włoszech. Został on znaleziony przez zawiadowcę,
który nazwał go Lampo. Pies wiele razy uciekał od swojego nowego
właściciela i podróżował pociągami po wielu miasteczkach. Spotykały go po
drodze niesamowite przygody. Wycieczki Lampo stały się tak popularne, że
nawet gazety opisywały jego przygody. Wiele razy uciekał ale zawsze
powracał na swoją stację. Pewnego razu przytrzasnęły go drzwi pociągu,
innym razem uratował życie małej dziewczynki. Stał się bohaterem, ale
zapłacił za to wysoką cenę. Książka o psie Lampo jest jedną z najbardziej
interesujących lektur. Nie zmarnuj kilku dni przerwy świątecznej i zabierz się
do czytania 
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Pokoloruj.
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http://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,61b33-kolorowanki_wielkanocne_pisanki,do_druku,658403.html
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Do stołu podano…

„ Mazurek ’’

Składniki :

 200 g

 350 g mąki

 100 g cukru
 2 łyżki śmietany

 1 jajko
 250 g powideł śliwkowych

(lentilki do udekorowania)

Smacznego ! ! !

Przygotowanie :

1. Z mąki, cukru, śmietany, żółtka
i miękkiej margaryny zagnieć
szybko ciasto, uformuj kulę i włóż
na 30 min. do lodówki. Blachę
o wielkości 25x25 cm. natłuść
i posyp bułką tartą lub mąką.

2. Ciasto rozwałkuj na grubość ok.
1 cm, wytnij kwadrat i wyłóż nim
spód blachy. Z pozostałej części
uformuj wałeczki o grubości ok.
1 cm. i wyklej brzegi ciasta tak aby
utworzyły ramkę a wewnątrz ułóż
kratkę. Posmaruj białkiem i piecz
około 20 min w 180st.C.

3. Po upieczeniu powstałe kratki
wypełnij powidłami. Udekoruj
np. lentilkami.

4. Temperatura piekarnika : 180oC
5. Czas pieczenia: 20 minut

Ola Rak
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Pomóż zajączkowi znaleźć drogę do pisanek : )



Nr 7 kwiecień 2011
Cena 1,oo zł Strona 12

Wśród wszystkich obrazków tylko 2 są identyczne. Czy potrafisz je znaleźć?
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KALENDARIUM

ŚWIĘTA

01 kwietnia Prima Aprilis

02 kwietnia Międzynarodowy Dzień
książki dla dzieci

12 kwietnia Dzień Czekolady
24 kwietnia Wielkanoc
25 kwietnia Lany Poniedziałek

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą,
prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia
świąteczne czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl

Członkowie redakcji :Przemysław Redesiuk, Arkadiusz Mężyński, Paulina Strzalińska,

Adam Krechowski, Aleksandra Rak, Magdalena Krzymowska, Natalia Szulawa,
Dominika Paczóska, Joanna Jaszczuk, p. Justyna Zawadzka


