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Co w szkole piszczy… 

☺ Szóstoklasiści pisali  
sprawdzian 

☺ Od czwartku ferie świą-
teczne 

☺ Gramy w mistrzostwach 
Marek w piłce noŜnej 

W tym numerze: 

Kurczaczkowe zwy-
czaje 

2 

śyczenia wielkanocne 2 

Potrawy świąteczne 3 

Wielkanoc u sąsiadów 3 

Pisanki  3 

Zwyczaje  3 

KrzyŜówka  4 

Humorek  4 

„MoŜe nie wiesz synku, ale wypoczynek 
dotyczy teŜ mamy.”  

Na to Jaś „Ja nie pomyślałem o tym.”  

Po chwili Jaś idzie do mamy: „Przepraszam 
mamo ja o tym nie wiedziałem.” Na to ma-
ma „No dobrze synku nie gniewam się” 

No to który waszym zdaniem Jaś był bar-
dziej grzeczny? I pamiętajcie, Ŝe wszy-
scy, nie tylko we święta powinni być dla 
siebie dobrzy. 

Święta to rodzina, jajka pieprz, sól itd.  

Pamiętajmy, Ŝe święta to nie tylko my i na-
sze zachcianki tak, jak Jaś to zrobił na po-
czątku: 

„Mamo ja chcę śniadanie tylko szybko bo nie 
zdąŜę  obejrzeć programu, a jak skończę 
jeść to posprzątaj mój pokój!  

PrzecieŜ są święta i mogę wypoczywać!” 
Krzyczy Jaś. „Dobrze synku…” mówi mama. 
Tata usłyszał tę rozmowę i podszedł do syna 
mówiąc:  

Święta Wielkanocne  

Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek zwany teŜ Śmigu-
sem-dyngusem, oblewanką, polewanką, 
dniem świętego lejka - drugi dzień 
świąt Wielkanocy stanowiący w Polsce 
dzień wolny od pracy. Jest to święto 
Ŝydowskie wywodzące się od króla 
Saladyna. 

Jest to najprzyjemniejsza część 
świąt, lecz nie dla wszystkich - są oso-
by przeciwne temu świętu — polewani. 

Broń na śmigus – dyngus.   

kiedyś była taka 
teraz mamy taką 

Sebix 

Mega pisanka wielkanocna 
Zwykły wazon na kwiaty moŜesz zmienić w 
ogromną pisankę wielkanocną za pomocą 
kleju i gazet. Potrzebny będzie  balon, któ-
ry stanowić będzie bazę wyjściową do 
stworzenia mega pisanki. 

Nadmuchany balon, dowolnej wielkości 
oklejaj kawałkami gazet, nasączonymi zwy-
kłym klejem z mąki (mąka pszenna + woda). 
Po nałoŜeniu wszystkich warstw wygładź 
całe jajo dłonią zamoczona w kleju. 

Po dobrym wysuszeniu pisanki ostrym noŜy-
kiem wytnij zygzakowaty otwór, tak aby 
przypominał pokruszona skorupkę. Kolejna 
czynność to pomalowanie mega pisanki. Mo-
Ŝesz zrobić to w dowolny sposób, nadając jej 
jednolity kolor lub malując  we wzorki. Malo-
wanie tak wielkiej pisanki to równieŜ świetna 
zabawa dla dzieci. 
Gdy Twoja pisanka jest juŜ gotowa, wstaw do 
niej kwiaty.                              Piter 
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            Kurczaczkowe zwyczaje 

Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawa-
no się teŜ ze śledziem – kolejnym symbo-
lem wielkiego postu. Z wielką radością i 
satysfakcją „wieszano” go, czyli przybi-
jano rybę do drzewa. W ten sposób kara-
no śledzia za to, Ŝe przez sześć niedziel 
„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

O nie! Znowu mnie 
wieszają! :( 

Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny, – jeŜeli w Wiel-
ką Sobotę obmyjecie twarz w wo-
dzie, w której gotowały się jajka na 
święconkę, to znikną piegi i inne 
mankamenty urody! 

Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 
moŜe być po zakończeniu śniadania, 
wspólna zabawa – zwana szukaniem 
zajączka, czyli małej niespodzianki dla 
kaŜdego. 

Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 
święto lejka – to zabawa, którą wszy-
scy doskonałe znamy. Oblewać moŜna 
było wszystkich i wszędzie. Zmoczo-
ne tego dnia panny miały większe 
szanse na zamąŜpójście. A jeśli któ-
raś się obraziła – to nieprędko znala-
zła męŜa. Wykupić się moŜna było od 
oblewania pisanką – stąd kaŜda panna 
starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. . 

Przygotowała Iguana 

 

Chłopak, wręczając tego dnia pannie 
pisankę, dawał jej do zrozumienia, Ŝe 
mu się podoba. 

Wielkanocne jajo.  
Jajo – króluje na wielkanocnym sto-
le, jest symbolem Ŝycia i odrodze-
nia. Tradycja pisanek i dzielenia się 
święconym jajkiem sięga daleko w 
przeszłość. JuŜ staroŜytni Persowie 
wiosną darowali swoim bliskim czer-
wono barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. 
Rumuńskie przysłowie ludowe mó-
wi:”Jeśli my, chrześcijanie zaprze-
staniemy barwienia jaj na czerwono, 
wówczas nastąpi koniec świata”. 
Czerwone pisanki mają ponoć moc 
magiczną i odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości. Jajko jest 
formą najbardziej doskonałą. Zawie-
ra wszystkie konieczne dla odŜywie-
nia organizmu składniki: białko, 
tłuszcz, sole mineralne i witaminy. 
Ma około 100 kalorii.   

Zgadnij kto? Zgadnij skąd?  
śyczy Ci Wesołych świąt,  
nie myśl sobie, Ŝe to bajka,  
Ŝyczę Ci smacznego jajka,  
niech tradycja wodę leje,  
bo zajączek dziś szaleje ..  
 

Malutki baranek ma złote róŜki, 
pilnuje pisanek na trawce z rzeŜuszki, 
gdy nikt nie widzi chorągiewką buja 
i beczy cicho WESOŁEGO ALLELU-
JA!!! 

Kolorowych jajeczek, 
Wacianych owieczek, 
Rozkicanych króliczków, 
Pyszności w koszyczku! 
A przede wszystkim 
Udanego uciekania 
W dniu "wielkiego lania" 

 

Julcia 

 

                           

Zatem Staropolskim - obyczajem, 
DuŜo szynki Ŝyczę z jajem, 
Niech zające i barany 
Pospełniają Wasze plany. 

 

Oby zdrowie dopisało 
i jajeczko smakowało, 
by szyneczka nie tuczyła, 
atmosferka była miła, 
a zajączek uśmiechnięty - 
przyniósł wreszcie te prezenty! 

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i 
chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał 
nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupi-
ciel. Zdrowia, radości i powodzenia 
To są najszczersze moje Ŝyczenia. 

 

Na stole święcone, obok baranek... no 
i koszyczek pełen pisanek wiosenne 
bazie stoją w wazonie podczas Wiel-
kiej Nocy miłość w sercach plonie.  

 

Niech zające i barany popełniają. 
Twoje plany, porzuć wszystkie roz-
terki, bo to czas wielkiej wyŜerki, 
ponadto Świąt w szczęście owoc-
nych Ŝyczy króliczek Wielkanocny. 

 

Smacznego jajeczka Wielkanocnego, 
duŜego zająca czekoladowego, Zdro-
wia niezawodnego, wielu radości i 
przez całe Święta samej wesołości. 

 

Wesołego królika co po stole bryka, 
spokoju świętego i czasu wolnego, 
Ŝycia zabawnego w jaja bogatego i w 
ogóle wszystkiego kurcze najlepsze-
go! 

 

Pełnych miłości, radości i zdrowia 
Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego 
zajączka Ŝyczy redakcja gazetki   
szkolnej. 

Przygotowała Klaudia Rostkowska 
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                    Potrawy świąteczne 

Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji kuli-
narnej na czas obchodów świąt wielkanocnych. 

 

Większość z nas jest bardzo przywiązana i dokłada wielu starań, aby śniadanie wielkanocne, nazywane 
święconym pełniło rolę przewodnika prowadzącego nas przez kolejne dni. 

Do potraw wielkanocnych moŜemy zaliczyć : 

Babki czy to droŜdŜowe czy piaskowe, barszcz biały, białą kiełbasę, chrzan wielkanocny, mazurki pod kaŜdą 
postacią,, jajka na wiele sposobów, szynkę gotowaną, wędliny wszelkiego rodzaju, sosy, ćwikłę, buraczki, 
paschę. 

Nie moŜe zabraknąć na świątecznym stole równieŜ chleba, róŜnego rodzaju sałatek. Niektóre gospodynie 
robią na tę okazje pasztety, pieką schab, kurczaka czy dziczyznę. Z ciast warto wyróŜnić keksy czy teŜ 
torty. Im  zamoŜniejsi  gospodarze— tym więcej potraw i tych prostych i tych wyszukanych na stole. Jest 
to wszakŜe święto, w którym cieszymy się  ze Zmartwychwstania Pańskiego i kończymy post, zatem do 
stołów :). 

Wielkanoc u sąsiadów - Czechy 
Tutaj  świętowany jest Poniedziałek Wielkanocny, nie ma tradycji obchodzenia Wielkiej Nocy. W niektórych regionach 
kraju (szczególnie na  wsiach) świętowany jest Wielki Czwartek, przez wielu zwany zielonym czwartkiem. Tam teŜ 
przyrządza się pokrzywę na wzór szpinaku. Ciasta oraz inne wypiekane potrawy to specjalność czeskich domów. Nie ma 
takich suto zastawionych stołów, które uginają się pod cięŜarem i nadmiarem jedzenia. WaŜną tradycją czeską w Po-
niedziałek Wielkanocny jest szmirus, odpowiednik naszego śmigusa. Młodzi chłopcy nie oblewają jednak wodą swych 
koleŜanek, lecz smagają je wierzbowymi witkami. Po tym następuje poczęstunek złoŜony z ciast, słodyczy a dla doro-
słych po prostu wódki. Prócz tego maluje się pisanki. 

szajbus 

 

 Wyjątkowe pisanki  

 pisanka z kogutem pisanka  z roślinką  pisanka z krokusem 

pisanka z liścmi  pisanka ze słoniem  biały księŜyc  

Przygotował Patryk 

Zwyczaje wielkanocne :) 
Zazwyczaj w Wielkanoc ludzie malują jajka , ro-
bią palmy na niedzielę palmową. Do palemek wkła-
da się  kwiatki, bazie i borowinę. Robimy święcon-
ki , to znaczy w koszyczku niesiemy jajka, kiełba-
skę, chleb, ciasto, sól , pieprz i symbolicznego 
baranka cukrowego lub kurczaczka. 

Pisanki maluje się farbami ozdabia się plasteliną, 
krepiną, papierem kolorowym i innymi róŜnymi 
ozdobami. 

W Wielkanoc dzielimy się jajeczkiem  i świętuje-
my!!!                                               Nika ;) 



 

 
 

Zajączek wchodzi do knajpy i 
krzyczy : 

 -Kto mi pomalował konia na 
niebiesko?? 
Na to wilk: -Ja a bo co ?? 

-Nic, nic,  bardzo twarzowy 
kolor. 

                            Humorek... 

.  

 Misio z zajączkiem siedzą w jednej 
celi. Misio siedzi w kącie, a zajączek 
cały czas biega. 
- Misiu uciekajmy stąd, oni nas zabiją! 
- Zajączku usiądź sobie, jesteś ze 
mną, nic ci nie zrobią. 
Zajączek jednak po chwili wstaje i 
znów chodzi. 
- Misiu uciekajmy oni nas zabiją! 
- Zajączku uspokój się i siadaj. 
Zajączek siada. Otwierają się drzwi 
do celi wchodzi wielbłąd.                    
A zajączek: 
- Misiu uciekajmy, zobacz co oni zro-
bili z tym koniem!        

                                          Kinga 

 

 

 

Jadą dwie mrówki na motorze.  
Nagle jedna mówi: 
- Chyba mucha do oka mi wpadła! 

Wpada zajączek do sklepu i mó-
wi: poproszę pól kilo szynki. 
Sprzedawca zwaŜył, zapakował i 
dał zajączkowi. 
Zajączek na to wyjmuje pistolet 
i strzela "pif, paf" 
Sprzedawca pada zabity a zają-
czek na to - " TO ZA PRO-
SIACZKA!!!!!" 

 

Słoń i mrówka wloką się przez pu-
stynię. Skwar, Ŝar i ani kropli wo-
dy. 
- JuŜ nie mogę - jęczy słoń            
- Umrę z pragnienia! 
- Weź się w garść, słoniku! - pocie-
sza go mrówka.                              
- Na najbliŜszym postoju dam ci 
łyk wody z mojej manierki... 
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Świąteczna krzyŜówka  

1 Pora roku, w której obchodzimyWielkanoc 

2 Pomalowane jajka    

3 Wielkanocne ciasto    

4 Święcimy je w Niedzielę Palmową  

5 Dzielimy się nim w Wielkanoc   

6 „Kotki” na gałązkach    

7 Lany . . . .     

8 Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia  

9 Przynosi prezenty w Wielkanoc  

Przygotował Michał 


