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Dzisiejsze palmy są bardzo 

różne. Obok żywych 

ozdobionych gałązek, 

najczęściej wierzbowych, 

pojawiają się sztuczne 

wykonane z wielu kolorowych 

elementów. 

Palmy robimy na pamiątkę 

uroczystego wjazdu Pana 

Jezusa do Jerozolimy. 

Pojawiające się w nich zielone, 

żywe gałązki symbolizują 

radość i odradzające się życie. 

Tradycja procesji z 

palmami znana już była w 

Jerozolimie w IV w. Kościół 

zachodni wprowadził ją do 

liturgii w V i VI wieku, 

a zwyczaj święcenia palm – w 

XI w. 

W tradycji ludowej 

poświęcone palmy miały 

ogromne znaczenie. 

Przechowywano je w domu 

przez cały rok. Wielu dla 

zdrowia spożywało jedną 

bazię. Dawano również po 

jednej bazi krowom, aby nie 

chorowały i dostarczały dużo 

mleka. Wkładano także 

pszczołom do ula, a kurom do 

gniazd. 
Historiomat: palmy wielkanocne - 

Historiomat: palmy wielkanocne - 

Historiomat - Wiedza - 

HISTORIA: POSZUKAJ 

Jeśli chcesz samodzielnie 

wykonać palmę – skorzystaj z 

porad na stronie 2. 
 

Za tydzień  

Wielki Tydzień 

Koronawirusa wykryto pod koniec 2019 roku w Chinach, 

nikt nie sądził, że zmieni on cały świat. Pierwszy przypadek 

zakażenia w Polsce wykryto 4 marca 2020 roku, a 12 marca 

2020 roku zamknięto szkoły, początkowo na dwa tygodnie, lecz 

minął prawie rok, a w szkołach byliśmy niewiele czasu. 
W pierwszej fali wybuchła duża panika. Ludzie wykupywali 

dostępne produkty spożywcze takie jak: makarony, mleko, 

mąkę, środki higieniczne maseczki oraz płyny antybakteryjne. 

Nikt nie wychodził z domu, a dzieci miały dwa tygodnie 

wolnego od szkoły, po czym z racji pandemii przeszły na zdalne 

nauczanie. Wszędzie były informacje o tym jak prawidłowo myć 

ręce, oraz jak korzystać z maseczek i rękawiczek. Wszystko 

stało się szare i nudne. Nawet Papież Franciszek w deszczu na 

pustym placu Świętego Piotra modlił się i prosił Boga o ustanie 

epidemii. 
Po pewnym czasie przypadki zakażeń znów wzrosły 

i przyszła druga fala covid-19. Dzieci uczyły się zdalnie, zaczęło 

brakować kontaktów z koleżankami, wycieczek, i spotkań. 

Specjaliści z całego świata szukali skutecznego sposobu na 

pokonanie koronawirusa, obecnie zaczęto korzystać ze 

szczepionek. 
Aktualnie mamy trzecią falę pandemii, uczymy się 

w domach, liczby zarażonych są ogromne, nosimy maseczki a w 

sklepach mogą przebywać określone ilości osób. Nie wiadomo, 

kiedy wrócimy do szkół. Powstają nowe, silniejsze mutacje 

wirusa. 
Pandemia uświadomiła mi parę ważnych rzeczy. 

Po pierwsze jak ważne są spotkania z rówieśnikami. Dawniej 

z przyjaciółmi spotykałam się praktycznie codziennie, czy to 

w szkole, czy na mieście, teraz jest to utrudnione. Po drugie, jak 

dużo cennych wspomnień wynieśliśmy ze szkoły, wspólne 

prace, wspaniałe wycieczki, przerwy, granie na boisku, zabawy 

na placu zabaw, jest tego mnóstwo. Po trzecie brakuje wyjazdów 

do galerii, na wakacje i ferie. Wszystko nie jest takie jak dawniej. 
Odczuwam tęsknotę za szkołą, brakuje mi długich rozmów 

z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że już niedługo to wszystko minie 

i będzie jak dawniej. Obecnie większość czasu spędzamy przed 

komputerami, co nie jest korzystne, źle wpływa na psychikę i 

samopoczucie. Łatwiej jest zrozumieć temat, gdy tłumaczy go 

bezpośrednio nauczyciel a nie trzeba czytać wszystkiego 

samemu. Dodatkowo w szkole jest cicho, a gdy ma się w domu 

małe rodzeństwo to może hałasować. 

Maja Tarasiuk 

Ale to już było...I nie wróci 

więcej??? 



  

Wiosenne inspiracje - palma 

1. Przygotuj: bazie, zielone gałązki 

(bukszpan, tuja, barwinek), nitkę, 

nożyczki lub sekator. Możesz 

wykorzystać suszone kwiaty, trawy 

oraz zboża. 

2. Zacznij od bazi, dodaj trawy 

i zboża - wszystko mocno okręć nitką. 

3. Następnie dodawaj warstwami 

zielone gałązki, kwiaty, zboża 

i trawy. Pamiętaj, aby każdą warstwę 

mocno okręcić nitką. 

4. Palma jest już gotowa, możesz 

zanieść ją do kościoła i poświęcić. 

Później warto wykorzystać ją do 

wielkanocnej dekoracji stołu lub 

pokoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łucja Semeryło  

Palmę najłatwiej wykonać 

z gałązek bukszpanu. Kwiatki 

i pręciki można zrobić z bibuły. 

Pięknym dodatkiem będą listki 

juki, kokardka, kawałek wstążki. 

Wszystko należy związać 

drucikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Jarzyna 

 

Palmę zrobiłam z kolorowej 

krepiny. Dół wykonałam z grubego 

sznurka w kolorze kremowym 

i brązowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Różnowicz 

 

Jak zrobić tradycyjną palmę 

wielkanocną?  

Przepisów jest tyle, ile rodzin. 

Palma została wykonana z patyka, 

bukszpanu, sztucznych kwiatów 

i wstążki. 

Najpierw przymocowałam 

do patyka nitką bukszpan, następnie 

owinęłam patyk wstążką, 

przyczepiłam kokardkę i kwiatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Twarowska 

 
Palma Laury Pleskaczuk Palma Kamila Olszewskiego 

Palma Oli Marciak 

Z prawej– 

projekt 

autorstwa 

Dominika 

Oniśka 

Palma Aleksandry 

Skrzyńskiej 



 

 

  

Strefa wolnych myśli 

Cześć, mam na imię Rozalia. 

Dziś opowiem Wam pewną 

historię, w której gdyby nie moja 

dobra postawa i pomoc, na 

twarzach dzieci nie byłoby tyle 

uśmiechu. Nie przedłużając 

zapraszam do wysłuchania. 
Pewnego pięknego 

wiosennego dnia szłam z moim 

bratem Edmundem, chłopcem 

o kasztanowych włosach, 

ciemnych oczy i optymistycznym 

spojrzeniu na świat. 

Wędrowaliśmy leśną ścieżką. 

Wokół było słychać śpiew ptaków, 

a jasne promienie słońca przebijały 

się przez gałęzie drzew. 

Podążaliśmy krętą ścieżką, aż tu 

nagle usłyszeliśmy ciche 

szlochanie, postanowiliśmy 

sprawdzić kto to taki. Ku naszemu 

wielkiemu zdziwieniu ujrzeliśmy 

zająca o ludzkim wzroście i szarej 

sierści, był on ubrany w jeansowe 

spodenki i kolorową koszulkę, 

siedział skulony pod drzewem, 

najwyraźniej płacząc. 
- Widzisz to co ja?- zapytał 

widocznie zdezorientowany 

Edmund. 
- Wydaje mi się, że tak…- 

odpowiedziałam równie 

zszokowana. 
- Em… Przepraszam, czy coś się 

stało?- podeszłam do postaci. 
- T-tak i-i-i to jeszcze jak złego.- 

odpowiedział zajączek i zalał się 

łzami. 
- Opowiedz, co się stało. Na pewno 

uda nam się coś na to poradzić.- 

powiedziałam. 
- No, to tak, jak co roku chciałem 

obdarować dzieci upominkami na 

Wielkanoc. Jest to najwspanialszy 

dzień w roku. Miałem chować 

czekoladowe jajka i zabawki jak co 

roku, ale jest jeden problem. Moja 

zaczarowana torba zniknęła 
i nie mogę jej znaleźć. - powiedział 

i schował załamany głowę 

w dłoniach.  
- Nie przejmuj się na pewno uda 

nam się ją znaleźć.- pocieszałam 

go. 
- A nawet jeśli, to Wielkanoc już 

jutro, nie zdążę wszystkiego 

roznieść. 
- Chętnie ci pomożemy.- 

odparłam. 
- Naprawdę?!- na jego twarzy 

pojawił się uśmiech. 
- Jasne, czemu nie. To może 

zacznijmy od tego, kiedy 

zorientowałeś się, że jej nie ma?- 

zaczęłam. 
- Dziś rano, jakoś około szóstej.- 

odpowiedział zając.- A czy 

mógłbym poznać wasze imiona? Ja 

jestem Peter. 
- Miło mi, ja jestem Rozalia, a to 

mój brat Edmund.- przedstawiłam 

nas. 
- Śliczne imiona, to jak znajdziemy 

moją torbę? Mamy mało czasu. 
- To może przypomnij sobie, gdzie 

byłeś.- zaproponował mój brat. 

- No, to tak, obudziłem się w moim 

domku jakoś o piątej, gdy słońce 

wzeszło i postanowiłam się przejść, 

i zacząć chować niespodzianki. 

Szedłem i szedłem, aż w końcu 

zorientowałem się, że nie ma przy 

mnie mojej torby. 
- Dobrze, a może byłeś w jakiś 

konkretnych miejscach?- 

zapytałam. 
- Odwiedziłem park, mojego 

znajomego królika, Kevina, potem 

byłem jedynie w tym lasku. 
-To tak, zacznijmy od przeszukania 

tego kawałka lasku, potem pójdźmy 

do twojego przyjaciela, a na końcu 

do parku.- zaproponował Edmund, 

na co pokiwaliśmy głowami. 
Przeszukaliśmy cały lasek. Nie 

był on spory, lecz torby nie 

znaleźliśmy, więc ruszyliśmy do 

Kevina. Peter prowadził nas, aż 

doszliśmy do górki. Stuknął trzy 

razy i ujrzeliśmy zejście, ruszyliśmy 

za nim. Naszym oczom ukazała się 

mała przytulna norka, a na kanapie 

siedział zając bardzo podobny do 

króliczka wielkanocnego, tylko że 

miał rudą sierść i był ubrany 

w dresy i bluzę. 
- Witaj kolego- powiedział Peter. 
- Witajcie! Co was tu sprowadza, 

napijecie się herbatki?- 

odpowiedział Kevin miłym 

i przyjaznym głosem. 
- Nie tym razem, szukamy mojej 

torby. Nie widziałeś jej może 

gdzieś? 
- Niestety nie, mam nadzieję, że 

uda wam się ją znaleźć.- 

odpowiedział – Wiem, jaka jest 

ważna. 
- Szkoda, no to my uciekamy.- 

odparł zasmucony.- Nie mamy 

czasu do stracenia. 
- Trzymam kciuki. Jeśli czegoś 

potrzebujecie, możecie wpadać.- 

uśmiechnął się do mnie. 
-Dzięki, to do zobaczenia!- 

odpowiedziałam. 
- Papa- pomachał nam. 

Kręciliśmy się jeszcze chwilę 

po okolicach górki, ale nic nie 

znaleźliśmy, więc ruszyliśmy do 

parku, rozglądając się dookoła. 

Było już około 13.00, więc 

zostało  bardzo mało czasu. 

Dotarliśmy do parku: 
- Patrzcie tam jest!- wykrzyknął 

mój brat. 
Mała dziewczynka około 7 lat, 

jechała na hulajnodze z torbą na 

ramieniu. Czym prędzej ruszyliśmy 

za nią. 
- Hej! Dziewczynko! Proszę, stój! - 

krzyknął Peter. 
Wnet zatrzymała się i podjechała 

do nas. 

cd na str. 4 

Przygoda wielkanocna 

 

Pocztówka autorstwa Łucji i Magdy Brodzkich 



 

  

- W czym mogę pomóc? - zapytała nieśmiało. 
- Jestem Peter, a to moi przyjaciele, Rozalka i Edmund, zauważyliśmy, że masz moją torbę, czy mogłabyś mi ją oddać?- 

powiedział królik. 
- Oczywiście, nie wiedziałam, że to twoja torba. Leżała w trawie, więc ją zabrałam.- odpowiedziała, podając torbę. 
- Bardzo ci dziękujemy, ale musimy już iść. Do zobaczenia!- odpowiedział Peter i się zawrócił. 
- Papa!- powiedziała dziewczynka i ruszyła przed siebie. 
Było około godziny 15.00, więc pomogłam z bratem roznosić prezenty. Chodziliśmy po całym mieście w tę i we w tę 

stronę. Było już całkiem ciemno, kiedy skończyliśmy. 
- Bardzo wam dziękuję, to naprawdę dużo dla mnie znaczyło.- dziękował nam Peter. 
- Cała przyjemność po naszej stronie.- powiedział Edmund.- Ale musimy już iść, bo nasi rodzice zaczną się martwić. 
- Jasne,, rozumiem. To do zobaczenia przyjaciele.- powiedział i zniknął za drzewami. 
- Do zobaczenia! - odpowiedzieliśmy. 

Aż tu nagle: 
- Rozalko, wstawaj!- weszła do pokoju mama. 

Czyli to był tylko sen…? 

Maja Tarasiuk 

 

 

Strefa wolnych myśli 

Maja Turkiewicz 

Wiśnia 

 
Nadeszła cudowna wiosna 
Niczym powieść miłosna. 

Dni się wydłużyły, 
Na widok tego drzewa na kolorowo się 

przystroiły. 
Inni słońca nie doceniają, 

Tylko okulary przeciwsłoneczne nakładają. 
Już szkice bazgrzemy, 

choć sosna coś zazdrosna, 
bo to nie jej odbicie 
na rysunku ujrzycie. 

To wiśnia wiosny panną, 
to ona jest tą zachłanną. 

W końcu ona przedwiośniem kwitnie, 
a niebo błękitne 

spogląda na nią z góry, 
jak biały płaszcz przybiera jej córy. 

Bo to ona właśnie królowa, 
to obok niej stoją bociany, 

och tak, uroki wiosny ukochamy. 
Ale o to przecież chodzi, 

by podczas wiosny dużo słodzić, 
bo wiosna jest urodziwa 

i tak cudownie prawdziwa. 
Lecz bardziej jak sen siada przed nami, 

po to byśmy ruszyli swymi łebkami 
i ten wiosenny sen wykorzystali 

i ciągle w tej pracy wzrastali, 
byśmy coraz lepszymi ludźmi się stawali. 

I to pokazuje nam wiśnia, 
choć z początku zdaje się trochę nieczysta, 

a sosna opowiada, że ona słodka, lecz chytra i 

mżysta, 
to tak naprawdę pracuje do przodu, 
wyprzedza innych sprzed epizodu. 

I rozkwita przebrana z początku za zieloną, 
potem jednak zachwyca swą kreacją dobieloną. 

I to jest właśnie prawdziwa wiosna 
piękna i radosna, 

ale jakże pracowita 
w końcu to ona wita 

słońce, drzewa i kwiaty. 
Także dajmy jej niesamowite wiwaty! 

 

Jakub Klimkowicz 

Porządki 

 

Mama uwija się jak pszczoła, 

Sprząta i nie jest wesoła. 

Bo już niedługo święta Wielkiej Nocy 

I często chce od nas pomocy. 

Chrystus i tak zmartwychwstanie, 

Nieważne czy mam posprzątane. 

Iga Wiczuk 

Zimy przeminął czas ! 

 

Bez wiosny świat jest mało radosny. 

Marzec, kwiecień, maj jest niczym zielony gaj. 

Kwiaty kwitną na jasnobłękitno. 

Przylatują ptaki, a dzieci zbierają ślimaki. 

Nawet pan bocian ze swoją rodzinką, 

Przyleciał z dobrą nowinką, że wakacje tuż tuż. 

A póki czas wiosenny zwiedźmy las piękny! 

Mama robi piękne wiązanki, 

Tato na wiosnę nowe huśtawki. 

Ja robię wszystkim pyszne lemoniadki, 

a brat jedzie na kajaki. 

Teraz więc wszyscy powiedzmy naraz, 

że zimy przeminął czas! 



 

  

Justyna Wyszyńska 

Na świątecznym stole to 

 

Od samego rana 

święte „Alleluja” 

śpiewa nam baranek, 

chorągiewką buja 

nad babeczką z lukrem, 

kiełbaską pachnącą, 

jajkiem gotowanym 

wtulonym w koronkę. 

Stół  nasz dzisiaj wystrojony, 

taki piękny i zielony. 

Żółte pachną nam żonkile, 

po obrusie mknie motylek. 

Na jajeczku usiadł sobie 

i pisanki skrzydłem zdobi. 

 

Strefa wolnych myśli i dłoni 

Adam Bajkowski 

Wiosna 

 

Wiosna tuż tuż 

i ptaki przylatują już. 

W ogrodzie pierwsze kwiatki, 

przebiśniegi, tulipany i bratki. 

Słońce coraz wyżej na niebie, 

swoimi promieniami ogrzewa Ciebie. 

A kiedy promyk słońca mrugnie słodki, 

to na wierzbie kwitną kotki. 

Nina Kiryk 
Wielkanocny Króliczek 

 
- Wielkanocny Króliczku, 
co niesiesz w koszyczku? 
- Jajek moc barwionych, 
pięknie przystrojonych. 

Na górce o brzasku, 
ukryję je w lasku. 

Mchem ciepłym otulę. 
No, bo tak w ogóle 

z tych jajek me dziecię 
nie teraz, lecz w lecie 
mieć będę żółciutkie, 
kurczaczki malutkie. 

- Oj, głupiś Króliczku! 
Przecież ty w koszyczku 
nie jajka masz świeże, 

ale gotowane, 
a z nich moc pisanek ! 

 

Mikołaj Klimkowicz 

Za tydzień święta 

 

Są już pierwsze oznaki wiosny, 

Robię się bardzo radosny. 

Ludzie zrywają bazie, 

Niosą je w palmach przed ołtarze. 

Za tydzień święta Wielkiej Nocy, 

Rozejrzyj się, może ktoś 

potrzebuje Twej pomocy. 

Antoni Gębka 
Uroki wiosny 

 
Pachnie wiosną dookoła. 

- Grabić trawę! – mama woła. 
- Wyjdźże dziecko wreszcie z domu! 

Nie zaszkodzi to nikomu. 
Z psem pobiegaj po polanie... 

Patrz, tam gniazdo jest bocianie! 
W gnieździe boćki się miłują, 

na pisklęta oczekują. 
Czy widziałeś już na łące 
żółte kaczeńce kwitnące? 

Przepiękna to roku pora, nieprawdaż? 
- Och, tak mamo! Radosna i wesoła. 

 

Amelia Krzyżanowska  

Wiosna wita 

 

Już po zimie, wiosna wita. 
Najpiękniejsza pora roku, 

gdy nautra budzi się do życia. 
Tutaj żonkil pięknie żółty 

a tuż obok fioletowe krokusy. 
O! Niedźwiadek! 
W końcu wstał. 

Całą zimę pięknie spał. 
Może jesteś głodny? 
Patrzcie tam sarenka! 
Piękna jak jej mama. 

Nad polaną lata skowronek. 

Wiktoria Bartkowska 

Maja Twarowska 

Natalia Różnowicz 

Justyna Wyszyńska 



 

  

Aleksandra Skrzyńska Błażej Romaniuk 

Dominik Oniśk 

Gabryś Jarzyna 

Justyna Tomczuk 

Kinga Oniśk 

Klaudia Gadomska 

Maja Gębka 

Maja Turkiewicz 

Ekologiczna ozdoba wielkanocna 

Mikołaja Mazurka 

 

Potrzebne materiały: 

• tekturowy pojemnik na jajka, 

• kolorowe pióra, 

• jajka, 

• barwniki do jajek, 

• klej, 

• kolorowy papier, 

• nożyczki. 

 

Wykonanie: 

1. Ufarbować jajka wg instrukcji 

na opakowaniu z barwnikami. 

2. Z pojemnika na jajka wyciąć pionową 

wystającą część (to będzie głowa kury) 

razem z wgłębieniem na jedno jajko. 

3. Do tylnej części wgłębienia przykleić 

kolorowe pióra. 

4. Z kolorowego papieru wyciąć 

elementy na oczy, dziób i grzebień kury. 

5. W górnej części głowy zrobić 

nacięcie i włożyć grzebień. 

6. Przykleić oczy i dziób. 

7. Włożyć ufarbowane jajko 

we wgłębienie. 

 

Strefa wolnych dłoni – ozdoba wielkanocna 



  

Strefa wolnych dłoni – ozdoba wielkanocna 

Aleksandra Marciak 

Błażej Romaniuk 

Natalia Różnowicz 

Justyna Tomczuk 

Justyna Tomczuk 

Justyna Tomczuk 

Justyna Tomczuk 



 

  
Zacznijmy od jaja…… 

Zacznijmy od jaja, czyli od początku, 

ab ovo, jak mówili starożytni 

Rzymianie. Jajo zawsze fascynowało 

swoim kształtem, uznanym za 

doskonały. A jego wnętrze kryło 

tajemnicę, niespodziankę…  

Jak niezwykłe, magiczne  musiały 

być narodziny pisklęcia pięć tysięcy 

lat temu, kiedy naukowo nie umiano 

tego wyjaśnić. Wielu naszych 

przodków wierzyło, że cały świat 

wykluł się z jaja.  W Koranie słowem 

określającym kształt Ziemi jest 

dahaha, które w języku arabskim 

oznacza strusie jajo. Starożytni Grecy 

mają mit o pięknej Helenie, która 

wykluła się z łabędziego jaja, a dzieci 

znają baśń H.Ch. Andersena o 

brzydkim kaczątku, które 

przeistoczyło się w pięknego, 

majestatycznego łabędzia. 

Jajo stało się symbolem stworzenia, 

życia. Kojarzono je z płodnością, 

urodzajem, bogactwem i szczęściem. 

Bez jaj nie mogły się obejść żadne 

uroczystości związane z nastaniem 

wiosny i odradzaniem się natury. 

Nasi prasłowiańscy przodkowie 

objadali się nimi bez pamięci i 

wierzyli, że dzięki nim nabiorą sił po 

zimie. Jajka dostawało bydło, a dla 

zapewnienia plonów smarowano nimi 

pługi i rozrzucano je na polach. Złote 

jajo zawędrowało do bajek, kukułcze 

jajo – do frazeologii, a jajko Kolumba 

– do anegdoty. 

Chrześcijaństwo przyjęło symbolikę i 

zwyczaje związane z jajkami jak 

swoje – „przerobiło” je z pogańskiego 

symbolu odrodzenia w znak 

zmartwychwstania Chrystusa i od XII 

w., a więc dość późno włączyło je do 

obrzędów wielkanocnych.  Obecnie 

jaja obowiązkowo pojawiają się w 

koszyczkach ze święconką i królują 

na wielkanocnych stołach pod 

różnymi postaciami. Dzieląc się w 

czasie wielkanocnego śniadania 

jajkiem -  życzymy sobie w 

nadchodzącym roku szczęścia, dobra, 

bogactwa.  

Dlaczego je zdobimy?  

Tradycja dekorowania jajek jest stara 

jak świat. Według badań 

archeologów najstarsze przykłady 

wykorzystywania jaj do dekoracji 

sięgają 5 tysięcy lat wstecz (Asyria). 

Nieco późniejsze wzmianki o 

kolorowaniu jaj pochodzą z terenu 

obecnego Egiptu, Persji czy Chin. 

Azjaci skorupki jajek pokrywali 

miniaturami kwiatów wiśni, 

chryzantem czy ptaków, Egipcjanie 

na jaja nanosili wizerunki znanych 

mężów stanu czy skarabeuszy, a 

muzułmanie umieszczali cytaty 

Koranu. Australijscy Aborygeni 

poświęcali czas na rzeźbienie jaj 

strusich.  

Wierzono, że pomalowanie 

skorupki potęgowało moc, a pisanka 

stała się potężnym amuletem – 

przeciw złym mocom, 

nieprzyjaznym duchom, chorobom i 

urokom. Dawała też nadzieję na 

życie wieczne. Im ładniej była 

ozdobiona, tym lepiej. 

Udokumentowano, że w Polsce 

zwyczaj malowania jaj sięga X 

wieku. To z tego okresu pochodzą 

jaja kurze oraz ich gliniane i 

kamienne imitacje,  które 

archeologowie wykopali w 

okolicach Opola. W okresie 

średniowiecza występowały pisanki 

jednokolorowe oraz zdobione znaną 

do dziś techniką batikową (tzn. 

przed malowaniem pokrywane 

woskowymi wzorami). 

Czy kolor ma znaczenie? Pogańskie 

pisanki były czerwone. W 

wierzeniach chrześcijańskich też 

dominuje ten kolor, zwłaszcza w 

prawosławiu. Kościół przytacza 

przypowieść o Marii Magdalenie, 

która jako pierwsza zobaczyła Chrystusa 

zmartwychwstałego. Kiedy pobiegła do 

domu, zauważyła, że wszystkie jaja w jej 

gospodarstwie zabarwiły się na 

czerwono. Podzieliła się nimi z 

apostołami, którym przyniosła dobrą 

nowinę. Odtąd czerwone jajo stało się 

symbolem zwycięstwa i radości. A 

Rumuni mają nawet przysłowie, że 

kiedy zabraknie czerwonego jajka, 

nastąpi koniec świata. Dziś barwa i 

technika zdobienia jaj nie jest 

istotna. Liczy się inwencja.  

Pisanka wielkanocna jako dar  

Zostają nimi obdarowane dzieci 

przez rodziców i chrzestnych. 

Dawniej wręczano je również 

żebrakom z intencją modlitwy za 

duszę zmarłych członków rodziny. 

Stanowiły także zapłatę, dawaną 

chłopcom, obchodzącym po 

śmingusie domy w okresie Świąt 

Wielkanocnych. Dziewczyny 

malowały i ofiarowywały chłopcom 

pisanki, śpiewając pieśń miłosną, 

oni odwdzięczali się tym samym.  
U naszych wschodnich sąsiadów 

pisanki były darem dla zmarłych 

składanym na grobach czy 

miedzach, w czasie świąt 

zadusznych i na wiosnę. Do dziś na 

Ukrainie, na stole wielkanocnym 

ustawia się kopczyk z czerwonymi 

pisankami w liczbie zmarłych, 

których się wspomina. Stara 

rosyjska tradycja zaleca 

obdarowywanie się jajami przy 

różnych okazjach. Biedni dawali 

zwykłe, wyjęte z kurnika, a bogaci 

wręczali ich odpowiedniki wykonane 

ze złota, srebra i platyny, ozdobione 

drogocennymi kamieniami. Zwyczaj 

ten był szczególnie popularny w XVIII 

i XIX wieku.  

Cesarskie pisanki z rozmachem 

 Historia najdroższych jaj świata sięga 

XIX wieku, kiedy to car Aleksander III 

postanowił obdarować swoją żonę, 

cesarzową Marię Fiodorowną, 

klejnotem w postaci pisanki. Aby 

stworzyć drogocenny prezent, car 

zwrócił się do jubilera Fabergé. 

Pierwsze jajo (i kolejne) wykonano 

ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, 

kości słoniowej, masy perłowej i 

ozdobiono emalią. W jaju została 

ukryta niespodzianka, owiana 

tajemnicą, aż do samego święta. W 

2004 roku pierwsze jajko cesarskie 

zostało wystawione na sprzedaż. 

Wyceniono je na 3-4 mln dolarów.  

Coś na pocieszenie? Współcześnie 

mamy jajko – niespodziankę, na które 

każdego stać. Czekoladowa skorupka 

skrywa zabawkę, o której wartościach 

można dyskutować, ale ten moment 

oczekiwania … jest najważniejszy. 
O jajach można by tak pisać i pisać, bo ich 

symbolika jest szeroka. I niekoniecznie 

wszystko, co związane jest z pisankami, 

musi być śmiertelnie poważne. W naszych 

stronach w okresie Wielkanocy popularne 

były wybitki, czyli zabawa polegająca na 

stukaniu jajkiem o jajko. Wygrywał ten, 

czyje jajko miało twardszą skorupkę. 

Mam nadzieję, że tegoroczne Święta 

spełnią Wasze oczekiwania i nadarzy się 

okazja, abyście jajka mogli zdobić, jeść, 

otrzymywać i obdarowywać nimi bliskich. 

No i pamiętajcie, że w życiu najważniejsze 

jest, żeby mieć jaja!  

Koszałek - Opałek  

 

Jajo z miniaturą pałacu 

w Gatczynie, 1901 r.; 

historia.org.pl 



 

 

  

przygotował Mikołaj Sokołowski 

Do wykonania jajek wykorzystano: sól 

himalajską, pieprz ziarnisty kolorowy, 

płatki owsiane, soczewicę czerwoną 

i siemię lniane. 

Zacznijmy od jaja……ekologicznego 

przygotowała Łucja Semeryło 

Wykorzystując  naturalne barwniki 

do jajek możesz uzyskać wiele 

odcieni jednej barwy.  

Przygotuj: 

 

• jajka 

• łupiny z cebuli (żółty, 

czerwony, bordowy)  

• jagody (niebieski) 

• szpinak, szczypior (zielony) 

• czerwoną  kapustę (fioletowy, 

niebieski) 

• obierki z buraka ( brązowy, 

czerwony) 

• obierki z marchewki lub 

kurkumę (żółty, 
pomarańczowy) 

 

 Wybrany składnik rozdrobnij, włóż do 

garnka razem z jajkami, zalej zimną 

wodą i zagotuj.   

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz uzyskać pastelowe kolory 

gotuj około 10 minut   

Każdy z nas wie, jak spędzane są święta wielkanocne w Polsce. 

Stwierdziłam, że poszukam krajów, które również obchodzą 

Wielkanoc, jednak w całkowicie innych sposób niż my. Oto jakie 

kraje znalazły się na mojej liście. 

Egipt 
Poniedziałek Wielkanocny jest świętem państwowym, gdyż w tym 

samym czasie wypada muzułmański festiwal wiosenny, który 

żegna zimę. Szczególnymi daniami tego dnia są kolorowe jajka 

a także ryby marynowane w soli. Jajko, tak samo jak 

w chrześcijaństwie, jest symbolem odrodzenia, natomiast słone 

ryby mają wskazywać na proces mumifikacji - wieczność i dalsze 

życie.  

Australia 
W Australii Wielkanoc jest końcem lata. Podczas Wielkanocy 

odbywa się wiele festiwali, np Royal Easter Show. Wiele 

organizacji charytatywnych organizuje "Pancake day", bo jednym 

z symbolów Wielkanocy są tam naleśniki. Inne tradycje to gorące 

bułeczki krzyżowe i czekoladowe pisanki, które często w ramach 

zabawy rodzice ukrywają , by ich dzieci mogły się zabawić w ich 

szukanie. Królik nie jest tam symbolem wielkanocnym, gdyż 

kojarzy się z niszczeniem upraw. 

Etiopia 
W Etiopii obowiązuje post, dotyczy on wszystkich produktów 

pochodzenia zwierzęcego. W Niedzielę Palmową Etiopczycy 

robią własnoręczne pierścienie i opaski wykonane z palmy, 

Jeśli chcesz uzyskać intensywne 

barwy gotuj ponad godzinę. 

Następnie odstaw do wystygnięcia.  

 Po wyjęciu z wody jajka posmaruj 

masłem  lub innym tłuszczem, aby 

pisanki się błyszczały. 

 

Teraz możesz wydrapać dowolny 

wzór. 

Pisanki można też opisać woskiem 

przed gotowaniem. 

Tak przygotowane pisanki mogą 

być dekoracją świątecznego stołu, 

można je też zjeść, ponieważ są 

zrobione z naturalnych składników. 

 

naznaczone krzyżami. Odbywa się także msza wielkopiątkowa, 

podczas której nakłada się najlepsze białe ubrania, jakie się 

posiada.  

Grecja 
W Wielki Czwartek farbuje się jajka tylko na czerwono, ma to 

symbolizować krew Chrystusa. W Wielką Sobotę rozpoczyna się 

liturgia rezurekcyjna, podczas której wszyscy są cicho, aż do 

wystrzału armaty, czyli sygnału, który ma pokazać, że Jezus 

zmartwychwstał. W Wielką Niedzielę odbywa się zabawa 

stukania się pisankami. Istnieje wyraźne przekonanie, że osoba, 

której jajko nie pęknie, będzie miała szczęście przez cały rok. 

Hiszpania 
Wielkanoc w Hiszpanii jest bardzo uroczysta, duży nacisk 

kładzie się na mękę, więc nie są składane życzenia świąteczne. 

W Wielki Czwartek jest specjalne święto Dance of Death 

w Verges, Gerona. Polega ono na wyjściu nad dwór w nocy 

w przebraniu szkieletu i odprawieniu tańca. 

Wielka Brytania 
Wielkanoc w Wielkiej Brytanii jest radosna. Królują zabawy, 

np. polowania na jajka. Jest także zabawa toczenia jajek z górki, 

do momentu, kiedy zostanie jedna osoba z jajkiem 

niestłuczonym. Dzieci chodzą do domów innych ludzi prosząc 

o słodycze, a gdy je otrzymają to śpiewają piosenkę, w której 

obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej 

Wielkanocy. Panuje przesąd, że osoba, która zasadzi pietruszkę 

i ziemniaka w Wielki Piątek będzie mieć ogromne szczęście. 
przygotowała Maja Turkiewicz na podstawie źródeł 

internetowych 



 

  
Wielkanocny komiks 

Magda Lipińska 

Maja Turkiewicz 



 

 

 

 

  

Oliwia Pulińska 

Wielkanocny komiks 



 

  Jak jeść zdrowo i wielkanocnie? 

Sałatka z ziołami 

Justyny Wyszyńskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

• pół ogórka długiego 

• mała sałata 

• pół pomidora 

• pół puszki kukurydzy 

• pół papryki czerwonej 

• pół opakowania sera 

sałatkowego 

• olej Smakowy Kujawski 

• zioła prowansalskie, bazylia i 

lubczyk( po 1/3 łyżeczki do 

herbaty) 

• pieprz ziołowy i pieprz 

prawdziwy 

• sól (do smaku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

Sałatę porwać 

Pomidor, ogórek, paprykę, ser 

sałatkowy pokroić w kostkę 

Wszystko wrzucić do miski razem 

z kukurydzą 

Dodać przyprawy 

Skropić trzema łyżkami oleju 

Kujawskiego 

Wymieszać 

 

Pierogi z kaszą 

według Radka Tomczuka 

Te pierogi są smaczne, 

niedrogie i bardzo zdrowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki na ciasto: 

 2 szklanki mąki, 

 jajko,  

woda 

Składniki na farsz: 

1,5 szklanki kaszy gryczanej, 

kawałek pora, 

kostka twarogu, 

łyżeczka masła,  

sól, pieprz 

Wykonanie: 

Zagnieść ciasto dodając wody 

tak, aby było elastyczne. 

Składniki farszu zemleć. 

Lepić pierogi i gotować 

w osolonej wodzie aż 

do wypłynięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podawać ze śmietaną. 

Huragan Zdrowia 

Igi Wiczuk 

 
 

Składniki   

• sałata lodowa  

• ogórek  

• pomidorki koktajlowe -  

• pierś z kurczaka  

• cebula czerwona  

• rzodkiewka  

• przyprawa do kurczaka  

Sos: 2 łyżki soku z cytryny, 

2-3 łyżki wody, 5-6 łyżek 

oliwy z oliwek, ¼ łyżeczki 

bazylii, ¼ łyżeczki oregano, 

1 łyżeczka musztardy, sól i 

pieprz do smaku 

 
 

Wykonanie:  

Ogórek pokroić 

w półplasterki, pomidorki 

przekroić na pół, cebule 

pokroić w piórka, rzodkiewkę 

w ćwiartki, sałatę porwać.  

Pierś z kurczaka pokroić 

i usmażyć z przyprawą do 

kurczaka. 

Na sałatę wyłożyć kawałki 

piersi z kurczaka, na to 

rozłożyć warzywa i polać 

sosem. 



  
Jak jeść zdrowo i wielkanocnie? 

Runo Leśne 

Oli Marciak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

Na ciasto: 

▪ 450 g drobnego szpinaku 

▪ 350 g mąki 

▪ 250 g cukru 

▪ 3 jajka 

▪ 300 ml oleju 

▪ 20 g proszku do pieczenia 

▪ borówki 

▪ laska wanilii 

Na krem:  

• 400 ml śmietany 30% 

• 2 białe czekolady 

Wykonanie: 

Na początek musisz dobrze 

rozmrozić szpinak i odcisnąć go 

z nadmiaru wody. W misce ubij 

jajka z cukrem. Powoli wlewaj 

olej cały czas miksując. 

Stopniowo przesiewaj do miski 

mąkę wraz z proszkiem do 

pieczenia, dodaj odrobinę 

wanilii, wymieszaj i dodaj 

szpinak. 

Ciasto wlej do tortownicy 

i piecz w temperaturze 180’C 

przez 60 minut.  

W tym czasie rozpuść białą 

czekoladę w kąpieli wodnej i 

odstaw do ostudzenia. Ubij 

śmietanę w misce, aż zgęstnieje 

oraz dodaj wystygniętą 

czekoladę. Masę wstaw do 

lodówki. Gdy ciasto będzie 

zimne odkrój 1- 1,5 cm górnej 

warstwy i drobno pokrusz. 

Następnie przekrój pozostałe 

ciasto na dwie warstwy na pół i 

przełóż masą oraz borówkami. 

Połóż na górę i boki masę 

i pokruszone ciasto. Ozdób 

według własnej weny twórczej.   

 

Sałatka owocowa 

Leny Dragan 

 

Jogurt z owocami i granolą 

Leny Dragan 

 
Składniki: 

- jogurt naturalny 

- granola lub musli 

- dowolne owoce (mogą być 

mrożone) np.  mango, maliny, 

truskawki, kiwi, banany, 

markuje 

- miód (opcjonalnie) 

 

Wykonanie: 

Do miski wlać jogurt i dodać 

dowolną ilość owoców 

i granoli, można też polać 

miodem. 

 

Sałatka z brokuła 

Klaudii Biełuszka 
 

 
 

Składniki: 

3 jajka 

3 pomidory 

1 brokuł 

1  serek feta 

2 łyżki jogurtu greckiego 

2 łyżki majonezu 

ziarna słonecznika  

2 – 3 główki czosnku 

sól, pieprz 

Wykonanie: 

1.Ugotuj jajka na twardo. 

2. Brokuła ugotuj w lekko osolonej wodzie 

z odrobiną cukru. 

2. Pomidory i jajka pokrój w ósemki. Brokuła 

podziel na mniejsze części.  

3. Przygotuj sos: wymieszaj jogurt z majonezem, 

dodaj przeciśnięty czosnek, dopraw solą 

i pieprzem. 

4.Upraż na patelni ziarnka słonecznika na złoty 

kolor. 

5. Warzywa umieść na półmisku, polej je 

przygotowanym sosem czosnkowym i posyp 

ziarnami słonecznika. 

Składniki: 

- truskawki 

- maliny 

- borówki 

- banany 

- kiwi 

- pomarańcza 

 

Wykonanie 

Wszystkie owoce umyć 

i pokroić. 



Zapiski czasów pandemii 

Wszystko było takie normalne, 

chodzenie do szkoły, wychodzenie 

bez maseczek.  

I nagle zaczęły się „koronoferie” 

(nigdy nie lubiłam tego określenia). 

Był to czas, w którym jak nigdy, 

chciało się wychodzić ze znajomymi, 

a chodzenie do sklepu stało się czymś 

ciekawym i rzadkim. Pewnie jak inni, 

bardzo dużo czasu spędzałam 

w mediach społecznościowych, 

oglądałam filmy i seriale, szukając 

relaksu pomiędzy obowiązkami 

szkolnymi. W tym czasie, musiałam 

więcej niż kiedykolwiek pomagać 

w obowiązkach domowych, było to 

dość…WYCZERPUJĄCE. Jednak 

muszę przyznać, że to nauczyło mnie 

pomagać w domu więcej niż zwykle. 
Początkowo nauka zdalna była dla 

mnie bardzo męcząca, jednakże przez 

te parę miesięcy przyzwyczaiłam się 

do takiego trybu życia. Obiecywałam 

sobie, że będę ćwiczyć, chodzić na 

spacery i ogólnie dbać o kondycję. 

Niestety różnie z tym bywało. Samej 

zmobilizować się było bardzo trudno. 

Po jakimś czasie, gdy zniesiono 

ustawę ograniczającą wychodzenie 

młodzieży poniżej 16 roku życia, 

postanowiłyśmy wraz z koleżankami, 

że będziemy jeździły rowerami . 

Nawet nie wiem kiedy wciągnęłyśmy 

się w to tak bardzo. Ile razy zdarzyło 

nam się odkryć piękne miejsca w 

Wisznicach lub innych 

miejscowościach wokół! W tym roku 

na pewno to powtórzę, a nawet 

wybiorę dalsze trasy! Po powrocie 

z tych przejażdżek rowerowych, 

często nakładałam wrotki czy rolki, 

czasem też brałam deskorolkę 

i jeździłem jeszcze innymi krótszymi 

trasami. 
Podczas długiego przebywania 

w domu , nauczyłam się o wiele 

więcej niż umiałam dotychczas. Co 

prawda potrafiłam już piec i gotować, 

ale podczas pandemii miałam wiele 

okazji by eksperymentować 

w kuchni. Z nudów zaczęłam też 

projektować pokój dla siebie, 

a po paru miesiącach projekt stał się 

rzeczywistością. 
Czas pandemii na początku trudny 

i chaotyczny, sprawił , że 

zrozumiałam jak ważni są znajomi 

i kontakty z rówieśnikami. Mimo 

wszystko uważam, że ten czas wniósł 

wiele nowych wrażeń do mojego 

życia.  
Martyna Terlecka 

Gdy myślę pandemia ……. 

Co mi dała, a co zabrała nauka zdalna? 

Nauka zdalna sprawiła, że mam więcej czasu na naukę i moje 

zainteresowania. Mogę częściej wychodzić na spacer z moim 

ukochanym psem. Czas swój poświęcam również na moją 

ulubioną pasję, którą jest jazda na hulajnodze wyczynowej.  

Nauka zdalna ograniczyła mi jednak kontakt ze znajomymi, z 

czego nie jestem zadowolona. Coraz częściej wspominam 

różne sytuacje szkolne. I myślę o takich drobnych rzeczach np. 

jak fajnie było rozwiązywać zadania przy tablicy. 

Kinga Bandzerewicz 

Lekcje online - wolność  czy ograniczenia? 

Za nami rok nauki zdalnej, z małą przerwą oczywiście. 

Gdyby mnie ktoś zapytał, jak wspominam ten czas 

odpowiedziałbym krótko: „Wolałbym wrócić do 

szkoły!”. 
Na początku całkiem mi się podobała taka wolność. 

Byłem wręcz zachwycony. Wszystko wydawało się 

fajne, do czasu. Pewnego dnia nie zdążyłem na lekcje 

zdalne. Mama pojechała do pracy i mój budzik mnie 

zawiódł. Byłem na siebie bardzo zły, ponieważ 

zalogowałem się tylko na ostatnią lekcję. Gdybym 

chodził do szkoły, taka sytuacja by się nie zdarzyła. 

Później przytrafiły mi się jeszcze inne dziwne sytuacje. 

Podam przykład. Odrobiłem pracę domową z historii 

i miałem ją w zeszycie na biurku obok. Byłem 

zadowolony, że mam już lekcje z głowy. Zdziwiłem się, 

kiedy dostałem minusa, bo po prostu zapomniałem ją 

wysłać. Kiedy chodzimy do szkoły, to mamy plan dnia, 

wiemy kiedy mamy lekcje i bardziej zapamiętujemy, na 

kiedy mamy odrobić pracę domową, bo panie nam 

przypominają. Na zdalnym nauczaniu musimy pilnować 

terminów i często zapominamy. 
Pewnie każdy z Was przeżył chociaż jedną przygodę 

podobną do mojej związaną z lekcjami online. Nie 

myślałem, że tak będzie, ale przyznam szczerze, że coraz 

częściej myślę o powrocie do szkoły. Może to dziwne, 

ale brakuje mi nawet wygłupów z moimi kolegami na 

przerwach. 

Jakub Biełuszka 

Maja Turkiewicz 



  

  
A kto jest taki słodki?! 

Pipo z wiewiórką 

Julii Pawlik 

Bella 

Gabrysia Jarzyny 

Tosiek z kurami 

Julii Wawryniuk 

Pchełka i Wasilisa z kaczką i kotem 

Julii Wawryniuk 

Bombel 

Justyny Tomczuk 

Pysio 

Kamili Ułasiuk 

Pikuś 

Kingi Oniśk 

Bruno 

Mikołaja Welika 

Tuptuś 

Marty Sidorowicz 



 

  A kto jest taki słodki?! 

Gofer 

Kingi Bandzerewicz 

Aron 

Klaudii Gadomskiej 

Psotka 

Krystiana Różnowicza 

Fiona 

Leny Aleksandrowicz Zbyszek 

Mai Gębki 

Jaś 

Marty Sidorowicz 

Bronuś 

Mayi Pawłowskiej 

Karmelka 

Wiktorii Brodzkiej 



 

  A kto jest taki słodki?! 

Puszek 

Magdy Wawryniuk 

Bruno 

Kornelii Cegłowskiej 

Reks 

Michał Różnowicza 
Reks 

Natalii Różnowicz 

Luna i Bella 

Oli Biełuszka 

Roksana 

Oliwii Stańko 

Bombel 

Radka Tomczuka 

Grea 

Stefana Dopierały 
Pysio 

Kamili Ułasiuk 



  

A kto jest taki słodki?! 

Bibi 

Sebastiana Wiącka 

Mańka 

Zosi Chilczuk 

Sanar 

Stefana Dopierały 

Karmelka 

Wiktorii Brodzkiej 

Biała Lubelska 

Julii Wawryniuk 

Tobi 

Justyny Wyszyńskiej 

Pyton królewski 

Stefana Dopierały 

Pusia 

Zosi Chilczuk 
Puszek 

Magdaleny Wawryniuk 



  

Cały czas wolny…. 

Życie w wybudowanym 

igloo na co dzień nie byłoby 

łatwe, ale zabawa czemu 

nie? A przy tym dużo frajdy 

i świetnie spędzony czas 

podczas zimowej aury. 

wspomina 

Karol 

Południk 

Niestety w ostatnim czasie mamy 

dużo zakazów i obowiązków, przez co 

jesteśmy bardziej odizolowani i nie 

mamy możliwości korzystania 

z różnych atrakcji tak jak przed 

pandemią. Jednym ze sposobów na 

spędzanie wolnego czasu jest 

uprawianie biegów. W związku z tym, 

że trzeba nosić maseczkę najlepiej 

udać się w miejsce, gdzie nie ma 

innych ludzi, dzięki temu taka 

aktywność bez maseczki będzie 

łatwiejsza. Dobrze jest ten trudny czas 

spędzać z rodzeństwem lub 

znajomymi, oczywiście 

przestrzegając obostrzeń. Jednym 

ze sposobów jest zorganizowanie 

różnych gier zespołowych. Gra zależy 

od liczby uczestników czy warunków, 

np. dwie osoby – tenis stołowy, trzy 

czy pięć osób – strzelanie do bramki 

lub bule. Kiedy jest zimno można 

„odpalić” z przyjaciółmi jakąś grę na 

komputerze, albo pograć w domu 

w mini - golfa. W czasie pandemii 

coraz większą popularność zyskują 

różne gry bez udziału komputera np. 

tradycyjny Monopol lub mniej 

tradycyjny Świat Dysku wykonany na 

podstawie książek niedawno 

zmarłego Terry’ego Pratchett’a. 

Pomysłów jest dużo, wszystko zależy 

od naszej inwencji twórczej.  

Instrukcję przygotował 

 Jakub Niczyporuk 

 



Na długie wieczory warto 

zaopatrzyć się w odpowiedni papier 

do origami. Jest to sztuka składania 

papieru co prawda dość 

pracochłonna, ale efekty zobaczcie 

sami! 

 

A może wspólne lepienie Pana Bałwana? 

Z rodziną czy znajomymi, byle 

z zachowaniem odpowiedniej odległości. 

Dużo ruchu na świeżym powietrzu – 

w sam raz na wyrobienie dobrej kondycji 

przed wiosną.  

wspomina 

Julia 

Wawryniuk 

wspomina 

Mikołaj Welik 

Cały czas wolny…. 

Pierwszy kwiatek, czyli prędzej mi tu kaktus wyrośnie… 

Pierwszym kwiatem, który zakwitł w moim 

ogrodzie jest  

Nazwa Jeanne d’Arc upamiętnia 

świętą Joannę d’Arc- bohaterkę 

narodową Francji, zwaną też 

dziewicą Orleańską. 

Kwiat ten pochodzi z ogrodu 

słynnego, holenderskiego 

hodowcy W. J. Elderinga 

 
Jest to śnieżnobiały kwiat 

z żółtymi pręcikami. Liście są 

wąskie, ciemnozielone 

z białymi paskami. Kwiaty te 

sadzi się we wrześniu, 

wkładając cebulki w ziemię. 

Wymaga gleby żyznej, 

próchniczej. 
Łucji Semeryło 

 wymaga wilgotnego 

podłoża i częstego nawożenia. 

Lubi stanowiska jasne, ale nie 

bezpośrednio na słońcu. 

 Kamila Olszewskiego 



  

Ta piękna roślina to 

, jedna z 

najchętniej uprawianych 

roślin w naszych domach. 

Ciekawe w nich jest to że 

żyją dłużej niż ludzie, albo 

to, że mają one 

najwięcej  odmian z 

wszystkich roślin 

kwitnących. Falenopsisy 

lubią jasne stanowisko i 

umiarkowane podlewanie. 

Są bardzo łatwe w 

uprawie. 

(kwiat) 

pochodzi z tropikalnych lasów 

Brazylii, porasta naturalnie 

drzewa oraz skały. Ma piękne 

kremowe, różowe lub czerwone 

kwiaty w kształcie długich 

dzwoneczków na końcach 

ciemnozielonych pędów. 

Grudnik kwitnie zazwyczaj pod 

koniec listopada i na początku 

grudnia, stanowiąc atrakcyjną 

zimową ozdobę naszych 

mieszkań 

 

Pierwszy kwiatek, czyli prędzej mi tu kaktus wyrośnie… 

Roślina, która wyrosła z pestki 
 

 Jakuba Malickiego 

 Leny Dragan 

 Kamili Ułasiuk 

 - kwiat z rodziny 

szparagowatych, roślina 

ogrodowa uważana za jeden 

ze zwiastunów wiosny. 

Intensywnie pachnie 

i pięknie wygląda. 

t Radka Tomczuka 

Moja przygoda z kwiatami 

rozpoczęła się gdy 

pojechaliśmy z rodzicami do 

Lublina po zakupy przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

Oprócz sklepów w galerii 

handlowej, gdzie kupowaliśmy 

rzeczy potrzebne do szkoły 

pojechaliśmy do Ikei. 

Przechodząc przez dział z 

roślinami doniczkowymi 

zobaczyłem niewielki kwiatek, 

który bardzo mi się spodobał. 

Kosztował 6 złotych więc 

mama pozwoliła mi go kupić. 

Po powrocie z Lublina 

poszedłem do kwiaciarni i 

kupiłem nową doniczkę i 

świeżą ziemię aby go 

przesadzić. Podlewałem go 

jeden raz w tygodniu. Teraz 

wygląda tak jak na zdjęciu. 

Mój kwiatek to 

– jest to kwiat o 

egzotycznym wyglądzie, ale 

jednocześnie posiada 

niewielkie wymagania 

uprawowe. Gęsty pióropusz, 

pierzastych, jasno zielonych 

liści prezentuje się pięknie. W 

 Aleksandra Staweckiego 
moim pokoju stoi na biurku pod 

oknem. W naturze kwiat ten 

występuje w lasach tropikalnych 

na południu Meksyku i 

Gwatemali, gdzie rośnie pod 

koronami wysokich drzew. 

Palma Koralowa w warunkach 

domowych może osiągnąć około 

150 cm wysokości. U mnie 

urosła od sierpnia do lutego 

około 10 cm. Chamedorę 

nazywamy Palmą Koralową 

dzięki jej drobniutkim owocom 

przypominającym korale. 



 

Hopsa sa czyli co Pan/Pani ćwiczy? 

Zanim zaczęłam 

trenować boks 

uczęszczałam na zajęcia 

karate. Boksem 

interesuję się od 

niespełna dwóch lat , 

zawsze lubiłam oglądać 

Fame MMA ( Polska 

Federacja organizująca 

galę Freak Fight). 

Wszystko tak naprawdę 

od tego się zaczęło, czyli 

od zwykłego oglądania 

boksu w telewizji. 

Zainspirowała mnie ta 

sztuka walki 

i postanowiłam rozwinąć 

w tym kierunku swoje 

umiejętności. 

Lubię ten wysiłek, bo 

sprawia mi radość. Czuję 

dumę z tego, że będę 

umiała dobrze się obronić, 

gdy ktoś mnie zaatakuje. 

Swoją pasję kontynuowałam przez kolejne 

lata jeżdżąc do stajni (czyściłam, 

siodłałam, rozsiodływałam konie 

i jeździłam). Nadal jeżdżę na naukę co trzy 

tygodnie w roku szkolnym. Każde wakacje 

spędzam w towarzystwie koni. 

Uczestniczę w organizowanych co roku 

półkoloniach. Wszystkim miłośnikom koni 

polecam jazdę konno. 

Lubię zdobywać nowe umiejętności, zwłaszcza jeśli chodzi o sport. Jeżdżę na 

rowerze i rolkach, lubię pływać i jeździć konno. Od jesieni zaczęłam też 

uczęszczać do Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach na zajęcia karate. Na ten 

rodzaj sportu namówiła mnie moja mama. Poszłam na pierwsze zajęcia i bardzo 

mi się spodobały. Odbywają się dwa razy w tygodniu.  
Chodzą tam dzieci 

w różnym wieku, 

chłopcy 

i dziewczyny. 

Zawsze na początku 

robimy z trenerem 

rozgrzewkę. 

Później uczymy się 

ruchów karate 

i wykonujemy 

różne ćwiczenia. 

Zajęcia są ciekawe, 

chociaż niektóre 

ćwiczenia są trudne. 

To mnie jednak nie 

zniechęca. Lubię 

wyzwania. 

Pierwszy raz byłam w stajni latem przed 

pierwszą klasą szkoły podstawowej. Ciocia 

zapisała mnie na półkolonie jeździeckie 

w Stajni Bogdanówka. 

Chyba wtedy zaczęła się moja miłość 

do koni i innych zwierząt 



  

  

Hopsa sa czyli co Pan/Pani ćwiczy? 

Od zawsze lubiłem być w ruchu. Wcześniej jeździłem na rolkach 

i deskorolce, od pierwszej klasy do dnia dzisiejszego trenuję piłkę nożną. 

Mając siedem lat udało mi się po raz pierwszy stanąć na głowie 

Zanim stanąłem na rękach dużo 

ćwiczyłem, wzmacniałem mięśnie 

brzucha i rąk poprzez różne ćwiczenia, 

bardzo często podciągałem się na 

drążku. Wymagało to mojej 

cierpliwości, bo wielokrotnie nie 

udawało mi się utrzymać równowagi. 

Byłem jednak zawzięty. Myślę, że 

każdy, kto chciałby wykonać taką 

figurę, musi wzmacniać swoja 

kondycję. I nie należy się zniechęcać. 

A zatem do dzieła! 

Moją pasją jest jazda konna. Kocham konie, uwielbiam na nich jeździć, interesują 

mnie te zwierzęta i wszystko co jest z nimi związane. Jazda konna to wielka 

przygoda, to przyjaźń między koniem a jeźdźcem. Moja przygoda rozpoczęła się 

w czerwcu 2018 i trwa do dziś.  

Jeżdżę od wczesnej wiosny do późnej jesieni, średnio raz w tygodniu. Konie 

nauczyły mnie wytrwałości, ale przede wszystkim odwagi, pokory i szacunku. 

Konie dodają mi skrzydeł. Polecam tę dyscyplinę sportu wszystkim niezależnie 

od wieku. 



  

Hopsa sa czyli co Pan/Pani ćwiczy? 

Uwielbiam jazdę na hulajnodze wyczynowej. Pasją tą interesuję się od ponad dwóch lat. Od zawsze lubiłam ten rodzaj sportu. Jazda 

na hulajnodze obejmuje nie tylko zwykłą jazdę, ale też wykonywane są podczas niej różne tricki np. podskoki czyli tak zwany bunny 

hop. Uprawianie tego sportu nie jest tak proste jak się wydaje, ponieważ wymaga dużo pracy i cierpliwości. Warto jednak podjąć 

wysiłek, bo pasja ta dostarcza mnóstwa wrażeń i dobrej zabawy! 

Jeździć konno zaczęłam w 2015 roku, gdy moja mama zapisała mnie na półkolonie 

konne z okazji Dnia Dziecka. Od tamtej pory na takie kolonie jeździłam co roku, w 

wakacje. Od września 2019 roku zaczęłam jeździć regularnie na jazdy. Dzięki 

cotygodniowym lekcjom nauczyłam się bardzo wielu nowych umiejętności. 

Przebywanie z końmi to czysta przyjemność! 



  Kamila Ułasiuk 

Hopsa sa czyli co Pan/Pani ćwiczy? 

Od przedszkola zajmuję się uprawianiem gimnastyki. Na zdjęciu prezentuję wykonanie mostka.  

Przed zrobieniem tej pozycji kładę się na podłodze, następnie zginam nogi w kolanach i ręce w łokciach, odrywam biodra 

od podłogi, unoszę tułów do góry , wyginam ciało w łuk i kieruję głowę do środka. Powodzenia! 

Ćwiczenie zawsze 

poprzedzam 

rozgrzewką. 

Balet to moja pasja. Tańczę od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przez dwa lata 

tańczyłam w Białej Podlaskiej (był to styl show dance), a od trzeciej klasy szkoły 

do dnia dzisiejszego tańczę w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie (balet, 

taniec współczesny, charakterystyczny i trochę ludowy). 

Na treningi jeżdżę dwa razy w tygodniu do Lublina. Oprócz tego ćwiczę w domu trzy 

razy w tygodniu. 

Dlaczego balet? W szkole tańca w Białej 

Podlaskiej raz na pół roku miałyśmy warsztaty z 

baletu i bardzo mi się spodobał ten styl tańca. Balet 

kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję ruchową, 

uczy samodyscypliny i wrażliwości na piękno 

sztuki.  

Jeżdżę konno rekreacyjnie 

od września, ale byłam 

w wakacje na półkoloniach 

i wtedy mi się to bardzo 

spodobało. Konie mnie 

interesowały od dzieciństwa, 

więc kiedy dowiedziałam się, że 

mogę zacząć jeździć, od razu się 

zapisałam. Teraz staram się być 

na jeździe kilka razy w miesiącu, 

jeżeli mam czas. Moim 

marzeniem jest mieć własnego 

konia, ale żeby się spełniło 

muszę jeszcze dużo się o tych 

zwierzętach uczyć. 



  

22 kwietnia – Dzień Ziemi 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie 

świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. (a w Polsce 

od 1990 r.) aż w 192 krajach. 

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw 

w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej 

odpowiedzialności za Ziemię. 
Czy wiesz, że: 
• Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi dniu równonocy 

wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. 

• Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako 

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Nam to święto kojarzy 

się właśnie z tą datą. Świat się zmienia  
ziemia też 
zadbaj o nią 
jeśli chcesz. 

Śmieci sprzątam, segreguję  
I w tym brata też pilnuję 
Wszyscy razem się staramy  
Żeby czystość była z nami 

Na recykling materiały  
Gromadzimy i zbieramy 
Może jeszcze coś powstanie … 
Drugie życie pewnie damy 

Coś z pomysłem wymyślimy  
Tu przetniemy, tam skręcimy  
I powstają piękne rzeczy  
A tak byśmy wyrzucili 

Wszyscy muszą coś zrozumieć 
Żeby świat ocalać miał 
My musimy o to zadbać 
I nadzieję temu dać 

Młodzi, starzy niech się uczą 
Bo to nie jest trudna rzecz 
Żeby zadbać o planetę 
Trzeba tylko trochę chcieć. 

Kinga Oniśk 

1. Bardzo zanieczyszczone powietrze, 

znajdujące się nad miastem. 

2. Planeta na której żyjemy i musimy o nią 

dbać. 

3. Źródło energii odnawialnej. 

4. Proces przerabiania odpadów bio na 

nawóz. 

5. Gaz powodujący efekt cieplarniany. 

6. Kraj w którym utworzono pierwszy na 

świecie Park Narodowy. 

7. Ochronna warstwa Ziemi to warstwa… 

8. Proces przetwarzania lub odzyskiwania 

odpadów. 

9. Najbardziej ekologicznym pojazdem 

jest… 

10.  Energię którą pozyskujemy z wnętrza 

Ziemi, nazywamy energią… 

11.  Do jakiego koloru pojemnika należy 

wrzucić papier? 

12.  Palisz nim w piecu.  

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego 

rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje 

zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa 

na poprawę świadomości dotyczącej niszczenia środowiska 

naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie 

powietrza, wody, gleby. Dzieci często wystawiają 

przedstawienia o treści ekologicznej. W tym roku uczniowie 

naszej szkoły inaczej chcą zaakcentować to święto. 

Nina Kiryk  

Pamiętajmy o nim również w czasie pandemii 
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Wiącek Sebastian, Wiczuk Iga, Wyszyńska Justyna 

Opiekunowie:–Ewa Biełuszka, Barbara Głowacka, Beata 

Kiryk, Grażyna Maryńczak, Barbara Semeryło, Anna 

Stawecka  

 Metrampaż - Grażyna Maryńczak 

Wiosenne Nowinki uczą i bawią 

1. Zjawisko atmosferyczne powstałe przez 

zmieszanie się mgły z dymem i spalinami. 

2. Nasza planeta. 

3. Podział odpadów na frakcje. 

4. Jazda samochodem ograniczająca zużycie 

paliwa. 

5. Szereg organizmów które są dla siebie kolejnymi 

źródłami pokarmu. 

6. Może być miejski, górski lub rolniczy.   

7. Ssak z rodziny wołowatych objęty w Polsce 

ochroną, występuje w Tatrach.   

8. Powtórne wykorzystywanie odpadów w celu 

wytworzenia nowego produktu. 

9. Produkują go rośliny w procesie fotosyntezy. 

10. Charakterystyczny przebieg zjawisk 

pogodowych na danym obszarze. 

11. Nauka zajmująca się badaniem zależności 

między organizmem a otaczającym go 

środowiskiem. 

12. Gaz cieplarniany -dwutlenek… 

Autorem tła na stronie 1 jest Oliwia Stańko, niepodpisane zdjęcia 

wiosennych kwiatów otrzymaliśmy od p. Barbary Semeryło, wzory 

kolorowanek zaczerpnięte z zasobów grafiki google 


