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Aktualności  Dwójeczki  
 

Projekt edukacyjny- Wymiana pocztówkowa „Pocztówkowa mapa Polski” 
 
 
W roku szkolnym 2020/2021 dzieci 
uczęszczające do świetlicy szkolnej 
biorą udział w  wymianie pocztówkowej 
pomiędzy szkołami z całej Polski, której 
celem jest zapoznanie dzieci z różnymi 
regionami Polski, nawiązanie kontaktu z 
dziećmi z innych placówek oraz 
promowanie naszego regionu. 

Do szkół z różnych województw 
wysyłamy kartki pocztowe, które 
zawierają krótką notatkę o naszej szkole 
oraz  pozdrowienia. Wspólnie z 
uczniami stwarzamy mapę, na której 
umieściliśmy otrzymane pocztówki. 

Z dnia na dzień kartki do nas docierają. 
Wymiana pocztówkowa stała się doskonałą formą do przybliżenia zawodu 
listonosza oraz przypomnieniu z jakiej okazji wysyła się pocztówki oraz listy. 
Wzięcie udziału w akcji związanej z wymianą pocztówek z pozdrowieniami od 
dzieci z różnych szkół w Polsce to rewelacyjna zabawa dla najmłodszych. 

Otrzymaliśmy już kartki z takich zakątków naszego kraju jak: Sopot, Drawsko 
Pomorskie, Jarocin, Rypin, Pruszków, Bochnia, Kielce, Przecław, Warszawa, 
Legionowo, Mysidło, Dobiegniew. 

Świetlica szkolna 

Koordynator projektu Paulina Mrug 
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Baranek Wielkanocny 
Uczniowie klas pierwszych w 
czasie Wielkiego Postu poznawali 
zwyczaje i symbolikę świąt 
Wielkiej Nocy. Jednym z 
najważniejszych symboli jest 
baranek – nie powinno go 
zabraknąć na wielkanocnym stole 
i w wielkanocnym koszyczku. Dla 
chrześcijan baranek jest obrazem 
niewinności, czystości i ofiarnej 
miłości Jezusa. 

Uczniowie własnoręcznie 
wykonali różnorodne i pomysłowe baranki wielkanocne, które pięknie 
przyozdobią świąteczne stoły:). Zapraszamy do galerii zdjęć  

Barbara Skoczylas 
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Aktualności  Dwójeczki 
KONKURSY 

Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich i trzecich 
Szkoły Podstawowej 

 
Dnia 18 lutego 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów 
klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej. Miał on w tym roku odmienną 
formę ze względu na reżim sanitarny obowiązujący w związku z pandemią. 
Pierwszy etap konkursu został zrealizowany przez wychowawców bezpośrednio 
w klasach. Zainteresowanych było bardzo wielu, bo aż 108 uczniów klas 
drugich i trzecich podjęło wyzwanie i przystąpiło do zmagań matematycznych. 
W wyniku klasowych eliminacji zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy przeszli do 
etapu szkolnego. Było to dziewięcioro uczniów z klas trzecich i dwanaścioro z 
klas drugich: 
klasa IIa – Amelia Madalińska, Weronika Wojewoda, Joanna Miedziarek 
klasa IIb – Zofia Perz, Wiktor Kordylewski, Wiktor Idziak 
klasa IIc – Gabriela Szymendera, Jan Cholewa, Mateusz Górny 
klasa IId – Nadia Miszewska,  Zuzanna Kulińska 
klasa IIIa – Piotr Gabrielski, Lena Maćkowiak, Emilia Szulakiewicz 
klasa IIIb – Zuzanna Radwan, Jakub Górny, Hanna Kowalińska 
klasa IIIc – Emilia Osses, Stanisław Jurgiewicz, Carlos Ramirez-Szypura 

Drugi etap konkursu odbył się na sali gimnastycznej z zachowaniem wszelkich 
zasad reżimu sanitarnego. Nasi mali matematycy musieli wykazać się nie tylko 
zdolnościami arytmetycznymi, ale także logicznym i kreatywnym myśleniem. 
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Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
matematycznych sukcesów. 

A oto nasi zwycięzcy  
Klasy drugie:  
I –miejsce ex aequo  Gabriela Szymendera  kl.2c,  Jan Cholewa kl.2c 
II-miejsce Wiktor Kordylewski kl.2b 
III-miejsce Zuzanna Kulińska kl.2d, Nadia Miszewska kl.2d 
Klasy trzecie: 
I-miejsce Hanna Kowalińska kl.3b 
II-miejsce ex aequo : Piotr Gabrielski kl.3a, Jakub Górny kl.3b, Emilia 
Osses kl.3c 
III– miejsce Lena Maćkowiak kl.3a 
  

 Organizatorzy konkursu: 

Kinga Tubis i Karolina Kilian 

 

 Wyniki szkolnego konkursu plastycznego – Ozdoba Wielkanocna 

  
 

 
Komisja oceniająca Ozdoby Wielkanocne, po zapoznaniu się z pracami 
konkursowymi, postanowiła wszystkim uczestnikom przyznać najwyższe 
wyróżnienie, czyli I miejsce. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z 
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tematyką konkursu, cechował je wysoki kunszt wykonania, oryginalność 
i  zastosowanie różnych technik plastycznych  
Gratulujemy Wszystkim zwycięzcom! 
Najwyższe wyróżnienie zdobyli: 

§ Jan Piotrowski 0c 
§ Bartosz Górny 0c 

Zofia Perz 2b    
§  
§ Jan Brzozowski 2b 
§ Martyna Górna 3a 
§ Zofia Radwan 3b 
§ Wiktor Markowski 4a 
§ Jagoda Wolarczak 4b 
§ Barbara Łopusińska 4c 
§ Zych Zuzanna 6a 
§ Zofia Maćkowiak 6a 
§ Antonina Grzywacz 6d 
§ Magdalena Łopusińska 7c 
§ Zofia Brzozowska 7d 

  

Organizator konkursu- świetlica szkolna 

 

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu o gen. Józefie Rufinie Wybickim i Polskich 
Symbolach Narodowych 
16.03.2021 r.  odbył się szkolny etap VI edycji Wojewódzkiego Konkursu o 
gen. Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych. Do 
rozwiązywania zadań przystąpiło 13 uczniów z klas IV-VII. W ten sposób 
wyłoniono 4 zawodników, a właściwie zawodniczki, które będą zmagać się w 
kolejnym etapie konkursowym. Naszą szkołę będą reprezentować: w grupie klas 
IV-VI – Urszula Lachowicz (6c) i Jagoda Wolarczak (6b);  
w grupie klas VII- VIII – Agata Kilian (7b) i Magdalena Łopusińska (7c). 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za poświęcony czas i włożoną pracę! 
Czterem reprezentantkom życzymy wytrwałości i trzymamy za nie kciuki! 
Kolejny etap 30 kwietnia! 
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Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie 
Kaligraficznym 
Do II etapu (wojewódzkiego) w IV Ogólnopolskim 
Konkursie Kaligraficznym im. Janusza 
Korzeniowskiego przystąpiło 306 uczestników. 
Warunkiem zakwalifikowania się do FINAŁU 

(etapu ogólnopolskiego) było osiągnięcie minimum 80% punktów (100 z 125pkt). 
Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły: 

Zofia Pohl (115 p.), Oliwia Bolewska (100 p.) i Katarzyna Kozak (100 p.) 

zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się w 
zakładanym wcześniej terminie (16 kwietnia 2021r.), natomiast ze względu na 
sytuację zostanie przeprowadzony w trybie on-line.  

Gratulujemy! I życzymy powodzenia!  
Anna Chilczuk-Bech  

Anna Ciesielska 
 
Nietypowe zwyczaje i tradycje wielkanocne na  świecie 

 
 

Nieco inne, a czasem nawet dziwne, zwyczaje 
i  tradycje wielkanocne w innych krajach to dowód na 
to, jak różnie może być obchodzona Wielkanoc na 
całym świecie. W naszej kulturze jest to bardzo ważne 
święto, z którym wiążą się określone symbole, ale 
i  ludowe zwyczaje. Każdy kraj ma jednak swój 
sposób na świętowanie, który dla nas może wydać się 
dość nietypowy. Pogrzeb śledzia, parada kapeluszy, 
czytanie kryminałów i wybuch wozu to tylko niektóre 
z nich. 
 
 

Jagoda – redaktor 
 
Każdy kraj ma swoją historię i inną kulturę, a to przekłada się na inne obchody 
Świąt Wielkanocnych. Zwyczaje wielkanocne praktykowane w Polsce dla nas są 
częścią tradycji, a dla obcokrajowców mogą wydać się nietypowe. Jakie 
ciekawe, ale dość nietypowe, zwyczaje wielkanocne już od lat panują w innych 
krajach? 
 
Irlandia 
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Jednym z najciekawszych zwyczajów wielkanocnych w Europie może się 
poszczycić Irlandia. W Wielką Sobotę w miastach odbywa się pochód, podczas 
którego ludzie demonstrują swoje zmęczenie długim postem i chęć rozpoczęcia 
świętowania. Przemarszowi przewodzi lokalny rzeźnik. Najciekawszy jest 
jednak fakt, że niesie on zawieszonego na kiju śledzia, którego mieszkańcy biją 
kijami, pałkami i czym popadnie. Tak zmaltretowany śledź, symbolizujący post, 
zostaje wrzucony do rzeki. Następnie rzeźnik nakłada na ten sam kij 
udekorowany kwiatami barani udziec, który ma zwiastować czas ucztowania. 
Inny irlandzki zwyczaj, który przetrwał do dzisiaj, choć nieco w 
zmodyfikowanej formie, to „Easter Eggs”. W tajemnicy przed swoimi 
pociechami, matki malowały kurze jajka, podpisywały je imieniem dziecka i tak 
przygotowane pisanki chowały w różnych miejscach w domu lub w ogrodzie. W 
Niedzielę Wielkanocną irlandzkie dzieci zaczynały wielkie poszukiwania 
kolorowych jajek. 
 
Florencja (Włochy) 
Florentczycy obchodzą 350-letnią tradycję, znaną jako Scoppio del Carro, czyli 
„Wybuch Wozu”. Ozdobny wóz pełen fajerwerków jest prowadzony ulicami 
miasta przez ludzi w kolorowych strojach z XV wieku, żeby w końcu zatrzymać 
się przed katedrą. Arcybiskup odpala lont podczas wielkanocnej mszy i zaczyna 
20-minutowy pokaz fajerwerków. Ten zwyczaj wywodzi się z czasów pierwszej 
wyprawy krzyżowej i ma zapewnić dobre zbiory, stabilne życie pomyślność w 
interesach. 
 
Watykan 
W Wielki Piątek papież upamiętnia Drogę Krzyżową w Koloseum, a wielki 
krzyż z płonącymi pochodniami oświetla niebo. Msza święta odbywa się 
wieczorem w Wielką Sobotę, a w Niedzielę Wielkanocną wierni zbierają się na 
placu św. Piotra, aby otrzymać papieskie błogosławieństwo z balkonu kościoła, 
znane jako „Urbi et Orbi” („Miastu i światu”). 
 
Haux (Francja) 
Co roku na głównym rynku miasta serwowany jest gigantyczny omlet. 
Wykorzystuje się do niego ponad 4500 jaj, a najeść się nim może nawet 1000 
osób. 
Tradycja wywodzi się podobno z czasów Napoleońskich – wtedy to Napoleon 
ze swoją armią podróżował przez południową Francję. W Haux zatrzymali się 
by się posilić, a mieszkańcy zaserwowali omlety. Napoleonowi posmakowały 
tak bardzo, że kazał mieszkańcom zgromadzić wszystkie jajka i przyrządzić 
olbrzymi omlet dla swojej armii następnego dnia. 
 
Verges (Hiszpania) 
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W Wielki Czwartek w średniowiecznym mieście Verges w Hiszpanii odbywa 
się tradycyjny „dansa de la mort” czyli „taniec śmierci”. Ludzie ubierają się w 
kostiumy szkieletów i paradują ulicami. Procesja kończy się szkieletami 
niosącymi pudła z popiołem. Makabryczny taniec rozpoczyna się o północy i 
trwa przez trzy godziny. 
 
Korfu (Grecja) 
Rankiem w Wielką Sobotę odbywa się na Korfu tradycyjne „rzucanie 
garnkami”. Ludzie wyrzucają z okien gliniane garnki i miski, które rozbijają się 
na ulicy. Niektórzy mówią, że zwyczaj ten wywodzi się od wenecjan, którzy w 
Nowy Rok wyrzucali stare rzeczy. Inni uważają, że wyrzucanie garnków wita 
wiosnę i symbolizuje nowe uprawy, które zostaną zebrane do nowych naczyń. 
 
Niemcy 
Zwyczaje wielkanocne w Niemczech to przede wszystkim, kultywowany od 
wieków, „Ostereierbaum”, czyli przystrajanie drzewek kolorowymi jajkami. W 
formie pisanek lub wydmuszek. Dekoruje się także same gałązki z zielonymi 
listkami, które później umieszcza się w wazonach. Takie świąteczne ozdoby 
stawia się w domu, w ogrodzie lub na balkonie. Pewien Niemiec, Volker Kraft, 
może pochwalić się najsłynniejszym wielkanocnym drzewkiem. W jego 
ogrodzie stoi jabłonka, którą Volker co roku bardzo bogato przystraja. Na 
świątecznej jabłonce zawisają tysiące kolorowych i ręcznie zdobionych 
jajeczek.  
 
Czechy i Słowacja 
Istnieje tam obyczaj, że w Poniedziałek Wielkanocny mężczyźni żartobliwie 
smagają kobiety witkami brzozowymi przyozdobionymi wstążkami. Wierzba 
jest pierwszym drzewem kwitnącym na wiosnę, więc mówi się, że jej gałęzie 
przekazują kobietom witalność i płodność drzewa. 
Panie nie mają prawa się gniewać, a wręcz przeciwnie! W ramach 
podziękowania wręczają panom kolorowe pisanki, wstążki lub przekąski. 
Splecioną z wierzbowych witek rózgę można wykonać samemu lub zaopatrzyć 
się w nią na świątecznym jarmarku. Wielkanocne jarmarki to również element 
czeskiej tradycji. Na targu sprzedawane są słodycze, przeróżne dekoracje, 
pisanki, drewniane figurki oraz kołatki. 
 
Węgry 
Na Węgrzech tak jak i w Polsce obchodzony jest Lany Poniedziałek, jednakże w 
dzisiejszych czasach wiadro wody powoli zastępuje odrobina perfum. Chłopcy 
pryskają na dziewczęta i proszą je o pocałunek. Zwyczaj wziął się stąd, że 
ludzie wierzyli iż woda ma działanie oczyszczające, gojące i wywołujące 
płodność. 
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Jerozolima (Izrael) 
Wielkanoc w Jerozolimie trwa od soboty – to właśnie wtedy odprawia się 
najważniejszą mszę w roku. Powodem jest umowa między poszczególnymi 
religiami, administrującymi jerozolimską bazyliką, które prawie nigdy nie mogą 
dojść do porozumienia. 
Niedziela jest w Jerozolimie normalnym dniem pracy dlatego nie wszyscy 
chrześcijanie mogą uczestniczyć w porannej rezurekcji. Część z nich będzie 
modlić się dopiero podczas wieczornych mszy w kościołach w mieście. 
 
Armenia 
W Armenii do świątecznych zwyczajów należy wypiekanie chleba zwanego 
cheorek. Ormianie wierzą bowiem, ze gdy Matka Boska stała pod krzyżem 
Chrystusa, miała przy sobie chleb, który został zabarwiony na czerwono przez 
krew Zbawiciela. 
 
Finlandia 
Dzieci w tym skandynawskim kraju przebierają się za czarownice, malują sobie 
twarze, wiążą chusty na głowach, noszą witki wierzbowe przyozdobione 
piórami i proszą ludzi na ulicach o czekoladowe jajka. W niektórych częściach 
zachodniej Finlandii w Niedzielę Wielkanocną pali się ogniska – jest to 
nordycka tradycja wynikająca z przekonania, że płomienie odpędzają 
czarownice, które latają na miotłach między Wielkim Piątkiem a Niedzielą 
Wielkanocną. 
 
Norwegia 
Wielkanoc jest dla Norwegów tak popularnym czasem do czytania powieści 
kryminalnych, że wydawcy wypuszczają specjalne „wielkanocne thrillery” 
znane jaki Paaskekrimmen. Mówi się, że tradycja ma początek w 1923 roku, 
kiedy to wydawca promował najnowszą powieść kryminalną na pierwszych 
stronach gazet. Reklamy tak bardzo przypominały zwykłe wiadomości, że 
ludzie się nie zorientowali. 
 
Stany Zjednoczone 
W USA ciekawym zwyczajem jest noszenie ogromnych, świątecznie 
udekorowanych kapeluszy. Co roku kobiety i dzieci stają do konkursów, w 
których wybiera się najpiękniej udekorowane świąteczne nakrycie głowy. Na 
barwnych kapeluszach pojawiają się jajka, króliki, kurczaki i wiele innych 
ozdób. 
Innym głośnym zwyczajem w Stanach Zjednoczonych jest „Faberge’s Big Egg 
Hunt NYC”, czyli miejskie polowanie na jajka w Nowym Jorku. Oficjalna 
nazwa pochodzi od słynnego jubilera Karola Faberge, który tworzył złotnicze 
arcydzieła dla rosyjskich carów. Co roku projektowane są jajka-rzeźby 
przeznaczone specjalnie na polowanie. Ukrywa się je w różnych dzielnicach 
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miasta, a celem zabawy jest znalezienie jak największej liczby jajek przez 
mieszkańców. Wielkanocne polowanie na jajka ma też domowy wymiar. W 
amerykańskich domach, rodzice ukrywają czekoladowe jajka w różnych 
zakątkach trawnika, a ich pociechy przeszukują ogród, by znaleźć jak najwięcej 
słodyczy. 
 
Meksyk 
Wielkanoc w Meksyku to najbardziej wyczekiwane święto! Świąteczne obchody 
trwają aż 14 dni, w czasie których Meksykanie uczestniczą w religijnych 
nabożeństwach, ale również bawią się na ulicach miast. Najhuczniej obchodzi 
się Niedzielę Wielkanocną. W wielkiej fieście uczestniczą tłumy ludzi! Można 
podziwiać pokazy sztucznych ogni, a Meksykanie tańczą, ucztują na świeżym 
powietrzu, a nawet bawią się w wesołym miasteczku. Zabawa trwa do białego 
rana! 
 
Afryka 
Z okazji Wielkanocy w Afryce kościoły i domy modlitwy są dekorowane 
ozdobami zwanymi "vitenge"  i "kanga". Dekoracje te, tworzone na kształt 
motyli, wykonywane są z kwiatów i liści bananowca. Mieszkańcy Afryki 
śpiewają międzynarodowe chrześcijańskie hymny, jednak uzupełniają je o 
elementy własnej kultury. Dlatego też śpiewom i modlitwom często towarzyszy 
bicie bębnów. Kobiety wykonują też tzw. "kigelegele", czyli głośne okrzyki w 
wysokich rejestrach. 
 
Australia 
Do Australii dotarł popularny m.in. we Francji zwyczaj ukrywania w ogrodzie 
czekoladowych jajek dla dzieci. Wielkanocny konkurs wygrywa to dziecko, 
które znajdzie najwięcej jajek. Po zrealizowaniu kampanii jajka, kiedyś 
podrzucane przez wielkanocnego królika, teraz ukrywane są w ogrodzie przez 
Wielkoucha Króliczego. 
W 1991 roku fundacja RFA (Australia wolna od królików) rozpoczęła kampanię 
mającą na celu zastąpienie wielkanocnego króliczka wielkanocnym 
wielkouchem króliczym. Skąd ta nienawiść do króliczków? W Australii króliki 
są powszechnie uważane za szkodniki niszczące uprawy. Obecnie firmy robią 
czekoladowe wielkouchy (znane jako Wielkouch Króliczy oraz Bilby 
Wielkouch), a część dochodów przekazują na rzecz tych zagrożonych zwierząt. 
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KĄCIK LITERACKI 
 

„O rybaku i złotej rybce” – wersja współczesna 

 Był piękny, słoneczny dzień. W malowniczej wiosce żył 
sobie szczęśliwie rybak z żoną i dwiema  cudownymi 
córeczkami. Każdy dzień, który wspólnie spędzali, był 
radosny i niezwykły. Okolica, w której mieszkali, była 
pełna zieleni i kolorowych kwiatów rosnących na pięknych, 
rozległych łąkach. Promienie słońca mieniły się w   zielonej 
trawie, a motyle fruwały w gąszczu kolorowych kwiatów. 
Nic nikomu nie było potrzeba, aż do chwili, gdy w ich 
spokojną okolicę przeprowadzili się jacyś dziwni ludzie.  
               Rybak każdego ranka chodził do pobliskiego portu 

łowić ryby. Tego dnia również się tam udał. Nic nie wskazywało na to, że coś 
niezwykłego może się wydarzyć. Rozmyślał o nowych sąsiadach, którzy okazali 
się bardzo bogaci i mieli wszystko, co można sobie wymarzyć - piękny 
samochód i  nowoczesny dom. Dzieci ich miały piękne rowery, elektryczne 
hulajnogi oraz najnowsze telefony komórkowe.  

Niestety on nie mógł zapewnić swojej rodzinie tak wysokiego standardu 
życia.  Był zwykłym rybakiem, który nie zarabiał dużych pieniędzy i nie miał 
firmy, która by przynosiła   wysokie dochody.   

Od pewnego czasu w domu zaczęły się sprzeczki, żona twierdziła, że jej 
mąż jest nieudolny i nie potrafi zapewnić bytu swoim dzieciom. Nie wystarczało 
już jej, że miłość, która ich łączy, jest najważniejsza, tylko pragnęła innego 
życia. Chciała też, tak samo  jak nowi sąsiedzi, żyć w luksusie i nie martwić 
się, co włoży do garnka następnego dnia. Dlatego biedny rybak siedział nad 
brzegiem morza i rozmyślał, co zrobić, aby stać się kimś innym, kimś 
bogatym, a zarazem pozostać tym samym skromnym i uczciwym człowiekiem. 

Nagle, gdy jego wędka w dłoni zadrżała, zauważył, że na haczyk złapała 
się mała, ale bardzo ładna, złota rybka. Patrzył na nią, aż tu nagle usłyszał: 
-Rybaku proszę, daruj mi życie! Wierzę w Twoje dobre serce.  
Rybak zamarł, nie wiedział co powiedzieć: „Gadająca ryba? To jest 
niemożliwe” - pomyślał. Zaczął przecierać oczy ze zdziwienia i przemówił:  
-Ty mówisz?  
-Tak mówię, proszę, wypuść mnie, a nie pożałujesz tego - jeszcze raz 
odparła rybka. -Jestem złotą rybką, która za podarowanie życia spełni twoje trzy 
życzenia - ciągnęła dalej.  
-To wszystko to jakiś sen, a życie to ja  tobie daruję i nie chcę nic za to, płyń 
kochana. Do zobaczenia - powiedział rybak i wypuścił rybkę do morza. Ona 
wesoło pomachała do niego ogonkiem i na koniec powiedziała: 
 – Jestem twoją dłużniczką, jeśli będziesz czegoś potrzebował, to tylko 
mnie zawołaj,  a przypłynę i spełnię twoja prośbę.  
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Rybak spakował swoje wędki i wrócił do domu. Tam czekała na niego żona 
i  córeczki z obiadem.   
-Dziś jemy kochanie jak nowoczesna rodzina, sąsiadka poleciła mi burgery. 
Proszę, siadaj i opowiadaj, jak ci minął poranek, złowiłeś coś? – zapytała żona.  
Poczciwy rybak opowiedział jej całą historię   i nagle usłyszał:  
 - Ty naprawdę jesteś głupcem, dlaczego nie poprosiłeś swojej znajomej o nowy 
dom czy nowy samochód albo najnowsze telefony? Mogliśmy stać się bogaci, 
a ty wszystko popsułeś. Idź nad brzeg  morza     i wołaj tę rybę, może 
przypłynie, a wtedy zażądaj,  by spełniła moje pierwsze życzenie. Chcę mieć 
piękny dom z cudownym ogrodem.   

Biedak poszedł, stanął nad brzegiem morza i zawołał rybkę. Przypłynęła 
i  usłyszała całą historię swojego przyjaciela rybaka. Złota rybka uśmiechnęła 
się i rzekła:  
-Wracaj do żony i dzieci, przestań się martwić, a twoja małżonka będzie miała 
piękny dom i ogród. Spełnię to życzenie, ty darowałeś mi życie, a ja potrafię się 
odwdzięczyć za twoje dobro.   

Gdy rybak wracał do swojego małego domku, zobaczył zamiast niego 
piękny, nowy, duży, przestronny, nowoczesny budynek. Ogród był zielony, 
jednak czegoś mu brakowało, to nie było to samo miejsce, do którego wracał 
każdego dnia po pracy. W drzwiach stała żona uśmiechnięta  i zadowolona, 
jednak chcąca następnych, nowych rzeczy. Nie wystarczył  nowy dom, 
teraz  chciała jeszcze nowego auta, sprzątaczki i najnowszego sprzętu 
audio oraz telefonów marki Apple. Oj biedny facet. Spuścił głowę i znów 
poszedł szukać nad brzegiem  morza swojej nowej koleżanki. Zaczął 
nawoływać, a rybka już po chwili pojawiła się.   
-Czego pragniesz, dlaczego jesteś taki smutny, nie podoba się   twojej żonie 
nowy dom? – zapytała.    
-Nie, wręcz przeciwnie, jest śliczny, ale niestety to za mało. Ona pragnie więcej 
i więcej – odpowiedział zmartwiony mężczyzna.  
-Masz jeszcze dwa życzenia, które możesz wykorzystać, ja je spełnię. Mów, 
czego teraz pragnie twoja rodzina.  
-Chcą pięknego nowego samochodu, rodzinnego Citroena C5 Aircrossi i nowe 
telefony komórkowe dla wszystkich marki Apple, to ostatnie dwa życzenia-
wydusił z siebie rybak i usiadł na kamieniu.   
-Dobrze będzie to miała. Gdy wrócisz do domu,   będzie przed nim  stał piękny 
samochód i każdy dostanie najnowszy telefon komórkowy. Dlaczego jesteś taki 
smutny? Dlaczego się nie cieszysz? – zapytała rybka.  
-Dla mnie to nie ma znaczenia, chcę starego, normalnego życia, 
kochającej żony i uśmiechniętych dzieci.  Nie rozumiem tego, dlaczego każdy 
chce mieć lepiej niż drugi człowiek.  Tak naprawdę to dzisiaj nie liczy się 
człowiek, uczucie, rodzina tylko rzeczy materialne. Mnie było dobrze kiedyś, 
wiedziałem, że wracając do domu, czekają na mnie osoby, które kocham. Teraz 
liczy się dom, samochód czy telefon,   a nie ja, kochający mąż i tatuś – 
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wydusił z siebie. Pożegnał się ze złotą rybką, podziękował za wszystko 
i odszedł.    
                Niestety życie jego nie było już takie jak wcześniej. Żona wymagała 
więcej i więcej, a on pracował dniami i nocami, aby zapewnić jej dostatnie 
życie. Robił wszystko, żeby rodzinie zapewnić to, czego pragnie, ale niestety, 
pewnego dnia zachorował, a jego serce nie wytrzymało  i pękło. Żona została 
sama z dziećmi, pozostał jej piękny dom, nowy samochód, najnowsze telefony, 
jednak to, co później okazało się  dla niej najważniejsze, odeszło. MIŁOŚĆ, 
która była czymś najistotniejszym i najmocniejszym, umarła.  
Dlatego pamiętajmy, rzeczy materialne są potrzebne, ale nigdy nie zastąpią nam 
bliskości drugiej osoby w naszym życiu. Dbajmy o miłość i bliskich, to oni są 
najcenniejszym darem w naszym codziennym życiu.  
 
       Michalina Lange kl. VI c 

 
Wielkanocne śniadanie 

Niedzielne śniadanie wielkanocne w polskich domach 
poprzedza święcenie potraw w Wielką Sobotę. Zanim 
zasiądziemy do stołu, dzielimy się święconką i życzymy 
sobie zdrowych i wesołych świąt. Święconkę powinien 
spróbować każdy i musi ona zniknąć do ostatniego 
okruszka. Nie wolno niczego ze święconki wyrzucić ani 
dawać zwierzętom. W Wielkanoc można jeść mięso. 
Świąteczny stół powinien być obficie zastawiony. 

Jagoda - redaktor 
 
Znajdą się na nim zapewne: 
- jajka – symbol nowego życia 
- biała kiełbasa, szynka – symbol dobrobytu 
- baranek z masła – symbol Baranka Bożego 
- chleb – symbol Chrystusa 
- biały żurek lub zupa chrzanowa 
- mazurek wielkanocny 
- pascha wielkanocna 
-babka – symbol doskonałości 
- sałatka 
- sól, pieprz – symbole nieśmiertelności 
- chrzan – symbol pokonania goryczy męki Zbawiciela 
  

 
Wesołego Alleluja! 
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Wielkanocny kącik słodkości 
 
CYNAMONOWE ZAJĄCZKI    WIELKANOCNE 
       Składniki na ciasto: 
           * 25g świeżych drożdży  
           * 250ml mleka 
           * 75g cukru 
           * 500g mąki pszennej  
           * 2 szklanki cukru pudru  
           * 2 jajka 
           * 2 żołtka           
           * 75g masła 
 

Iga - redaktor              Nadzienie: 
                                                 * 100g masła 
                                                   * 100g cukru  
                                                   * 20g cynamonu 
                                                   * 16g cukru waniliowego 
     PRZYGOTOWANIE: 
W misce wymieszaj drożdże z 5 łyżkami ciepłego mleka, łyżką cukru i łyżką 
mąki. Zostaw na 20 minut pod przykryciem do wyrośnięcia. Do dużej miski 
przesiej mąkę, dodaj resztę cukru, cukier puder i wymieszaj. Dodaj zaczyn oraz 
pozostałe mleko. Cały czas zagniatając, dodaj 1 jajko i żółtka, a następnie 
miękkie masło. Wyrabiaj ciasto przez około 15 minut i pozostaw w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia na około godzinę. W tym czasie przygotuj nadzienie: w 
rondelku rozpuść masło, wystudź je, dodaj cukier cynamon i cukier waniliowy. 
Wyrośnięte ciasto podziel na dwie części. Każdą a nich rozwałkuj na prostokąt o 
grubości 5 milimetrów, posmaruj dokładnie nadzieniem i zwiń w rulon. Rulony 
pokrój na plasterki- na tułów o grubości 2- 2½ centymetra, a na uszy- 1½ 
centymetra. Kawałki ciasta ułóż płasko na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia- ślimaczkom imitującym uszy nadaj bardziej podłużny kształt i zlep je 
z tułowiem. Tak przygotowane króliczki posmaruj roztrzepanym jajkiem 
i pozostaw do wyrośnięcia na 20 minut. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 
stopni Celsjusza, do zrumienienia. Po ostygnięciu posyp cukrem pudrem. 
Smacznego! 
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

 
Wpisz wyrazy do krzyżówki i odgadnij hasło 

Justyna – redaktor 
 
      1.           
   2.              
    3.             
     4.            
    5.             
   6.              
   7.              
 

1. Trwa 40 dni i poprzedza Święta Wielkanocne 

2. Środa …. rozpoczyna Wielki Post 

3. Do niego wkładamy święconkę 

4. Ciasto wielkanocne lub taniec 

5. Lany… uwielbiany przez dzieci 

6. Symbol życia lub na miękko 

7. W marcu wyrastają na wierzbie 

REBUS PO ANGIELSKU 

M=H    P           R          O=E     K 

 

 

 
 
 

Password:   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 
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