
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w kolejnym,  

wydaniu numeru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R Ó J K A  

N A  S Z Ó S T K Ę! 
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HUMOR 
Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do Jasia i pyta: 

- A ty czemu nic nie narysowałeś? 

- Narysowałem Małysza – odpowiada Jaś. 

- A gdzie on jest? 

- Poleciał.... 

 

 

 

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe, i widzi , że Jagoda nie 

zrobiła i pyta się :  

- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 

Jagoda mówi  

- Po obiedzie.  

Nauczycielka : 

- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 

a Jagoda : 

- Bo jestem na diecie. 

 

 

 

Przed klasówką nauczyciel oświadcza: 

-Wierze głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu. 

- I my wierzymy – chórem odpowiada klasa. 

 

 

 

 

Jaś skarży się koledze. 

 -Dostałem lanie od ojca. 

 - Za co – pyta kolega? 

Jaś na to: 

 - Zobaczył świadectwo.... 

 - Iza co jeszcze – dopytuje kolega. 

 - Bo to było jego świadectwo. 

     Wyszukał: A.W. 

 

 

 

 



            

        

       

       

         

                  

              

               

        

 

Krzyżówka nr 3 

1. Malowane jajko  

2. Wkładasz ją do garnka podczas gotowania jajek, aby nabrały ładnego 

koloru.  

3. Cukrowy, wkładany do koszyczka.  

4. Nazwa święta, podczas którego obchodzimy zmartwychwstanie Jezusa.  

5. "Kotki rosnące na drzewach.  

6. Wielkanocny, z długimi uszami.  

7. Trwa 40 dni przed świętami.  

8. Ciasto wielkanocne.  

9. Wkładasz do niego pokarmy, by poświecić je w kościele. 

Wykonała: Agata Trukawka, kl. V b 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwon wesoło się rozlega  
Pieśń potężna dobiega  
oby serce też zostało  
napełnione dzisiaj chwałą  
i tętniącym życiem wiosny  
w Zmartwychwstania dzień radosny. 
Wesołych Świąt  

życzy Zespół Redakcyjny 
 
 
 



Wielkanoc 
Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły 

chrześcijańskie. 

Dlaczego co roku jest inna data Wielkanocy? 

W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po 

pierwszej kościelnej pełni Księżyca  

(tzw. Paschalna pełnia Księżyca),  

przypadającej po 21 marca. Oznacza 

to, że Wielkanoc wypada pomiędzy  

22 marca a 25 kwietnia. Kościelna  

pełnia Księżyca różni się od astronomicznej. 

Wielkanocne zwyczaje ludowe! 

Z obchodami świąt wielkanocnych  

związanych jest wiele zwyczajów ludowych: 

śniadanie wielkanocne, pisanki, święconka, śmigus-dyngus, walatka, palma 

wielkanocna, Jezusek Palmowy. 

Śniadanie wielkanocne – posiłek zjedzony wspólnie z rodziną przy 

świątecznym stole. 

Pisanka-ogólna, zwyczajowa nazwa jaja (zwykle kurzego, ale także gęsiego czy 

kaczego) zdobionego różnymi technikami 

Święconka - nazwa pokarmów (mięsa, jajka,    

chleba, itp.) święconych w Wielką Sobotę w 

kościele. 

Śmingus -polegał na symbolicznym biciu  witkami 

wierzby lub palmami po nogach i wzajemnym 

oblewaniu się wodą. 

Walatka- była znaną zabawą wielkanocną. Miała 

ona swoje odmiany: dwie osoby toczyły pisanki po 

stole naprzeciw siebie. Czyja pisanka przetrzymała 

zderzenie ten wygrywał, w nagrodę zabierając 

stłuczone jajko przeciwnika. Można też było jajka trzymać w ręce i stukać nimi 

o siebie, również w tym przypadku właściciel nienaruszonej pisanki zabierał 

stłuczki. 

Jezusek palmowy- drewniana figura Chrystusa  

na osiołku, wożona na podstawie wózku  

podczas uroczystej procesji w Niedzielę Palmową.  

W ten sposób odtwarzano triumfalny wjazd  

Jezusa do Jerozolimy 

 

Krzyżówka nr 1 

 

1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc. 

2. Pomalowane jajka. 

3. Wielkanocne ciasto. 

4. Świecimy 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. 

 

 

     1.           

    2.            

3.                

   4.             

  5.              
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Krzyżówka nr 2 

1. Niesiesz ją w Wielką Sobotę do kościoła. 

2. Nazwa jaja zdobionego różnymi technikami 

3. Zakwaszana zupa mączna. 

4. Wypiekany z żyta i pszenicy 

5. Tradycyjne słodkie ciasto kuchni polskiej 

6. Inaczej powstanie z martwych 

7. Symbol Jezusa Chrystusa 

8. „Lany......” 

9. Pisklę kury 



 

 

 

 

Na wielkanocnym stole  

to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  

i gościom smakuje. 

 

 

Kolorami tęczy 

mienią się im kwiatki.  

Każdy ogród piękny,  

gdy kwitną w nim............ 

 

 

 

Żółciutkie jak słonko,  

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają  

w ogrodzie...................... 

 

 

 

 

Choć na dworze jeszcze chłodno; 

takie zimne noce, ranki... 

Pierwsze wiosnę lubią witać 

i krokusy, i ................................ 

 

 

Ledwie się las obudził z zimy. 

Wiosna się jeszcze po świecie błąka. 

Wśród starych liści kiełkują kwiatki; 

Już cała łąka tonie we ....................... 

 

 

 

Wyszukał: M.A. 

www.superkid.pl 

 

Palma wielkanocna -  tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. 

Wyszukała: Olga Ptaszyńska klasa VI b 

Źródło: www.google.pl 

 

Kiedy myślę, ze nadchodzą Wielkanocne Święta 

moja twarz staje się od razu uśmiechnięta. 

Sprawdzam, kiedy wiosenna przerwa dokładnie przypada, 

bo wolny, świąteczny czas z rodziną spędzić wypada. 

A wtedy jajka razem malujemy 

i w piękne pisanki je zaczarujemy. 

Oczywiście mazurka zabraknąć nie może, 

bo w koszyku ze święconką go ułożę. 

Znajdzie się też tam baranek biały 

co oznacza, że przyszedł Jezus Zmartwychwstały. 

Wesołych Świąt, Alleluja. 

  Mateusz Gładys, kl. VI b 

 

 

Święta Wielkanocne są zawsze takie radosne 

w Wielki Piątek przeżywamy Jezusa ukrzyżowanie, 

trzy dni później Jego Zmartwychwstanie. 

Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę 

idziemy do kościoła, bo mamy na to ochotę. 

W koszyczku święcimy wszelkie pokarmy 

jajka, kiełbasę i pieczywo, 

żeby nam się dobrze żyło. 

Świąteczną Niedzielę rozpoczyna 

msza Rezurekcyjna 

później śniadanie w rodzinnym gronie 

i wtedy już każdy z nas ochłonie. 

Każdy czeka na lany poniedziałek, 

w którym się dużo dzieje, 

bo każdy się wodą leje. 

Kinga Oleksiewicz, kl. V b 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superkid.pl/
http://www.google.pl/


Na wielkanocnym stole zielone borówki. 

Biało – szare bazie chylą swoje główki. 

Między nami zajączek wesoło podskakuje 

I radosnych świąt życząc dyngusem spryskuje. 

Wielkanoc, Wielkanoc to czas wielkiej radości 

Kurczaczek żółciutki już biegnie do gości. 

Bielutki baranek cichutko podśpiewuje 

I wesołe pisanki od rana maluje. 

Aleksandra Barankiewicz, kl. V b 

 

W koszyczku leży baranek, 

Jajka są pomalowane 

Koszyczek pięknie wystrojony, 

Mieni się w różne kolory. 

Bazie w wazoniku pięknie wyglądają 

I wszyscy ludzie chętnie je podziwiają. 

Wszędzie się słyszy miłe rozmowy, 

A w Śmingus – Dyngus 

będą mokre głowy. 

Natalia Ziółkowska, kl. VI b 

 

Wielkanocny zając przez pola pomyka 

Wiosny jest symbolem – krajobraz rozkwita. 

  Wpadł już do ogródka i choć tchu brakuje 

Świąteczne życzenia szybko recytuje: 

„Alleluja wesołego, pysznego święconego, 

Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego.” 

Wielkanocnych gości, więcej radości, niż złości, 

Słońca krągłego jak pączek – życzy Ci zajączek. 

Jajek na twardo, królika z kokardą, 

Mokrego dyngusa, fajnego psikusa, 

Rzeżuchy po pachy i smacznej kiełbachy. 

Maja Gralak, kl. V a 

Dwa zające. 

Po zielonej łące skaczą dwa zające 

Czekają na wiosnę i słonko radosne. 

Promyczki je grzeją, zajączki szaleją 

Mają w koszyczku prezentów moc 

I radośnie wołają Wielkanoc! 

Aleksandra Reńda, kl. VI b 

 

 

Mleczka nie chcą pić.  

Nigdy nie biegają. 

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! 

Wolą stać w wazonie,  

niż wziąć się za psotki. 

To są .......................... 

 

 

 

Tyle w koszyczku  

leży pisanek! 

A pośród nich  

słodki............................ 

 

 

 

 

 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  

bo dziś przecież................. 

 

 

 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha.  

Na talerzu, w domu  

kiełkuje...................... 

 

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje 

 

..................................... 

 

 



A teraz śmieszne fryzurki: 

 

    
 

Oto jak zrobić kłosa krok po kroku: 
1) Zwiążcie włosy w koński ogon. 

2) Następnie dzielicie kucyka na dwie części (analogicznie do tego jak dzielicie 

na trzy przed zrobieniem warkocza). 

3) Teraz należy wydzielać naprzemiennie pasmo włosów z jednej strony i z 

drugiej i nawijać na siebie. 

Ale to nie wszystko. Bo tą fryzurę można wykorzystywać również inaczej. 

Możecie na przykład wykonać dobieranego kłosa.  

Źródło:www.google.pl 

Wyszukały: Aleksandra Kujawa, Aleksandra Koncewicz, kl. VI b 

Zagadki 

 

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze.....................................  

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię.  

Przylatują z daleka bociany. 

Zakwitają w lesie sasanki. 

Marzanna umknęła do morza,  

Od tej pory cieplejsze są ranki. 

 

Jak zrobić baranka wielkanocnego? 
Poniższy przepis ma na celu stworzenie baranka wielkanocnego z lukrem, który 

jest pokryty puchatą masą o smaku kokosowym. Można również zmienić kolor 

owej masy, lub podpiec ją w piekarniku. Wiele osób nie ma czasu na zanurzenie 

głowy baranka w kremie, następnie na wykończenie za pomocą masy kokosowej 

i na pomalowanie akcentów, niestety musisz to wykonać, aby nie zepsuć 

wyglądu. Nie zapomnij o kokardkach! Aby pokroić zacznij od części tylnej i 

kieruj się w stronę głowy. 

Stopień trudności: umiarkowane 

Rzeczy, które potrzebujesz:  

2 i 1/4 szklanki tortowej mąki, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia,  

1/2 łyżeczki soli, 1 i 1/4 szklanki białego cukru, 1/2 kostki masła,  

1 szklanka mleka, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii, 4 białka 

Sposób przygotowania:  
Na początku przygotuj formę, pokryj olejem roślinnym  

i odstaw na kilka minut, po czym wytrzyj używając czystej 

serwetki. Natłuść i dodaj mąki, nie pozostawiając żadnych  

luk. Ustaw piekarnik na 190 stopni. 

Przesiej mąkę tortową, następnie zrób to ponownie  

dodając proszku do pieczenia oraz soli i odstaw na  

bok.W dużej misce utrzyj masło i cukier, aby uzyskać lekką i puszystą masę. 

Dodawaj mieszankę z mąką na przemian z mlekiem. 

Mieszaj ciasto, żeby było gładkie po każdej dawce, po czym dodaj wanilii. 

W dużej szklanej lub metalowej misce ubijaj białka jajek, aż utworzą lekką 

formę. Następnie dodaj 1/3 tej formy do ciasta, aby stało się bardziej puszyste, 

po czym dodaj resztę. 

Wypełnij ciastem część formy z głową. 

Drewnianą łyżką delikatnie rozprowadź 

ciasto, aby usunąć pęcherzyki powietrza. 

Uważaj, żeby nie naruszyć warstwy mąki i 

tłuszczu na formie. Przykryj formę, 

upewnij się, że jest dokładnie zamknięta, 

aby uniknąć rozdzielenia ciasta. 

Połóż formę na blasze w rozgrzanym 

piekarniku i pozostaw na ok. 1 godzinę. 

Sprawdzaj ciasto wbijając szpikulec lub 

wykałaczkę w tylną część. 

Wciąż będące jeszcze w formie ciasto, 

odłóż na bok na ok. 15 minut. Następnie 

ostrożnie zdejmij przykrycie. 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://modowa.pl/wp-content/uploads/2012/05/moda3.jpg&imgrefurl=http://modowa.pl/nowinki-ze-swiata-mody/351-2/attachment/moda3&usg=__x6D2xExgNwOej8gqQRGTZRQE6sI=&h=481&w=410&sz=40&hl=pl&start=4&zoom=1&tbnid=Egy7-m4ywz8F-M:&tbnh=129&tbnw=110&ei=QXxAUfLAHM7Dswb-r4DIBA&prev=/images%3Fq%3D%25C5%259Bmieszne%2Bfryzury%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAw
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://fundir.org/img/jslulefm7oo%3D3einl07yfxw_/najdziwniejsze_fryzury_1.jpg&imgrefurl=http://fundir.org/gallery,najdziwniejsze_fryzury,784,0,0.html&usg=__3WsTiTfCpFbcSQKzBNaNlN_yx6o=&h=782&w=520&sz=35&hl=pl&start=12&zoom=1&tbnid=rU2NgcKeJsHFkM:&tbnh=143&tbnw=95&ei=QXxAUfLAHM7Dswb-r4DIBA&prev=/images%3Fq%3D%25C5%259Bmieszne%2Bfryzury%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CD8QrQMwCw
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://tatuaze.us/upload/foto/0/12974167660_0.jpg&imgrefurl=http://tatuaze.us/tattoos-2820-smieszne_fryzury.html&usg=__ba7MpjAvQyGM_myYG9FPAzGVqz4=&h=585&w=428&sz=36&hl=pl&start=8&zoom=1&tbnid=-4xUHfaEtFzsSM:&tbnh=135&tbnw=99&ei=QXxAUfLAHM7Dswb-r4DIBA&prev=/images%3Fq%3D%25C5%259Bmieszne%2Bfryzury%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBw
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.obmawiamy.pl/wp-content/uploads/2009/09/wlosy-fryzury-425x438.jpg&imgrefurl=http://www.obmawiamy.pl/26/najgorsze-fryzury-w-filmach-7267/&usg=__gQSJGfuNTnVchXu1rd7AaMOVdkQ=&h=438&w=425&sz=30&hl=pl&start=10&zoom=1&tbnid=pbq_nqYegM099M:&tbnh=127&tbnw=123&ei=QXxAUfLAHM7Dswb-r4DIBA&prev=/images%3Fq%3D%25C5%259Bmieszne%2Bfryzury%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDsQrQMwCQ


Zanim oddzielisz ciasto od dolnej części pozwól mu nieco ostygnąć, 

pozostawiając na kolejne 5 minut, aby para się ulotniła. Po usunięciu reszty 

formy pozostaw ciasto do całkowitego ostygnięcia. Nie ozdabiaj ciasta zanim 

nie ostygnie. 

Dekorowanie baranka wielkanocnego:  
Składniki:  

6 szklanek przesianego cukru pudru  

1/2 szklanki wody  

2 łyżeczki lekkiego syropu kukurydzianego  

1 łyżeczka ekstraktu z kokosa 

Sposób przygotowania:  
1. W garnku wymieszaj cukier puder, wodę  

oraz syrop kukurydziany. Gotuj na małym  

ogniu do temperatury ok. 33 stopni,  

nieustannie mieszając. Mieszanka powinna  

być wystarczająco cienka, aby nadawała się  

do polewania, oraz wystarczająco gruba, aby  

stała się warstwą przykrywającą. 

2. Do pokrycia głowy baranka: połóż ciasto na drucianej półce, twarzą do góry, 

nalej krem na twarz i uszy. W razie potrzeby powtórz. 

3. Kiedy krem się uformuje włóż baranka do naczynia, lub białego kartonu na 

wymiar. 

4. Na pozostałą część ciasta wraz z tylnymi partiami głowy oraz uszu, nałóż 

lukier. Za pomocą gwiazdki lub specjalnej końcówki do lukru wykonaj warstwę 

wełny na baranku. Jeśli używasz gwiazdki przesuwaj ją delikatnie, następnie za 

pomocą wykałaczki stwórz wrażenie puszystości. 

5. Rezultatem powinna być lukrowana głowa i uszy, na pozostałej części ciasta 

powinna być puszysta masa, najlepiej kokosowa. 

6. Do pomalowania twarzy użyj farb spożywczych. 

7. Zawiąż kokardkę wokół szyi, w miejscu gdzie lukier styka się z masą. 

8. Udekoruj podstawę ciasta leżącego na naczyniu. Otocz go wielkanocnymi 

słodyczami. 

Redaktor: Boorka, specjalista Tipy.pl 

 

Jak ozdobić pisanki muliną? 

Sposobów ozdabiania pisanek jest tak wiele, jak wiele jest ludzi z 

wyobraźnią, których ręce są zawsze gotowe do pracy, by stworzyć jakieś małe 

dzieło. Poniżej proponowane pisanki są takie piękne, kolorowe, że od razu robi  

się wiosennie w sercu i mieszkaniu. Kolory napawają optymizmem i radością. 

Nie sposób się nie uśmiechnąć widząc tak kolorowe pisanki. A zrobienie ich 

 

1) legginsy – 17% (37głosów) 

2) dresy – 9,6% (21głsów) 

3) proste spodnie – 13,3% (29głosów)  

4) ,,rurki’’ – 41,3% (90głosów) 

5) ,,dzwony’’ – 0,4% (1głos) 

6) wąska spódnica – 6,9% (15głosów) 

7) rozszerzana spódnica – 2,3% (5głosów) 

8) wąska sukienka – 6,9% (15głosów) 

9) rozszerzana sukienka – 2,3% (5głosów) 

Ankietę opracowały: Stylistki z VI b 

Jak krok po kroku zrobić                        

fajną fyzurę :** 

      
 

    

 

 

 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://kobietamag.pl/wp-content/uploads/2012/07/tutorial-warkoczyki1.jpg&imgrefurl=http://kobietamag.pl/jak-zrobic-fryzure-z-warkoczami/&usg=__5EnGiShWX7cANT-qwAJS5u-hdxU=&h=476&w=495&sz=122&hl=pl&start=6&zoom=1&tbnid=66s_ZNJ2I_AkSM:&tbnh=125&tbnw=130&ei=AHtAUefkPITltQbImYGwAQ&prev=/images%3Fq%3Djak%2Bkrok%2Bpo%2Bkroku%2Bzrobi%25C4%2587%2Bfajn%25C4%2585%2Bfryzur%25C4%2599.%253F%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBQ


Dlaczego nie da się oddychać w kosmosie? 

Bo nie ma tam tlenu, który jest potrzebny do oddychania i życia. 
Jak człowiek unosi się w kosmosie? 

Człowiek w kosmosie jest 6 razy lżejszy niż na Ziemi, więc z łatwością unosi się 

w powietrzu. 

Jaki ma sens matematyka? 

Matematyka w życiu jest bardzo potrzebna. Na przykład do policzenia, czy 

wystarczy nam pieniędzy na ulubioną czekoladę. Bardzo przyda się również w 

późniejszym życiu. 

Kto wymyślił bajki? 

Bajki powstały w czasach, kiedy nie było telewizorów i komputerów. Ludzie dla 

wypełnienia wolnego czasu wymyślali różne opowieści. 

Jak powstały książki? 

Najpierw ludzie opowiadali sobie historie ustnie. Po wynalezieniu pisma zaczęto 

pisać książki odręcznie. Potem ilustrowano je. Kiedy wynaleziono druk, 

drukowano je i wyglądały podobnie, jak dzisiejsze. 

Kto wymyślił Św. Mikołaja? 

Pewna historia głosi, że dawno, dawno temu, za górami, za lasami, bogaty 

człowiek lubił pomagać innym zawsze w Boże Narodzenie dawał biedniejszym 

dzieciom prezenty. Był przebrany za starego człowieka w czerwonej czapce, a 

na imię miał Mikołaj. Później, gdy dowiedziano się, kto podkłada prezenty 

ogłoszono go Świętym Mikołajem! 

Wasza koleżanka, Bezradna, napisała mi o swoim problemie. Chłopiec z jej 

klasy wyśmiewa się z niej, drwi i dokucza.  Mówiła o tym rodzicom, ale to nie 

przyniosło skutku. Prosi mnie, abym pomogła jej rozwiązać ten problem. 

Uważam, że najlepszym sposobem będzie rozmowa w cztery oczy z Twoim 

wychowawcą. Z mojego sprawdzonego źródła wiem, że to pomaga. Proszę, abyś 

napisała po rozmowie, jaki to przyniosło rezultat, czy moja rada okazała się 

przydatna. Jeśli to nie pomoże, obiecuję, że postaram się znaleźć inny sposób.  

Czemu w klasie 6 d jest tyle ładnych chłopaków? 

Widocznie trafiłaś do bardzo fajnej klasy. Bardzo Ci zazdroszczę  

 

Wszystkich autorów pytań serdecznie pozdrawiam i zachęcam do dalszej 

współpracy z moim działem, 
Panna Nancy. 

 

Ankieta 

Postanowiłyśmy przeprowadzić kolejną ankietę tym dotyczącą mody. Pytałyśmy 

nauczycielki i uczennice naszej szkoły. 

Spytałyśmy ,,Co najczęściej nosisz?’’ 

 

wcale nie jest takie trudne. 

Rzeczy, które potrzebujesz:  

mulina we wszystkich kolorach tęczy, plastikowe jajka,  

nożyczki, klej w pistolecie do klejenia na gorąco. 

Przygotuj sobie mulinę, poukładaj ją kolorami, których  

będziesz po kolei używać. 

Możesz też sobie rozrysować na kartce papieru, jak  

chcesz, aby wyglądały Twoje pisanki. Będzie Ci  

naprawdę dużo łatwiej, gdy będziesz już naprawdę  

obtaczać jajka muliną. Weź plastikowe jajko w dłoń  

i posmaruj jego czubek klejem. Następnie przyłóż  

końcówkę muliny i zacznij ją owijać wokoło w spiralę. 

W miarę obtaczania jajka muliną dodawaj klej, aby mulina była dobrze 

przyklejona do jajka. Pamiętaj jednak, aby nie dawać za dużo kleju, bo będzie 

brzydko wyłaził między kolejnymi nitkami muliny. 

Gdy będziesz chciała zmienić kolor muliny, po prostu utnij ta, którą aktualnie 

używasz i zacznij oklejać następną, chowając końce lekko pod spód. 

Gdy skończysz odstaw jajko do wyschnięcia i zacznij dekorować następne. 

Redaktor: Malwina, specjalista Tipy.pl 

 

Uczymy się uczyć 
 

 Nadchodzi wiosna. Każdy z nas  

chciałby wyjść na dwór, pograć z kolegami  

w piłkę. Ale co  z tego, jeśli następnego dnia  

jest klasówka? W tym dziale pokażemy  

Wam, jak szybko i efektownie się uczyć. 

 

SPOSÓB PIERWSZY 

Fiszki można  wykorzystywać jako samodzielnie wykonaną pomoc 

naukową służącą do systematycznego uczenia się. To nic innego jak niewielki 

kartonik lub kawałek papieru z hasłem, słówkiem, datą historyczną lub pytaniem 

na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na 

stronie odwrotnej (rewersie). Przy pomocy wielu przegródek (np. w pudełku z 

przegródkami) lub odrębnych pudełek czy nawet stosów z fiszkami możliwa jest 

nauka i powtórka wszelkich danych, słówek, faktów czy dat. Przykład: trzy 

przegródki: 1, 2 oraz 3. Na początku wszystkie fiszki znajdują się w przegródce 

1 - dokonuje się codziennych powtórek fiszek z tejże przegródki; fiszki z 

przegródki 2 powtarzane są co drugi dzień, fiszki z przegródki 3 np. co czwarty 



dzień. Jeżeli uczący się zna już odpowiedź, to fiszka wędruje do kolejnej 

(wyższej) przegródki. Jeżeli nie jest znana prawidłowa  

odpowiedź, fiszka wędruje do najniższej przegródki.  

Celem nauki jest umieszczenie wszystkich fiszek  

w przegródce najwyższej. Aktualnie  

najpowszechniejszym rozwiązaniem autodydaktycznym  

jest posługiwanie się pudełkiem z pięcioma  

przegródkami 

 

SPOSÓB DRUGI 

Mapa myśli to innowacyjny sposób przedstawiania  

niektórych zagadnień ułatwiający naukę. Ma na celu  

przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt zapamiętania.  

Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich  

haseł. Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa,  

zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy- istotne dla twórcy. Należy pamiętać, 

że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które przychodzą do głowy. 

Mankamentem tego rodzaju pracy jest to że jest ona czytelna tylko i wyłącznie 

dla autora. 

Powodzenia w wykonaniu oraz nauce! 

Źródło: wikipedia.org 

Opracowały: Agata Łykowska i Paulina Podolewska 

 

NAUKA 

 

Nauka w mojej szkole to przyjemność, a zabawa to codzienność.  

Patrycja Fryziak, kl. V a 

Każdy z nas to wie, że w naszej szkole uczyć się chce!  

Tu nauka, tu zabawa. W sumie całkiem niezła sprawa.  

Paulina Ignasiak, kl. V a 

Zaufaj szkole, ona cię nie zdradzi, 

zaś w naukowych sprawach właśnie Tobie doradzi! 

Kto chodzi do szkoły Trójki, 

nigdy nie dostanie jedynki lub dwójki! 

Przyjdź do Trójki – szkoły, 

Gdzie nigdy nie chodzą matoły!  

Oliwia Żuchowska, kl. V a 

W naszej szkole nauka do Twojej głowy zastuka. 

Czy to ortografia, czy to gramatyka  

w naszej szkole nauczysz się ojczystego języka.  

Marta Gajewska, kl. V a 

 

Zrób to sam! 
Nasza propozycja to jajka robione 

metodą decoupage.  

Potrzebne przybory: farba akrylowa, 

serwetki z motywami świątecznymi, 

jajko styropianowe, pędzel, klej z 

lakierem do decoupage. Wszystkie te 

produkty można nabyć w sklepach 

plastycznych. 

Instrukcja wykonania 

1. Styropianowe jajko malujemy 

farbą akrylową. 

2. Podczas, kiedy farba będzie 

schnąć, z serwetek wycinamy 

motywy wielkanocne. 

3. Wycięty motyw należy 

rozwarstwić. Cienką warstwę 

z motywem, przykładamy do 

jajka w miejsce gdzie 

będziemy chcieli przykleić 

obrazek. 

4. Na pędzelek nakładamy klej z 

lakierem i smarujemy nim 

motyw i jajko. 

5. Tak robimy też z innymi 

motywami. 

6. Po przyklejeniu motywów z serwetek, czekamy aż jajko wyschnie. 

7. Po wyschnięciu, za pomocą szpilki dodajemy na czubek jajka 

wstążeczkę, jeśli jednak chcemy, żeby jajko mogło stać w wazonie lub 

święconce, na spód jajka wbijamy patyczek lub długą wykałaczkę. 

8. Teraz możemy już ozdobić nasz dom lub święconkę własnoręcznie 

wykonanym jajkiem.  

Powodzenia! 

    Przygotowała: Paulina Podolewska, kl. VI b 

 

PORADY PANNY NANCY 
Czy w szkole będą laptopy? 

Jak już niektórzy mogli się przekonać mamy w szkole laptopy. Pracować na 

nich można jedynie w niektórych klasach, ale cały czas się to zmienia. 



Ciasta drożdżowe należą do najtrudniejszych, wymagają dużej cierpliwości przy 

wyrabianiu i „ciepłego" otoczenia, ale gdy się udadzą zrekompensują wszystkie 

trudności. Baba puchowa obok szafranowej i podolskiej stanowi jeden z 

najbardziej znanych staropolskich wypieków. 

 
 
Świąteczna rolada  
z kurczaka z białą  
kiełbasą 

 

Przygotowanie: 30 minut 

Pieczenie: 30 minut 

Porcja dla  4 osób 

Wartość energetyczna jednej 

porcji potrawy, bez 

dodatków, wynosi ok. 410 

kcal. 

Składniki: 4 piersi z kurczaka – około 500 g, 50 g białej kiełbasy, 100 g 

pieczarek, 50 g żółtego sera, 1 ząbek czosnku, 1 łyżka musztardy, pęczek natki 

pietruszki, 100 ml oleju, 2 łyżeczki oregano, sól, pieprz, ewentualnie 30 g 

suszonych pomidorów. 

Przygotowanie: Kiełbasę, jeżeli jest surowa sparz przez 5-10 minut we 

wrzątku, następnie pokrój ją w kostkę o boku około pół centymetra. Ser zetrzyj 

na tarce. Czosnek posiekaj i utrzyj z odrobiną soli. Pieczarki, ew. suszone 

pomidory pokrój w plasterki. Na patelni rozgrzej połowę oleju i przesmaż na 

nim pieczarki z czosnkiem. Smaż do czasu odparowania całej wody. Zawartość 

patelni wymieszaj z białą kiełbasą, posiekaną natką pietruszki, żółtym serem, 

suszonymi pomidorami i dopraw do smaku solą, pieprzem oraz oregano. Piersi z 

kurczaka zbij tłuczkiem na cienkie kotlety. Przygotuj sobie 2 duże płaty folii 

aluminiowej. Folię posmaruj pozostałym olejem. Na każdym płacie folii ułóż 

obok siebie po dwa kotlety i rozpłaszcz je dłonią, przy brzegach folii powinno 

zostać ok. 3-4 cm wolnej przestrzeni. Mięso posmaruj musztardą, oprósz solą, 

pieprzem, oregano, nałóż na górę łyżką farsz i całość zawiń, z pomocą folii, w 

ścisłe rolady. Końcówki folii zawiń do środka i wstaw roladki na około 30 minut 

do nagrzanego do 170°C piekarnika. Po tym czasie roladki wyjmij i odstaw na 

15 minut. Mięso wyjmij z folii i pokrój na plastry. Potrawę podawaj z sosem 

koperkowym lub pomidorowym, ziemniakami lub ryżem i surówkami. 

Źródło:WWW.biedronka.pl/przepisy kulinarne/przepisywielkanocne 

Przepisy wyszukały: Aleksandra Koncewicz, Aleksandra Reńda, kl. VI b 

Wysoki poziom, dobra szkoła każda buzia jest wesoła.  

Patrycja Dziekan, kl. V a 

 

Pisać dobrze ten potrafi, 

kto się uczy ortografii. 

Ucz się polskiego mój drogi kolego.  

Jakub Błaszczyk, kl. V a 

 

W –f nasz to super sprawa,  

przyłącz się, będzie zabawa! 

 Aneta Mościbroda, kl. V a 

 

Każdy uczeń naszej szkoły, 

jest szczęśliwy i wesoły. 

 

Trójka, Trójka – szkoła fajna, 

nie przeciętna, nie zwyczajna.  

Marta Krawczyńska, kl. V a 

                                    Mój dom 

Mój dom, to miejsce, gdzie zawsze się spotykamy, 

ja, mama moja i tata, wszyscy tam powracamy. 

Latem za oknem widać ton zieleni, 

ptaki wciąż śpiewają, a słońce się mieni. 

Zimą w moim domu, blask ognia z kominka, 

sprawia, że zawsze jesteśmy jak prawdziwa rodzinka. 

Mam piękny pokój, urządzony schludnie, 

lubię w nim przebywać w każde popołudnie. 

Dom, to sypialnia i nasze łóżka, 

a na nich kołdra i miła poduszka. 

Mój dom to miłość, mama i tata, 

to ciepłe kapcie i  gorąca herbata. 

Domowy obiad najlepiej smakuje, 

nikt tak jak mama go nie ugotuje. 

Domowy spokój i odpoczynek, 

dają nam siłę na nowy wysiłek. 

Nasz pies co biega ciągle po domu, 

Skacz i szczeka nie wadząc nikomu. 

Mojego domu nie chciałabym stracić, 

bo mam tam sekrety i dużo pamiątek, 

z którymi wiążę wspomnień początek. 

Nasz dom zwyczajny, jak wiele na świecie, 



lecz jedno jest w nim szczególne jak wiecie. 

To moja rodzina i spokój ducha, 

uśmiech rodziców i miękka poducha. 

Bez domu trudno by nam się żyło, 

i dziwnie by się do szkoły chodziło. 

Bo kiedy ze szkoły do domu wracamy, 

zawsze rodzinnie do stołu siadamy.  

 Anna Zielińska, kl. IV a 

 

WULGARYZMY DO LAMUSA 
 

Wulgaryzmy – słowa złe – każdy o tym dobrze wie, 

gdy ich używamy, wyrzuty sumienia mamy. 

Pomijajmy takie słowa, bo od nich boli głowa. 

w SP 3 każdy o tym wie, wulgaryzmów nie wymawia się. 

Uczniowie zasady znają i brzydkich słów nie używają. 

Marta Gajewska, kl. V a 

 

Wulgaryzmy brzydkie słowa, 

o nich ciągle w życiu mowa. 

Ktoś na kogoś powie słowo brzydkie, 

szarpnie i kopnie w łydkę, 

no i wojna już gotowa, 

gorsza niż jakakolwiek wojna światowa, 

bo pokłócisz się z przyjacielem, 

on tobie, a ty jemu dasz przykrości wiele. 

A więc wulgaryzmom STOP mówimy 

i zawsze nawzajem się lubimy. 

Oliwia Żuchowska, kl. V a 

 

Niech wszyscy na świecie śpiewają, 

że Polacy piękny język mają. 

Używajmy piękne słowa –  

będzie po tym mądra głowa. 

Wulgarnych słów nie używajmy 

i ojczystego języka nie zaśmiecajmy. 

I Ty nie bluźnij mój Panie 

bo to oznacza złe wychowanie.  

Maciej Sebastianowicz, kl. V a 

 

Przygotowanie: Masło ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą 

masę. Dodajemy skórkę cytrynową i po jednym z 6 jaj, cały czas ucierając 

ciasto. Jeżeli chcemy dodać do keksu kilka łyżek madery, to dodajemy je pod 

koniec ucierania całej masy. Wtedy dosypujemy mąkę, mąkę ziemniaczaną oraz 

proszek do pieczenia. Najlepiej przygotować sobie wcześniej oba rodzaje mąki, 

przesiewając je i mieszając z proszkiem do pieczenia oraz przygotowanymi 

bakaliami i cynamonem. Po połączeniu wszystkich składników ciasta, formę 

smarujemy tłuszczem i posypujemy tartą bułką. Ciasto wkładamy do formy i 

pieczemy 1,5 godziny w temperaturze 180-200°C. Po upieczeniu posypujemy 

cukrem pudrem lub polewamy polewą - orzechową albo czekoladową. 

Baba puchowa 

Składniki: 500 g mąki (ok. 3 szklanek), 250 ml mleka, 70 g drożdży, 

10 żółtek, 150 g cukru (nieco ponad 1 szklanka), 150 g masła, kieliszek rumu 

(ok. 25 ml) lub zapach rumowy, 150-200 g rodzynek, szczypta soli. 

Przygotowanie: 
Przygotuj rozczyn: zalej 250 g 

przesianej mąki wrzącym 

mlekiem, a gdy wszystko 

ostygnie dodaj pokruszone 

drożdże. Postaw rozczyn w 

ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 

Ubij żółtka z cukrem do białości. 

Połącz ze sobą utarte żółtka, 

resztę mąki (również przesianej) 

oraz rozczyn. Wyrabiaj ciasto, a 

gdy już odchodzi od ręki dodaj 

rum, roztopione i schłodzone 

masło oraz szczyptę soli. Dalej 

wyrabiaj. Na koniec dosyp rodzynki, umyte, osaczone i posypane mąką. Ciasto 

włóż do formy wysmarowanej masłem, tak żeby napełnić ją do połowy. Formę 

przykryj lnianą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Gdy ciasto w formie 

urośnie włóż formę do nagrzanego do 180°C piekarnika i piecz przez 50-60 

minut. Tak jak w przypadku innych ciast drożdżowych można sprawdzić czy 

ciasto już się upiekło wkładając w nie patyczek. Jeżeli patyczek jest suchy, 

ciasto jest gotowe. Babę puchową możesz na koniec posypać cukrem pudrem 

lub polukrować. 

 



Dzieci, młodzież rozrabiają i złych słówek używają. 

Chcą nauczyć się wszystkiego, żeby umieć coś nowego. 

Wulgaryzmy są im znane, często przez nich wymawiane. 

Lubią bawić się słówkami, dla nich fajne to czasami. 

Kiedy słówka brzmią zbyt ostro, to rumienią się za ostro. 

Gdy używasz złego słówka, twoja główka jest malutka. 

Słowa brzydkie i nieznane nie są mile tu widziane. 

Lepiej mówić ładnie, schludnie niż dobierać słówka nudne. 

Wtedy wszyscy nas kochają i za grzeczne dzieci mają. 

Brzydkie słówka, wulgaryzmy niszczą mowę, niszczą słowa. 

Aż starszyznę boli głowa. 

Kto używa brzydkich słówek i wyraża się wulgarnie, 

 może skończyć dzisiaj marnie. 

Straci piątkę z zachowania i nagrody nie dostanie. 

Będzie smutno, będzie źle. Wulgaryzmom powiedz: „NIE!” 

Dzisiaj słonko rano wstało i uśmiechem powitało 

Gdy brzydkie słówko usłyszało, za ciemną chmurkę się schowało. 

Było mu smutno, było mu źle i przestało uśmiechać się 

Lecz za minutkę wszystko się zmieniło i znów wesoło zaświeciło. 

Kiedy dzieci zmianę zobaczyły i szybko słonko przeprosiły. 

Obiecały dziś poprawę i ruszyły na zabawę.  

Aleksandra Barankiewicz, kl. V a 

 

 
 

Trójka gotuje 
 

Keks świąteczny 

Składniki: 300-350 g mąki (ok. 2 

szklanki), ok. 80 g mąki 

ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku 

do pieczenia, cukier waniliowy, 250 

g cukru, 300 g masła, 6 jaj, ok. 300 

g bakalii: rodzynki, orzechy, 

migdały, skórka otarta z jednej cytryny, można też dodać trochę cynamonu i 

kilka łyżek madery.  

Wulgaryzmy – nie chcę was, 

przeszkadzacie cały czas. 

A to w szkole, a to gdzieś 

wszędzie was pełno jest. 

Piszę, by zaprotestować, 

brzydkie słowa anulować. 

Słowa brzydkie - po co są? 

mi tam niepotrzebne są. 

I dlatego proszę Was, 

o miły dla nas czas.  

Aneta Mościbroda, kl. V a 

 

Wulgaryzmy – to nie dla mnie, 

nie chcę kalać ust szkaradnie! 

Gdy kto mówi brzydkie słowa, 

to od razu boli głowa! 

My język polski lubimy, 

a wulgaryzmów się nie uczymy. 

Myślę o kimś bardzo źle, 

ale brzydkie słowa – nie!  

         Ada Bonawenturczak, kl. V a 

 

 

Wulgaryzmy brzydkie są, one psują mowę Twą. 

Każdy myśli, że to cool, ale później jest to ból. 

Dlatego stań z nami w tej akcji, 

będziemy z Twojej strony 

oczekiwać reakcji. 

Namów przyjaciół, kolegów, 

rodzinę 

by z nami mówili: „Nie to 

niemiłe” 

jeśli nam wszystkim to się 

uda,  

wreszcie w swym życiu, 

zobaczysz jakieś cuda! 

Wszystko co dobre, kiedyś się 

kończy. 

My to zmienimy! 

Teraz to złe, niech się ZAKOŃCZY!!!  

Adam Pawlikowski, kl. V a 



 
Przeklinanie to rzecz zła 

bądźmy mili: Ty i ja. 

Wulgaryzmom stop czynimy, 

i brzydko nie mówimy. 

W szkole, w domu, na podwórku, 

w radiu, prasie  - brak szacunku. 

Z kulturą mi do twarzy  

dlatego wulgaryzm mnie razi. 

Zwrócę Ci uwagę, 

byś ich nie używał, 

ale także nigdy  

w zeszycie ich nie wypisywał. 

Troszczę się o czystość mowy 

przede wszystkim poetyckiej, 

daję dobry przykład innym 

może wszystkim temu winnym.  

Maja Gralak, kl. V a 

 

Wulgaryzmy rzeczy złe, 

każde dziecko o tym wie. 

Lecz niestety tak to bywa, 

każdy czasem ich używa. 

Przeklinanie to rzecz zła, 

bądź rozsądnym  - Ty i ja.  

Paulina Ignasiak, kl. V a 

 

Jestem uczniem piątej klasy, 

to nie dla mnie te grymasy. 

Gdy już powiesz brzydkie słowo, 

przeprosić trzeba musowo. 

Życie jest jak piękny kwiat, 

rozkwita z biegiem lat. 

Nie marnuj więc tego, 

mówię Ci mój kolego.  

Marta Krawczyńska, kl. V a 

 

 

     Kolorowanka dla Oli i Janka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


