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W tym
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Święta tuż, tuż,

PRIMA
APRILIS,

WIELKANOC
PO
ANGIELSKU, 

DZIECI
SEGREGUJĄ
ŚMIECI!

WIELKANOCNE
WARSZTATY

SZCZYPTA
HUMORU

Pisanych jajeczek,
wierzbowych bazieczek,
kiełbasy święconej,
dużo chrzanu do niej,
baby pocukrzonej,
kukiełki plecionej,
Zmartwychwstania w duszy
i wiosny… po uszy!
Życzy redakcja 

Już niedługo WIELKANOC!
 To bez wątpienia  najważniejsze święto
chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Chrystusa  w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tj. między 21 marca a 25
kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy
rozpoczyna odbywająca się wczesnym
rankiem procesja i msza, w Kościele
katolickim zwana rezurekcją. W tym dniu
spożywa się uroczyste śniadanie w gronie
rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie
życzeń. Wielkanoc wieńczy okres
Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki
Tydzień. Jest czasem radości. Z
Wielkanocą wiążą się liczne religijne i
ludowe obrzędy (święcenie pokarmów,
pisanki, śmigus-dyngus). 

Oliwia

AK
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Dzieci segregują śmieci!

13 marca br.
klasa 4 b
wybrała się na
bardzo ciekawe
zajęcia do
Inwest – Parku,
które zostały
przygotowane i
poprowadzone
przez
pracowników
Związku
Międzygminnego
PRGOK –
Jolantę
Borkowską i
Krzysztofa
Oleksego.
Zajęcia miały na
celu 
przedstawienie
problemu
związanego z
niewłaściwym

 segregowaniem
śmieci oraz
miały zachęcić
naszą klasę do
segregacji.
Dowiedzieliśmy
się, dlaczego
jest to tak
ważne i jakie są
skutki braku
odpowiedzialności
za to, co robimy
dla środowiska i
ziemi. Zajęcia
były bardzo
ciekawe i
zmotywowały
nas bardzo do
działania. Oprócz
ważnych
informacji mieliśmy
możliwość 

także wykonać
prace
plastyczne z
ekologicznych
przedmiotów,
np. ze starych
słoiczków. Było
to bardzo
ciekawe i
zabawne
spotkanie - oby
takich jak
najwięcej. Na
koniec cała
klasa obiecała
segregować
śmieci w domu i
opowiedzieć
rodzicom,
koleżankom i
kolegom, jak
należy to robić.

Marysia  

3. SÓL
ZAMIAST
CUKRU:
To dowcip
może niezbyt
przyjemny, ale
wywołujący
wielką ilość
śmiechu.
Wieczorem,
dzień szybciej
wsyp do
cukierniczki
sól.
Następnego
dnia czekaj
cierpliwie, co
się wydarzy.
Tylko
pamiętaj,
żebyś sam się
w to nie
wkopał.

4.GDZIE SĄ
MOJE BUTY?
Jeśli nie
mieszkasz
sam, możesz
schować
wszystkie buty,
a zostawić tylko
kapcie. Można
też powiązać
sznurkami buty
nie do pary.
4. Czy to jest
szampon?
Jeśli macie w
domu szampon
w ciemnej
butelce,
podmień go na
mleko. Będzie
niezła zabawa.

5. A MOŻE
JAJKO?
Rano zrób
śniadanie
bliskiej osobie i
daj jej
nieugotowane
jajko. Powiedz,
że zrobiłeś jej
śniadanie i jajka
na twardo tak,
jak lubi. Chyba
wiesz, co się
stanie, gdy
uderzy nim o
talerz?

Żartujcie z
umiarem. Miłej
zabawy!

Maja

Warsztaty

Zadowoleni uczestnicy

PRIMA APRILIS
W tym roku wielkanocny zajączek oprócz pisanek
i słodyczy może przynieść koszyczek
primaaprilisowych żarcików. A więc miejcie się na
baczności i uważajcie albo sami spróbujcie
komuś zrobić nieszkodliwy kawał.

1.PUDER W
SUSZARCE:
Wsyp puder
dla dzieci lub
do włosów do
suszarki.
Rano ten, kto
będzie chciał z
niej
skorzystać
będzie miał
niespodziankę.
2. SZAMPON
Nalej mleka
zamiast
szamponu.
Będzie
niegroźne
zamieszanie.

:)

fot. p. H. Kunysz

fot. p. H. Kunysz

int.
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Easter in England
Easter in England

Easter it is a time for the giving and receiving of
presents which traditionally take the form of an Easter
egg and hot cross buns. The Easter egg is the most
important symbol of Easter but fluffy little chicks, baby
rabbits and spring flowers like tulips, daffodils, dangling
catkins are also used to signify the Nature’s
awakening.
Nowadays Easter Eggs are made of chocolate. The
Easter eggs are hard- boiled, dyed in bright colours and
sometimes richfully colored. Colouring and decorating
eggs are the funniest things.
Easter games
Egg rolling- take your egg to the top of the hill and roll
it down. The first egg to get to the foot of the hill is the
winner.
Egg hunt- look for decorated or chocolate eggs in your
house or garden. Try to find all of them before your
brother or sister.
Egg dance- put a lot of eggs on the floor and dance
among them with your friends. Don’t step on the eggs.
Egg tapping (egg fight)- hold your hard-boiled egg
firmly, and use it to hit  your friend’s eggs. You win the
game if your egg breaks their eggs.

.

.

WIELKANOCNE WARSZTATY 
Klasa 4f odwiedziła Muzeum Okręgowe w Pile.Tym
razem celem warsztatów było wykonanie
Wielkanocnego koszyczka. Na początku spotkania
dzieci z zaciekawieniem słuchały wykładu na temat
tradycji i obrzędów Wielkanocnych. Uczniowie także
mogli podzielić się własną wiedzą o obyczajach
panujących w tym okresie w ich domach. Następnie
dzieci zabrały się do pracy i wykonały przepiękne
koszyczki wielkanocne.
Bardzo dziękujemy za kolejne udane wyjście.

p. Kinga Hering

Wielkanocne koszyczki

KH

KHfot. p. K. Hering
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SZCZYPTA
HUMORU

ZAJĄC
Zbliża się Wielkanoc. Wielu z was pewnie jako dzieci czekało na
prezenty od wielkanocnego zajączka. W tym numerze trochę o nim i o
zwykłym pospolitym zającu.

 Zając wielkanocny to jeden ze
świeckich symboli Wielkanocy.
Przynosi prezenty grzecznym
dzieciom w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych. Zając wielkanocny
wygląda tak jak normalny zając,
tylko, że chodzi z koszyczkiem
wielkanocnym i rozdaje prezenty.
Na małe prezenty wystawia się
wielkanocny koszyczek wyścielony
słomą lub pociętą na paski
serwetką. A teraz trochę o jego
pierwowzorze.
Zając ma długość 75 cm,
wysokość ok. 30 cm, a jego ogon
(omyk) ma 8-10 cm. Waży 3-6 kg.
Ogon zająca jest od góry czarny,
spodem biały. Uszy są dłuższe od
głowy. Nogi zająca nazywa się
skokami, natomiast uszy -
słuchami. Łapy jego są wąskie i
twarde, przystosowane do biegania
po twardym terenie.

Nogi tylne są znacznie dłuższe od
przednich. Jego futro (turzyca) ma
szary kolor - upodabniający go do
podłoża - ubarwienie ochronne. W
zimie futro staje się jaśniejsze i
gęstsze niż w lecie. Jest typowo
stepowym gatunkiem. Występuje
głównie na otwartych terenach
upraw rolniczych i łąk, w
zagajnikach śródpolnych. W
dużych lasach występuje rzadko.
Nie lubi terenów bagiennych i
podmokłych. Zimą zające,
zmuszone głodem często żerują w
nieogrodzonych sadach. Zające są
w stu procentach roślinożerne. Piją
wodę ze zbiorników sporadycznie,
najczęściej wystarcza im rosa z
roślin, którymi się żywią. 

ZAJĄC

Przed świętami wielkanocnymi
zajączek, odwiedzając
niedźwiedzia wręczył mu
wielkanocną pisankę. Gdy misiek
wziął ją w łapy i pisanka
wybuchła. 
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i
mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy
nie widziałeś kinder
niespodzianki?

Zając przychodzi do cukierni.
Widzi marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.
- Acha, to poproszę 2 kilogramy
okruszków.

- Zajączku, dlaczego masz takie
krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i
słuchałem śpiewu słowika. Tak
się zasłuchałem, że nie
usłyszałem kosiarki...

Mówi kurczak do kurczaka
-Znowu będę mokry 
-A co? 
-Ksiądz grasuje z kropidłem.

wybrała Agata

REDAKCJA NUMERU:
 Agata Krauz, Maja Pszczółka,
Oliwia Kotowska, Marysia
Musiał, p. Kinga Hering

niecodziennikszkolny@gmail.com

 Wiosną i latem żywią się
niewielkimi nadziemnymi częściami
roślin, jesienią mogą zjadać
korzonki lub inne podziemne części
roślin. W zimie obgryzają gałązki
drzew i krzewów, wczesną wiosną
zjadają młode pędy. Wzrok mają
raczej słaby. Ruch rozpoznaje
doskonale, nawet ze sporej
odległości, ale nieruchome
przedmioty słabo rozróżnia. W
normalnych warunkach nigdy nie
wydaje głosu. Jego
charakterystyczny głos, tzw.
kniazienie, można usłyszeć tylko
wtedy, gdy jest ścigany np. przez
psa lub jest ranny i zagrożony.
Wody nie boi się – w razie potrzeby
potrafi pływać.

Agata

INT.
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