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"Kwiecień plecień, co przeplata,
trochę zimy trochę lata." 

Prima Aprilis

        Wielkanoc

Prima aprilis- dzień
żartów święto
obchodzone 1
kwietnia, z którym
związane są
tradycje robienia
żartów, celowego
wprowadzania w
błąd rodziny,
znajomych. W tym
dniu również w
mediach pojawiają
się różne
nieprawdziwe,
żartobliwe
informacje.

Zachęcamy do
wzięcia udziału
w naszych
konkursach. 
Rozstrzygnięcie
będzie  w maju.
:)

Niedziela Palmowa
to święto
chrześcijańskie
upamiętniające
przybycie Jezusa
Chrystusa do
Jerozolimy. Jest to
również pierwszy
dzień Wielkiego
Tygodnia, który
kończy się w
Niedzielę Męki
Pańskiej. Niedziela
Palmowa jest,
oczywiście,
świętem ruchomym
ze względu na
powiązanie z
Wielkanocą. Święto
to jest obchodzone
w Polsce od
czasów
średniowiecza. 

Obchody
Wielkanocy na
ziemiach polskich
mają bardzo długą
tradycję. Z każdym
dniem Triduum
Paschalnego
związane są
odrębne zwyczaje,
które mogą różnić
się pomiędzy
poszczególnymi
regionami Polski. 
Z pewnością do
najważniejszych
należą tradycje

związane z
Niedzielą
Wielkanocną. 
Rozpoczyna się od
mszy rezurekcyjnej
odprawianej we
wczesnych
godzinach
porannych. W
trakcie tego
spotkania odbywa
się uroczysta
procesja.
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                                   SUPER ŻARTY

                   Trochę żartów nie zaszkodzi.

Jasio opowiada o swoich
wrażeniach z pobytu w indiańskiej
wiosce:- I poznałem wodza Wielkie
Światło i jego dwóch synów.- A jak
się nazywali??? 
- Włącznik i Wyłącznik.

Na lekcji religii: 

- Kto z was chciałby iść do nieba? 
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do
góry. Tylko Jaś siedzi bez ruchu. 
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz  -
nie chcesz iść do nieba? 
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem
tacie, że po lekcjach szybko wrócę
do domu!

Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem
pstrąga takiego, jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich
brudnych pstrągów!

-Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.

Dlaczego blondynka siedzi w
ogniu? 
-Bo chce spalić kalorie.

zegar... Kinga
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MOPS - IDEALNY PUPIL DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Mops – jedna z ras psów należąca do grupy psów do
towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji małych psów
domowych. Typ dogowaty. W historii mopsa można
znaleźć różne hipotezy pochodzenia jego przodków.
Najbardziej wiarygodna  jest teoria, mówiąca o
przybyciu mopsa z Chin szlakiem jedwabnym.

PIESEKNIKOLA

PIESKI MOPSIK

SWEET!PACZAŁKI

NIKOLA NIKOLA
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                                        Książki 

Seria książek o Hani Humorek to głównie propozycja dla dziewcząt
w wieku 7-11 lat. Paskudne humorki, świetne humorki, a nawet
humorki, które towarzyszą rozpoczęciu roku szkolnego – Hania zna
je wszystkie! Ta wyjątkowa dziewczynka ma wyjątkowe pomysły i
zawsze osiąga swoje cele. Czytelnicy poznają nie tylko Hanię, ale
tez jej młodszego braciszka, Smrodka, najbliższego przyjaciela,
Ryśka, i utrapionego Franka Perełkę. Na pewno ich przygody
wprawią ich w świetny humorek!

                                     ''Hania humorek''

. Zuzia
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                 ,, Miejsca i zakątki ''         Londyn

 Stolica mody     ZABYTKI

Londyn – miasto w południowo-
wschodniej części Wielkiej Brytanii,
stolica tego państwa, a także
stolica Anglii. Położony nad
Tamizą, jest największym miastem
Europy po Moskwie i Stambule, a
większym od Paryża; jest także
największym miastem Unii
Europejskiej i jednym z większych
miast świata zarówno w skali
samego miasta, jak i aglomeracji. 

Sport – Londyn posiada bogatą
infrastrukturę sportową, w postaci
stadionów, kortów tenisowych
(Wimbledon), oraz licznych terenów
rekreacyjnych (Green Park, Hyde
Park itd.). Każdego roku na terenie
miasta odbywają się dziesiątki
rozmaitych imprez sportowych,
trzy razy rozgrywane były tam
Letnie Igrzyska Olimpijskie (w
1908, 1948 i 2012 roku).

Paryż to już historia, a Nowy Jork
traci zdobytą na chwilę koronę. Od
tego roku światową stolicą mody
jest Londyn. Pomogły mu w tym…
samobójcza śmierć dyktatora
mody i nudne stroje Kate Middleton.
.
Werdykt jest niepodważalny: to
Londyn jest nową stolicą mody. 

 Są to najpopularniejsze zabytki.
Tower of London
Tower Bridge
Katedra świętego
Big Ben
British Museum
Wimbledon
London Eye
Greenwich Greenwich 
Buckingham Palace

Zuzia

Zuzia
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SZTUKA NA KWIECIEŃ

    WIELKANOC   PRIMA APRILIS

                Lekcja 2.
Temat: Budowa wiersza

Przypominamy
o naszych
gazetkowych
konkursach i
gorąco
zachęcamy do
wzięcia w nich
udziału.
Najlepsze prace
konkursowe
ukażą się w
następnym
wydaniu Naszej
Szesnastki.
Mail, na który
prosimy
przysyłać 
prace znajduje
się na dole
tablicy, gdzie
wywieszona
jest Nasza
wspaniała
gazetka.
ZAPRASZAMY

Moc prezentów od zajączka
co koszyczek trzyma w rączkach
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy.
Mazurków dwie tony,
jajek jak balony,
kiełbasy wędzonej,
dużo chrzanu do niej,
słońca wiosennego,
uśmiechu promiennego.

.

OBOWIĄZKOWE
ELEMENTY 
WIERSZA

DODATKOWE
ELEMENTY
WIERSZA

WERS(LINIJKA)
ZGŁOSKA(SYLA-
BA)
RYM

STROFA
(ZWROTKA)
BUDOWA
CIĄGŁA
***-TYTUŁ
JEST TAKI
SAM, JAK
PIERWSZY
WERS 

Wiecie, co było pierwszego
kwietnia? Kokoszce wyrósł
wielbłądzi garb, na niebie fruwała
krowa stuletnia, a na topoli
świergotał karp. Żyrafa miała
króciutką szyję, lwią grzywą
groźnie potrząsał paw, wilk do
jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 
A zając przebył ocean wpław.
Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po
bokach, krokodyl stłukł się i
krzyknął: „Brzdęk!” „Prima aprilis!” -
wołała foka, 
A hipopotam ze śmiechu pękł.

Wiosna

.

Jola Rajtko
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                  ZWYCZAJE

 1. Kto pierwszy dotrze do domu z mszy rezurekcyjnej
będzie miał najpiękniejszy owies.

2. Śniadanie wielkanocne trzeba rozpocząć od
zjedzenia chrzanu, bo on daje zdrowie, a zwłaszcza
zapobiega bólom zębów.

3. Po powrocie z rezurekcji trzeba wziąć palmę albo
gałązkę choiny (sosny) czy jałowca zanurzyć w
poświęconej, wielkosobotniej wodzie i pokropić nią
najpierw domowników, potem wszystkie izby, dom,
budynki, a na ostatku wlać odrobinę wody do studni.

4. W Wielką Sobotę rzuca się skorupki kurom, ma to
sprawić, że kurki będą trzymały się domostwa i niosły
więcej jajek.

                                                                          
Niezwykłe jaja znosi struś. Każde z nich waży do
1,5kg. Samiczka znosi zwykle ok. 10 jaj.

Najmniejsze jaja składa koliber, ich waga stanowi 1\5
wagi samiczki, czyli ok. 0,35g.

 
                                                                                     
Jaja giganty ważące 12kg znosił wymarły 700lat temu
ogromny struś madagaskarski, którego waga
dochodziła do jaj znoszonych przez największe
gatunki dinozaurów.

                                                                                     "
Pomysły są jak jaja- żeby przemówiły trzeba je
wysiedzieć"

 Czy wiesz że....

  Pisklęta mają specjalny "ząb jajowy", umożliwiający
  im przebicie skorupki jajka.                                       
Jest nim specjalne zgrubienie na szczycie dzioba.

 Pisklę – świeżo wykluty z jaja ptak.
 

W chrześcijaństwie podczas okresu Wielkanocnego
pisklęta symbolizują „nowe życie”. Poczta Polska
wydała znaczek pocztowy pokazujący pisklę z okazji
Świąt Wielkanocnych 2005.

Kurczaczek

                ZWYCZAJE WIELKANOCNE I CIEKAWOSTKI               

Nicole
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               Białe serniczki z truskawkami.

 Składniki 12szt.

• 150 g ciasteczek owsianych
• 500 g zmielonego twarogu
• 1/2 - 3/4 szklanki cukru
• 1 pełna łyżka mąki pszennej
• 1 białko jajka
• 6 truskawek lub 12 malin

Przygotowanie:Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę na muffiny wyłożyć papilotkami. Ciasteczka owsiane*
pokruszyć, wyłożyć do papilotek, uklepać. Twaróg wymieszać z cukrem, mąką i białkiem. Opcjonalnie dodać
aromaty**. Masę wyłożyć na ciasteczka, w środek wcisnąć połówkę truskawki lub malinkę. Wstawić do
nagrzanego piekarnika i od razu zmniejszyć temperaturę do 120 stopni. Piec przez 25 minut. Wyjąć z
piekarnika i ostudzić. Można jeść po wystudzeniu lub po schłodzeniu w lodówce (wówczas masa będzie bardziej
kremowa)..

*do ciasteczek można dodać tarty imbir i/lub posiekane orzechy **opcjonalnie do masy serowej można dodać
ekstrakt z wanilii, ziarenka z wanilii ewentualnie ekstrakt z pomarańczy lub skórkę z pomarańczy, skórkę z
cytryny lub limonki. Najbardziej pasuje aromat wanilii.

Serniczek Nicole
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