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    Ale jaja! Tradycje i zwyczaje wielkanocne            Czeko... czeko...
    czekoladaaaaaaaaaaaaa!!!

Kochani Czytelnicy! Życzymy Wam wszystkim wiosny w sercu i optymizmu!
                                       Redaktorki i Redaktorzy gazetki "Sensacje i Wariacje"

Wielkanocne jajko
To ono króluje na
wielkanocnym stole. Jest
symbolem życia i
odrodzenia. Tradycja
malowania jajek i dzielenia
się nimi sięga dalekiej
przeszłości. W
starożytności Persowie
obdarowywali swoich
bliskich jajami barwionymi
na czerwono, robili to
wiosną. Jajka

malowane na jeden kolor
(zazwyczaj czerwony) to:
kraszanki, malowanki lub
byczki. Jajka ozdobione
jedno-lub wielobarwnym
deseniem, naniesionym na
jednolite tło, nazywa się
pisankami. 
Święto lejka
Zwane też śmigusem-
dyngusem lub lanym
poniedziałkiem – to
zabawa, którą wszyscy

doskonale znamy. Tego
dnia można wszystkich i
wszędzie bezkarnie
oblewać. Kiedyś wierzono,
że oblane w lany
poniedziałek panny będą
miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli
któraś się obraziła za
oblanie, nieprędko miała
znaleźć męża. 

Wojtek Sałata 6a

Dzień Czekolady
obchodzony jest 12
kwietnia. Polak rocznie
zjada 5 kg wyrobów z
kakao. Dzień po 12 kwietnia
obchodzę urodziny, na
których mam corocznie tort
czekoladowy, więc można
powiedzieć, że każdego
roku świętuję Dzień
Czekolady.

Jak zrobić czekoladę krok
po kroku
1.W rondelku zagotuj
szklankę mleka. Dodaj 100
gram masła i mieszaj, aż
się rozpuści.
2.Wsyp 2/3 szklanki cukru i
co najmniej 3 łyżki kakao. 
3.Przelej do miski, dodaj
200 g mleka w proszku. 
4.Włóż masę do płaskiej
foremki i wstaw do lodówki.

Wojtek Sałata 6a



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 54 04/2022 | Strona 2  

www.juniormedia.plSensacje i
Wariacje

TAM, GDZIE KWITNĄ WIŚNIE...

.

Właśnie teraz,
wczesną wiosną, w
Japonii trwa niezwykłe
święto hanami. To
czas, kiedy zaczynają
kwitnąć wiśnie i przez
Japonię przechodzi
tak zwana wiśniowa
fala. Najpierw wiśnie
zaczynają kwitnąć na
południowych
wyspach Okinawie i
Kiusiu, bo tam jest
najcieplej. Potem fala
“płynie” przez Honsiu
i Sikoku, a kończy się
w maju na
północy Hokkaido.
Podczas hanami
Japończycy spotykają
się z rodziną,
sąsiadami, znajomymi
z pracy i piknikują w
parkach, obserwując

piękne drzewa
wiśniowe. Niestety
drzewa te nie
produkują owoców,
więc w Japonii dżemy
wiśniowe nie są zbyt
popularne. Tuż przed
samym kwitnieniem w
sklepach pojawiają
się różne gadżety w
kształcie kwiatka wiśni
lub w różowym
kolorze np.
czekoladki, cukierki,
breloczki, piórniki,
perfumy, kosmetyki
lub koszulki. Właśnie
dlatego Japonia jest
nazywana Krajem
Kwitnącej Wiśni.
Technologia w
Japonii, czyli toaleta
z bluetoothem
Japonia jest kojarzona

z wysokim
zaawansowaniem
technicznym w wielu
dziedzinach, np.
robotyce, motoryzacji,
sprzętach AGD i RTV.
Jednak rozwój
technologii poszedł
też w dość
niespodziewaną
stronę, a mianowicie
w skomputeryzowanie
toalet. Gdy w zwykłej
japońskiej restauracji
pójdziesz do toalety,
nie musisz nawet
otwierać klapy w
kibelku, od razu cię
wyczuje i sama się
otworzy! Nie używa
się tam też papieru
toaletowego. Bidet,
czyli kibelek z
natryskiem wodnym,

sam umyje i osuszy ci
pupę. Robi się tak, bo
do produkcji papieru
toaletowego zużywa
się znacznie więcej
wody niż do takiego
mycia.  Oczywiście
technologia japońska
to nie tylko
supernowoczesne
toalety, jest tam także
dużo robotów,
samochodów oraz
superszybkie
pociągi shinkanseny,
rozpędzające się
nawet do 320 km/h.

     Gustaw Damrat 6a

Japońskie
przepisy

Japonia jest bardzo
ciekawym krajem nie
tylko pod względem
wyglądu. W tym
artykule opiszę kilka
japońskich przystawek
– tych znanych i tych
mniej.

Sushi– to sławne
danie jest jedną z
najsławniejszych

potraw na świecie!
Pierwsza wzmianka o
tym daniu pojawiła się
w 718r. Na początku
sushi opierało się tylko
na rybie i ryżu, lecz po
kilku modyfikacjach z
biegiem czasu zmieniło
się w najrozmaitsze
połączenia.
Największe sushi
zostało wykonane z 25
składników, a cena za
jedną sztukę wynosi
ok. 650 zł!

Kolejną charakterystyczną potrawą znaną z Kraju Kwitnącej Wiśni
jest dango, a więc niewielkich rozmiarów kluski wytwarzane z mąki ryżowej
Podobnie jak w przypadku sushi, dango często spożywa się w towarzystwie
zielonej herbaty.
Ramen - zupa z makaronem, japońskie danie składające się z bulionu,
makaronu i innych składników Po II wojnie światowej stał się jedną z
najpopularniejszych, niedrogich i powszechnie dostępnych potraw.
Restauracje z ramenem są w całym kraju, serwując niezliczone regionalne
odmiany.
                                                                    Życzę smacznego:)
                                                          ��������������
                                                                   Matylda Remesz 6a

Dawno temu żyła sobie dziewczynka z cudownym darem malowania, a
nazywała się  Artemisia  Gentileschi.  Była  piękna  i  silna.  Jej  tata  był
malarzem, więc uczył córkę obchodzić się z pędzlem od najmłodszych lat w
swojej pracowni. Nie była jeszcze w pełni dorosła, a już miała kilka
arcydzieł na swoim koncie. Jednak ludzie powątpiewali w jej talent.
-Jakim cudem ona tak maluje? -szeptali za jej plecami. W tej epoce
kobietom nie wolno było zbliżać się do pracowni sławnych artystów. 
Pewnego  dnia  jej  ojciec  poprosił  swojego  kolegę,  a  zarazem znanego
artystę, Agostina Tassiego, by nauczył ją perspektywy. 

Agostino zapragnął, by najzdolniejsza uczennica została też jego
dziewczyną. Napastował ją nieustannie, atakował i chciał uwieść. 
-Ożenię się z tobą, przyrzekam - mówił. Ale nigdy obietnicy nie spełnił.
Narzucał się jej, ale Artemisia stale mu odmawiała. Dziewczyna nie mogła
znieść ciągłych próśb Agostina, więc pewnego dnia powiedziała o
wszystkim ojcu. Ojciec z lekkim niedowierzaniem zaufał córce i podał
Agostina do sądu. Podczas procesu Agostino wyparł się wszystkich
wyrządzonych Artemisie krzywd, a ona została poddana strasznej presji,
ale nie  ugięła  się  i  nie  zmieniła  zdania.  Ostatecznie  Agostina  uznano 
za winnego, a Artemisię uznano za najwybitniejszą malarkę w historii. 

Basia Wojciechowska 5b

CYKL MŁODE BUNTOWNICZKI, część 4

ARTEMISIA GENTILESCHI, MALARKA

.
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        SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Zajączek wyszedł rano
na przechadzkę do
lasu. Spotyka jeża
jedzącego śniadanie.
Pyta go:
- Co jesz?
- Co zając?

                 CYKL 
 KULINARNE PODRÓŻE

     Co jedzą na Haiti?   
 BŁOTNE CIASTECZKA!

Autorką wiosennych
zdjęć jest Matylda
Remesz z 6a.

Zajączek wchodzi do
baru i mówi:
- Kto mi pomalował
rower na zielono?!
Cisza. Wstaje
niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać
jak długo schnie farba!

Przychodzi zajączek
do doktora i mówi:
Z: Wszędzie
zostawiam jaja!
D: ????????

          Żarty wyszukali:
            Basia i Wojtek

.

Do naszej szkoły dołączyło ostatnio
ponad 60 uczniów z Ukrainy. Proszę,
przyjmijmy ich z szacunkiem. 
A oto kilka wyrażeń, które mogą wam się
przydać przy rozmowie z nimi.

Autor: Gustaw Damrat 6a

cześć-Привіт-priwit

dzień dobry- Доброго
ранку-dobroho ranku

proszę-будь ласка-
bud laska

przepraszam-
вибачте-wybaczte

dziękuję-Дякую-
djakuju

Tak-tak-tak

Nie-ні-ni

nie rozumiem-
я не розумію-ja

 ne
rozumiju

ile masz lat?-
скільки тобі років-
skilki tobi rokiw?

mów wolniej-
говори повільніше-
howory powilnisze

jak się nazywasz?-
Як вас звати-jak 
was zwaty?

Dziś na poważnie...
Często
przywoływaliśmy
potrawy, które są
charakterystyczne dla
danego regionu
świata, a nam wydają
się egzotyczne. Błotne
ciasteczka faktycznie
są jedzone przez
biednych mieszkańców
Haiti, ale nie jest to
żadna egzotyka, ale
UBÓSTWO. W
czasach, w których
latamy w kosmos, na
naszej planecie są
wciąż ludzie, którzy
GŁODUJĄ. 

Symbolem chęci
przetrwania są właśnie
BŁOTNE
CIASTECZKA. 
Ciasteczka faktycznie
są z błota i nawet
dodatek niewielkiej
ilości tłuszczu i soli nie
zmienia faktu, że
ludzie jedzą ziemię.
Ciastka te nie mają
właściwie żadnych
wartości odżywczych,
ale są jedynym
sposobem na głód. 

Kiedy więc następnym
razem przyjdzie Ci do
głowy absurdalny
pomysł wyrzucenia
kanapki, bo mama
obłożyła ją serem,
który niespecjalnie
lubisz, POMYŚL, że są
ludzie na świecie,
którzy z głodu muszą
jeść ziemię. 
Każdego roku
niedożywienie jest
przyczyną śmierci 5
milionów 600 tysięcy
dzieci, 27% (146
milionów) dzieci
poniżej 5 roku życia

w krajach
rozwijających się jest
niedożywionych, 10%
(58 milionów) dzieci
poniżej 5 roku życia w
krajach rozwijających
cierpi z głodu. Co
znaczy termin "kraje
rozwijające się"? Do
tych krajów zalicza się
większość państw
Afryki, Azji, Ameryki
Łacińskiej i Oceanii.
Nie bądź obojętny! Nie
marnuj jedzenia!

Basia Wojciechowska 

.
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STOPKA REDAKCYJNA

Gazetkę tworzą: Matylda Remesz 6a, Julia
Oltmann 6a, Wojtek Sałata 6a, Basia
Wojciechowska 5b, Jakub Beyer 8a, Gustaw
Damrat z 6a, Kalina Siegień z 5b.

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z opiekunem,
p. Magdaleną Kaczmarek

.

            Czy zastanawialiście się kiedyś co zwierzaki robią, 
                                    kiedy się zakochają?

Ryby
Rozdymki to rybki
żyjące u wybrzeży
Japonii. Samce tego
gatunku układają na
dnie oceanu gniazdo
rozkoszy, a dokładnie
przez kilka godzin
nieustannie odciskają
na dnie oceanu
kształt swojego ciała,
a powstały w piasku
odcisk, dekorują
muszelkami i
kamyczkami. Taka
kompozycja
nierzadko przybiera

imponujące rozmiary,
bowiem jej długość
osiąga niekiedy do
dwóch metrów! Tam
właśnie czekają na
swoją ukochaną.
Żaby
Samce żaby
moczarowej, aby
zyskać atencję
samic, zabarwiają się
na niebiesko. Samiec
na randce zjawia się
wcześniej i w
oczekiwaniu na
swoją wybrankę
śpiewa dla niej.
PAJĄKI

Pająk pawi przed
swoją partnerką
zaczyna szaleć,
ponieważ odwłok
samca mieni się
niemalże wszystkimi
barwami tęczy:
czerwienią, zielenią,
żółcią, błękitem oraz
bielą, i to właśnie
dzięki niemu może
wabić samicę w tak
spektakularny i
widowiskowy sposób.
Gody latających
pająków można
nazywać tęczowym

tańcem. Gdy samiec
zauważy samicę,
,,stuka’’ przednimi
odnóżami, a
następnie prostuje na
przemian. Ten
spektakularny układ
kończy się taflą 
przypominającą pawi
ogon. Taki podryw
pająka zawsze
kończy sukcesem:)
Przyroda bywa
zaskakująca,
nieprawdaż?

Julia Oltmann 6a

Informacje ze
strony https://www.wwf.pl

.

Baseball
To dyscyplina, która
coraz powszechniej
jest uprawiana w
Japonii. Ze względu
na swoją popularność
jest ona prawie
uznawany za jeden z
narodowych sportów
w Kraju Kwitnącej
Wiśni. Japońska
reprezentacja
znajduje się w ścisłej
czołówce światowej,
podobnie jak Stany

Zjednoczone i Kuba.
Większość meczów
jest transmitowana
przez lokalne kanały
telewizyjne i jest
uważnie śledzona
przez ludność. 
Rugby
Jeśli chodzi o rugby,
wszyscy oczekują
muskularnych,
dużych i masywnych
mężczyzn. Ale
Japończycy są dalecy
od posiadania

takiej postawy.
Jednak
przygotowania do
zbliżających się
Igrzysk Olimpijskich w
2021 r. znacznie
zwiększyły
popularność tej
dyscypliny. 
SURFING
Surfing to hobby
młodych ludzi.
Dyscyplina ta w
Japonii również
została

spopularyzowana 
przez Amerykanów, a
ściślej mówiąc przez
marynarzy USA,
którzy po II wojnie
światowej
stacjonowali w
japońskich portach.Na
japońskim
archipelagu znajduje
się kilka miejsc, gdzie
fale przyciągają
amatorów surfingu. 

       Wojtek Sałata 6a

                                   NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY
                                                      W JAPONII

W Wielkanoc rolnik
wchodzi do obory i
mówi:
-Krowa, weź coś
powiedz.
Na to krowa:
- Nic z tego, mówię
tylko w Wigilię.

Wyszukał: GD

Kiedy strażacy mają
najwięcej roboty?
W Lany Poniedziałek. 
               ***

Czym się różni jajko
kury od jajka
dinozaura?
Jajko kury mieści się w
koszyczku
wielkanocnym. 

CIEKAWOSTKI O JAJKACH
Struś znosi największe jaja na lądzie. Jajo mierzy około 10 cm,
a jego skorupka może mieć nawet 3mm grubości. Ugotowanie

takiego jaja na twardo może trwać nawet 2,5 godziny.
Najmniejsze jaja znosi koliber hawański, mierzą one około 

6 mm i ważą zaledwie 0,027 g.
Jedna kura może znieść nawet 340 jajek rocznie,

utworzenie i zniesienie jajka trwa około dobę. Wysiadując
jajo, kura obraca je w gnieździe aż 50 razy na dobę.

Przechowuj jaja czubkiem do góry. To właśnie w szerszym
końcu jaja gromadzi się tlen, który powoduje psucie.

rugby

Matylda Remesz

https://www.wwf.pl/aktualnosci/gniazdo-rozkoszy-pas-cnoty-zwierzeta-mistrzowie-podrywu
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