
 

Moc prezentów od zajączka 

        Co koszyczek trzyma w rączkach 

Wielu wrażeń mokrej głowy 

W poniedziałek Dyngusowy. 

Życzę jaja święconego 

  I wszystkiego najlepszego!!!:)! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja GUZIKA 



 

 

HUMOR 
 

 
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! -  
  -dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. 

 

 
   -Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

    - Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają  do  

szkoły  

    po wakacjach."? 

    Zgłasza się Jasio: 

   - Kłamstwem, panie profesorze! 
 

 

 

   -Na lekcji polskiego: 

    - Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

    - Kiedy mamy słaby wzrok! 
 

 

 

   Ojciec pyta syna:  

   - Co robiliście dziś na matematyce?  

   - Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

   - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

    mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 
 

 Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
   - Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

   - Po obiedzie. 
   - To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

   - Bo jestem na diecie. 
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Kącik Czytelniczy 
Dziś w Kąciku czytelniczym polecam  książkę pod tytułem  

,,Spirit Animals – Zwierzoduchy”.   

Zwierzoduch może być każdym zwierzęciem. Gdy dziecko ma 11 lat, 

przyjmuje jedyny raz w życiu nektar, dzięki któremu  może przywołać 

zwierzoducha albo nie.   

Czwórka dzieci z różnych krain -Abeke, Conor, Meilin i Rollan 

kosztuje nektaru i przyzywa cztery poległe, wielkie bestie z 

piętnastu istniejących.  

Wtedy zaczynają się przygody z Zielonymi Płaszczami, Zdobywcami, 

czyli zwolennikami Pożeracza i innymi wielkimi bestiami. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam także do zapoznania się z następnymi 6 częściami. 

Tytuł następnej to ,,Spirit Animals – Polowanie”. 
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W wielkanocny czas wszyscy się zbierają,  

dzielą się jajkiem i życzenia składają. 

Wszyscy się bawią w tę wiosnę, 

a  przy Manufakturze wielkie jajko jest radosne. 

 

Pilnuje jarmarku wielkanocnego, 

aby nie zjadła go „Arka Noego”. /Agata Pawlińska/ 

 
  Jeśli jeszcze nie wiecie, to informuję, że od 19 marca do 3 kwietnia 

można wybrać się na wielki Jarmark Wielkanocny w Manufakturze. 

Stoiska kuszą   smacznymi, tradycyjnymi  przysmakami i ozdobami, 

które pomogą  stworzyć w domach wymarzony, świąteczny nastrój.  

Na odwiedzających oprócz wyjątkowych specjałów czekać będą 

piękne świąteczne dekoracje, sześciometrowa kolorowa pisanka, 

która w dzień ubarwi rynek, a wieczorami cudnie go oświetli. 
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1 kwietnia 2015r. odbędzie się oficjalny sprawdzian szóstoklasisty. Tego dnia CKE 
(centralna komisja edukacyjna) sprawdzi  naszą wiedzę nabytą w ciągu 6 lat. Pierwsza część, 
trwająca 80 minut będzie zawierała język polski oraz matematykę. Później czeka nas 
przerwa,  na zregenerowanie naszych sił.  
Druga część językowa to sprawdzenie naszych umiejętności anglojęzycznych. Trwa  45 minut.   
Pamiętajcie, że na sprawdzian musicie przynieść  długopis z czarnym tuszem, a najlepiej 2 
albo 3. 
W przypadku pierwszej części również: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 

 Język polski 

 

Części mowy 

 

 

 

 

 

 

Części zdania    

 

 

 

 

 

Środki stylistyczne: 

- epitety 

- porównania 

- przenośnia (metafora) 

- uosobienie (personifikacja) 

- ożywienie (animizacja) 

- apostrofa 

ODMIENNE NIEODMIENNE 

rzeczownik przysłówek 

czasownik zaimek przysłowny  

przymiotnik przyimek 

liczebnik spójnik  

zaimek (rzeczowny, 

przymiotny, liczebny 

wykrzyknik 

podmiot 

orzeczenie 

przydawka 

dopełnienie 

okolicznik 



- onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze) 

- zgrubienia  

- zdrobnienia 

 

 Język angielski 

Past Simple 
Czas przeszły, opisujący czynności zakończone. Słówka charakterystyczne: yesterday, ago, 

last. Operator „DID”- występuje tylko w pytaniach i przeczeniach. W zdaniach twierdzących 

do czasownika dodajemy „ED” gdy są one regularne. 

BUDOWA 

Osoba +  
 

 

Czasownik z końcówką „ED”+ 

Np. played fooball, watched TV 

Yesterday 

Ona/on  oglądała/oglądał wczoraj  telewizję 

Przeczenia 
Osoba + didn`t play football + yseterday 

Ona nie grała wczoraj w  piłkę. 

Pytania 
Did + osoba + watch TV +yesterday 

Czy on oglądał wczoraj telewizję? 

Czasownki nieregularne 
Go – went 
Have-had 
Hit-hit 
See-saw 
Fall-fell 
Leave-left 
 
Życzę wszystkim szóstoklasistom maksymalnej liczby punktów na egzaminie :) 

Martyna Wojciechowska VI c 



 
Niektóre z tradycji i symboli  wielkanocnych  w innych krajach : 
 CZECHY – Baranki z biszkoptowego ciasta. 

 WŁOCHY – Obiad, na którym podawana jest baranina lub 

jagnięcina. 

 MEKSYK – Baranki oraz króliczki z czekolady 

 AUSTRALIA – Wielkanocne śniadanie w gronie ubogich. 

 STANY ZJEDNOCZONE - Święta w USA ograniczają się do jednego dnia.  

W niedzielę wielkanocną organizowane są konkursy na najciekawszy 

Easter Bonnet. Kapelusz , bo tak nazywa się takie wielkanocne nakrycie 

głowy zapoczątkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w nich 

również małych chłopców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opracowały : Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka VI c ♥ 



KĄCIK KULINARNY 
               ( przepis na babkę wielkanocną) 

 

SKŁADNIKI: 
  5 małych jajek lub 4 duże 

 1 szklanka mąki pszennej 

 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 

 25 dag Kasi 

 1 szklanka cukru 

 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 cukier waniliowy lub drobniutko pokrajana połowa laski wanilii 

 ewentualnie 5 dag rodzynków i trochę smażonej skórki pomarańczowej, otarta skórka z cytryny 

 tłuszcz i tarta bułka do formy 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
1. Ubić jajka z cukrem za pomocą trzepaczki do piany lub zmiksować. 

 

2. Dodać do nich oba rodzaje mąki zmieszanej z proszkiem do pieczenia i rozmieszać tak, by nie było grudek. 

 

3. W tym czasie zagotować tłuszcz, wlać do ciasta ubijając bez przerwy. 

 

4. Następnie dodać aromaty i bakalie, włożyć do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej tartą bułką długiej blaszki keksowej 

lub formy do babek z kominkiem. 

 

5. Wstawić do średnio nagrzanego piekarnika (temperatura około 170°C). 

 

6. Babka ta jest znakomita i delikatna, a przechowywana w szczelnym zamknięciu zachowuje świeżość przez dwa tygodnie. 

 

7. Babkę można przyrządzić także z dodatkiem kakao. Po wykonaniu ciasta wlać do formy tylko 2/3 całej jego ilości. 

 

8 .Do reszty dodać 2 pełne łyżki kakao, dokładnie wymieszać i wylać szeroką strugą na wierzch ciasta. 

 

9. Następnie widelcem, delikatnie i spiralnie przegarniać ciasto, nie dotykając dna. 

 
10. Upiec, jak podano wyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska z 6 c ! 

 

 



Drodzy czytelnicy GUZIKA. Nie wiem jak Wy, ale ja z ciekawością przeczytałam o  zwyczajach 

wielkanocnych pielęgnowanych kiedyś zwłaszcza na polskiej wsi. Oto kilka z ciekawszych. 

 

PALEMKI NA SZCZĘŚCIE  

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki ozdabiano kwiatkami, 

mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko 

domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej 

bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki 

chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.  

 

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 

czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią 

wszelkie zło i choroby. 

 

TOPIENIE JUDASZA 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili 

tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na 

łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec 

wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka.  

 

WIELKIE GRZECHOTANIE 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania 

psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 

przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim 

Tygodniu grzechotkami. 

ŚWIĘCONKA 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 

poświęcić koszyczek  z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 

Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). 

Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez 

słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol 

narodzenia.  

 

LANY PONIEDZIAŁEK  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można 

było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 

któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd 

każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie 

pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.  

 

WIELKANOCNE JAJO  

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. 

Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. 

Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione 

jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Czerwone pisanki mają 

ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości.  

 

 

 

Sylwia Sielska VIc 

 Źródło informacji : asksa.republika.pl/Wielkanoc 

Źródło zdjęć : Google grafika 


