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Idą święta, idą święta 

Każda buzia uśmiechnięta 

Wkrótce wszyscy się spotkamy 

Przy świątecznym stole mamy 

Zjemy poświęcone jajka 

I spojrzymy na baranka 

 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszystkim 

dużo radości i uśmiechu, 

ciepłej rodzinnej atmosfery 

i…mokrego Śmigusa Dyngusa 

 
Redakcja Ośrodnika 
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Wielkanocne Święta mają swoje 

tradycje – święcenie pokarmów, 

śniadanie wielkanocne, 

dzielenie się jajkami,  jedzenie 

świątecznych potraw np. pyszny 

żurek z białą kiełbasą, jajka, 

mazurek, babka wielkanocna. 

W lany poniedziałek  oblewamy  

 wodą. Na świecie są jeszcze 

inne zwyczaje wielkanocne. 

Przeczytajcie koniecznie,  

a dowiecie się wielu ciekawych 

rzeczy. 

 

 

1. WIELKA BRYTANIA 

(EUROPA) 
 

OBCHODY ŚWIĄT 

W pierwszy dzień świąt Brytyjczycy 

spotykają się z rodziną  

i przyjaciółmi, a po śniadaniu 

wybierają się do kościoła i na spacer. 

Przygotowuje się kosze  

z przysmakami, które zabierane są na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wypad do parku czy wyjazd za 

miasto.W Wielkiej Brytanii, tak jak 

 w wielu innych krajach, Wielkanoc 

ściśle związana jest z jajkami. 

Obecnie Święta Wielkanocne na 

Wyspach Brytyjskich mają bardzo 

komercyjny charakter, a ich 

symbolem stały się słodkie jaja  

z czekolady i zajączek wielkanocny 

(Easter Bunny). 

 

 ZABAWY WIELKANOCNE 

a) Egg hunt – polowanie na jajka. 

Rankiem w Niedzielę Wielkanocną 

dzieci szukają czekoladowych jajek 

schowanych przez rodziców  

w ogrodzie. Wygrywa dziecko, 

któremu uda się znaleźć najwięcej 

łakoci. 

b) Rolling eggs – toczenie jaj. Grę 

wygrywa osoba, której jajko sturla 

się z górki najszybciej bez 

stłuczonej skorupki albo które 

rozbije się jako ostatnie. 

c) Pace egging – popularne niegdyś  

w całej Anglii tradycyjne wiejskie 

sztuki uliczne z motywem 

odrodzenia. Główny bohater (zwykle 

święty Jerzy) zostaje zabity przez 

łotra (Old Tosspot) i przywrócony do 

…na świecie 
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życia przez wiejskiego medyka. Słowo 

pace  pochodzi od terminu „pascha”. 

2. STANY ZJEDNOCZONE 

(AMERYKA PÓŁNOCNA)  

 
OBCHODY ŚWIĄT  

W USA Święta Wielkanocne trwają 

tylko jeden dzień – jest to Niedziela 

Wielkanocna. Niedziela Wielkanocna 

to także jedyny dzień w roku,  

w którym obywatelki USA zakładają 

na głowę kapelusz (Easter Bonnet). 

Amerykanie nie przywiązują tak 

dużej wagi do tego święta, dlatego 

obchodzą je raczej w mniejszym 

gronie.  

 

POTRAWY WIELKANOCNE 

Zgodnie z tradycją na stole musi 

pojawić się jajko, pieczona w słodkim 

sosie szynka i ciasta.  

 

ZABAWY WIELKANOCNE 

Z pewnością Amerykanom nie można 

odmówić smykałki do zabaw 

wielkanocnych. Najbardziej znany 

obyczaj polega na obdarowywaniu 

dzieci prezentami. W roli darczyńcy 

występują rodzice, którzy chowają 

po zakamarkach domu pisanki, 

wcześniej pomalowane przez ich 

pociechy. Jeśli dziecko szybko 

odnajdzie zgubę, otrzyma od 

wielkanocnego Zajączka (Easter 

Bunny) koszyczek pełen smakołyków, 

owoców i drobnych upominków.  

 

 

 

3. ROSJA ( AZJA) 

Wielkanoc prawosławna zwyczajnie 

wypada później niż katolicka.  

 

OBCHODY ŚWIĄT 

W nocy z soboty na niedzielę 

odprawiane są kilkugodzinne 

nabożeństwa, po których wierni 

wybierają się na uroczyste procesje 

wokół cerkwi. Niedziela wielkanocna 

to czas biesiadowania za stołem, 

odwiedzania bliskich i składania 

życzeń. Tradycja wielkanocna 

nakazuje Rosjanom pozdrawiać gości 

słowami „Chrystus zmartwychwstał”, 

trzykrotnie ucałować ich w policzek. 

Na takie pozdrowienia wierni 

opowiadają odpowiedzieć frazą 

„Zaprawdę zmartwychwstał”.  

 

POTRAWY WIELKANOCNE 

Rosyjską Wielkanoc obchodzi się 

przy suto zastawionym stole. Im 

bardziej obfity stół, tym lepiej. 

Typowo wielkanocnym daniem w  Rosji 

jest pascha - deser z białego sera, 

masła, żółtek i bakalii. Ponadto na 

rosyjskim stole musi znaleźć się 

wielkanocna baba - symbol dostatku, 

przygotowywany kilka dni przed 

świętami, w którego skład wchodzi 

kulicz czyli rosyjskie ciasto 

paschalne, migdały, orzechy, owoce, 

rum. Nie może zabraknąć też potraw 

mięsnych i białego sera. 
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4. AFRYKA 

OBCHODY ŚWIĄT 

W Afryce Wielkanoc jest 

celebrowana głównie we wspólnotach 

chrześcijańskich. W parafiach czas 

oczekiwania na Wielkanoc zaczyna się 

o 15, a kończy o 18 ze względu na 

brak oświetlenia i zapadający 

wcześnie mrok.  

SPĘDZANIE CZASU PO 

WIELKANOCNEJ MSZY ŚWIĘTEJ 

Po mszy są wykonywane tradycyjne 

tańce na zewnątrz kościoła. Po 

uroczystości ludzie wracają do 

domów by świętować jedząc lokalne 

potrawy oraz pijąc napoje.  

W niektórych parafiach ludzie 

pozostają wokół kościoła w małych 

grupach aby wspólną modlitwą 

cieszyć się ze zmartwychwstania 

Pańskiego. Rodziny odwiedzają się 

wzajemnie i wspólnie spędzają czas 

Świąt. Przygotowują pieczony ryż  

z wołowiną lub kurczakiem, który 

jedzą zarówno chrześcijanie jak  

i niewierzący. 

 

 

 

5. BRAZYLIA (AMERYKA 

POŁUDNIOWA)  

 
OBCHODY ŚWIĄT 

Jedną z tradycji wielkanocnych w 

Brazylii jest malhaçăo de Judas. W 

różnych publicznych miejscach 

umieszcza się kukły Judasza, które 

każdy przechodzień może „poobijać”. 

Niekiedy lalki są publicznie spalane. Z 

tradycją Wielkanocy są związane 

także pacoca czyli słodkie cukierki 

wytwarzane z ugniecionych orzechów 

ziemnych. 

 

6.AUSTRALIA 

(AUSTRALIA I OCEANIA)  
 

SMAKOŁYKI WIELKANOCNE 

Zwyczajem wielkanocnym jest 

jedzenie słodkich bułeczek 

udekorowanych symbolem krzyża. 

Bułeczki te ("hot cross buns") 

wypieka się razem z suszonymi 

owocami, a w ostatnich latach –  

z masą czekoladową. 

ZABAWA WIELKANOCNA 

Oprócz tego do Australii dotarł 

popularny m.in. we Francji zwyczaj 

ukrywania w ogrodzie czekoladowych 

jajek dla dzieci. Wielkanocny konkurs 

wygrywa to dziecko, które znajdzie 

najwięcej jajek. Co ciekawe jajka, 

kiedyś podrzucane przez 

wielkanocnego królika, teraz ukrywa 

je w ogrodzie Wielkouch Króliczy. 
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych postanowiliśmy, 

że w tym numerze nie zabraknie  przepisów  

na ciasta wielkanocne.   

 

 

 BABKA WIELKANOCNA  

Składniki: 
- 3 - 3,5 szklanki mąki pszennej 

- 40 g drożdży świeżych lub 21 g suchych (3 opakowania po 7 g) 

- 6 żółtek, roztrzepanych 

- 1 jajko, roztrzepane 

- szczypta soli 

- 1 szklanka mleka, letniego 

- pół szklanki drobnego cukru do wypieków 

- 125 g masła, roztopionego i przestudzonego 

- 150 g rodzynków 

- 2 łyżeczki ekstraktu cytrynowego lub 1 łyżeczka aromatu cytrynowego 

Wykonanie: 

Mąkę pszenną wymieszać z suchymi drożdżami (ze świeżymi najpierw zrobić rozczyn 

- tutaj instrukcja), dodać resztę składników i wyrobić, pod koniec dodając 

rozpuszczony tłuszcz. Wyrobić ciasto, odpowiednio długo, by było miękkie  

i elastyczne. Uformować z niego kulę, włożyć do oprószonej mąką miski, odstawić  

w ciepłe miejsce, przykryte ściereczką, do podwojenia objętości (około 1,5 godziny). 

Po tym czasie ciasto wyjąć, wyrobić raz jeszcze. Dwie formy do babek natłuścić  

i wysypać bułką tartą lub oprószyć mąką pszenną. Ciasta nałożyć do 1/3 wysokości 

foremek . Przykryć znowu, odłożyć w ciepłe miejsce do podwojenia objętości (ciasto 

powinno wyrosnąć po brzegi foremek). 

Piec w temperaturze 170ºC, aż patyczek wetknięty w babkę będzie suchy - u mnie 30 

minut, ale bywa też dłużej. Nie piec dłużej niż potrzeba, bo ciasto będzie zbyt suche. 

Wyjąć, przestudzić 10 minut w foremce, potem studzić na kratce. 

Babkę można nasączyć sokiem z cytryny lub polać lukrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielkanocne 
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MAZUREK WIELKANOCNY 

Składniki: 
KRUCHE CIASTO 

35 dag mąki pszennej 

5 dag cukru pudru 

20 dag masła lub margaryny 

2 żółtka 

1 łyżka gęstej śmietany 

MASA KAJMAKOWA 
puszka gotowej masy kajmakowej lub krówkowej 

DEKORACJA 

kandyzowana skórka pomarańczowa 

rodzynki 

płatki migdałowe 

suszone śliwki 

Wykonanie: 
Mąkę wysypać na stolnicę, dodać masło i posiekać nożem na małe kawałki. Dodać 

cukier puder, żółtka oraz śmietanę i zagnieść szybko ciasto, tak aby powstała lśniąca 

kula. Ciasto zawinąć w folię aluminiową i wstawić do lodówki na 1 godzinę. 

Następnie rozwałkować ciasto na grubość 0,5 cm (część ciasta odłożyć na boki 

mazurka - skręcone wałeczki) i przełożyć do prostokątnej foremki (24x32 cm) 

wyłożonej papierem do pieczenia. Z pozostałej części ciasta uformować wałeczki, 

skręcić po dwa, aby powstał ładny wzór (patrz zdjęcia), ułożyć po bokach ciasta, spód 

ciasta ponakłuwać widelcem. Piec w temperaturze 200 stopni C przez 30 minut na 

jasno-złoty kolor. Przestudzić. 

Dekoracja mazurka: 

 Masę kajmakową rozpuścić w garnku na małym ogniu i posmarować ciasto. Kajmak 

udekorować skórką pomarańczową, rodzynkami, płatkami migdałowymi i kawałkami 

suszonych śliwek (zrobić wiosenne bazie i kwiatki). 

 

Zachęcamy Was do robienia smacznych ciast. Te przepisy  są dość 

łatwe, więc warto spróbować.  
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Wywiad z Panią Anną Gocłowską 

K: - Dzień Dobry! Czy Pani wie o tym , że istnieje Europejski Dzień Logopedy? 

AG:- Wiem, poinformowała mnie o tym p. Anna Prożych 

wysyłając mi mailowo życzenia 
K: - Ile lat Pani pracuje jako logopeda? 

AG:- Około 20 lat. 
K:- Co było w największym sukcesem w Pani pracy? 

AG:- Dla mnie sukces jest wówczas, gdy małe dziecko przechodzi 

przez próg naszej szkoły nie mówiąc ani słowa, a wychodząc z niej 

mówi zdania i komunikuje się z innymi w sposób werbalny. 
K:- Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? 

AG:- Najtrudniejsze jest to , gdy uczeń nie chce rozwijać mowy 

pomimo różnych ciekawych pomocy , gier  i mojego 

zaangażowania w jego rewalidację mowy….tak to jest chyba 

najtrudniejsze .Bez chęci ze strony ucznia efekty są bardzo małe i 

to wtedy jest przykre.  
K:- Na koniec jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Pani zainteresowała się 
logopedią ?  

AG:- Zainteresowałam się logopedią chyba dlatego , że jest to 

nauka, która łączy w sobie wiedzę z wielu innych przedmiotów: 

biologii, psychologii, neurologii , pedagogiki. Dzięki studiowaniu 

logopedii mogłam zgłębić wiedzę w tym zakresie.  
K:- Dziękuję za wywiad i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Logopedy. 

AG:- Bardzo dziękuję za rozmowę i pamięć. 
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Wywiad z Panią Moniką Danieluk 

K: - Dzień Dobry! Czy Pani wie o tym, że istnieje Europejski Dzień Logopedy? 

MD:- Tak wiem… i właśnie z tego powodu jest chyba ten wywiad. 
K: - Ile lat Pani pracuje jako logopeda? 

MD:- Ojojojojoj… zaraz, zaraz. Już wiem! 24 lata. 
K:- Co było w największym sukcesem w Pani pracy? 

MD:- Sukcesem jest to, że dziecko, które brało udział w zajęciach 

logopedycznych dobrze radzi sobie w świecie ludzi słyszących. 

Potrafi porozumiewać się mową. 
K:- Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? 

MD:- Najtrudniejsze jest to, że długo czeka się na sukces . Terapia 

jest rozciągnięta w czasie i czasami trzeba bardzo długo czekać na 

widoczny rozwój mowy. 

K:- Na koniec jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Pani zainteresowała się 
logopedią ? 

MD:- Jestem logopedą ponieważ jest to interesujący zawód , pełen 

wyzwań. W czasie studiowania zgłębia się wiedzę na temat języka 

polskiego, różnic fonologicznych innych języków. Uczy się również 

skutecznej komunikacji z innymi.  
K:- Dziękuję za wywiad i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Logopedy. 

MD:- Bardzo dziękuję za rozmowę i pamięć. 
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Z tej okazji odbyły się: 

Wybory Miss Gimnazjum. 

Chłopcy  wybierali 

najfajniejszą i najładniejszą 

dziewczynę z gimnazjum. 

Emocje sięgały zenitu… 

W tym roku Miss  została 

Paulina Grzelak z klasy 2a. 

  

Marca 
Wszystkiego 

Najlepszego z 

okazji Dnia kobiet 
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1. Najlepsi uczniowie,  średnia równa lub powyżej 

5,0 Klaudia, Maks, Kuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obecność na wszystkich lekcjach 

Mateusz, Marta, Gabrysi 
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3. Najlepsze siatkarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pomoc w namalowaniu pięknego pejzażu  

w sali logopedycznej. 
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5. Konkurs na „Super klasę” 

  

4a Super klasa 

w  Szkole 

Podstawowej 

2050 punktów 

III b Super klasa 

w Gimnazjum 

2398 punktów 
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6. Przyjaciele Biblioteki 

Patrycja, Dominika, Zuzia – czytanie to ich 

zainteresowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Najlepsi informatycy  

(Paulina, Kacper, Mateusz G., Kuba, Mateusz Ch., 

Klaudia). Laureaci konkursu informatycznego.       

  



Ośrodnik Nr 15 Strona 15 
 

 
 

 

Z okazji rozpoczęcia wiosny, chcieliśmy Wam zaprezentować różne 

wiosenne kwiaty.  W ten sposób pomożemy wam je odróżniać .  

 

Pierwsze wiosenne kwiaty rosną już w marcu.  Możemy 

zobaczyć  je na łące, na trawniku, a nawet w swoim 

ogródku. Nie tylko w tych miejscach, ponieważ można 

posiadać kwiaty także w domu. 

Pierwsze wiosenne kwiaty: 

Piękne, żółte kwiaty - żonkile.       

 

 

 

 

 

Wiosenne niezwykłości - 

sasanki. 

 

 

 

 

 

Pierwsze przebijają śnieg -

przebiśniegi.  

 

 

 

 

Niezbyt znane – ciemierniki 

miodunki.  

 

 

 

 

 

W kolorze szafirowym – 

szafirek.   

 

 

 

 

 

Niewinnie kuse kwiaty – 

krokusy. 

 

Zawilce – od razu wiosennie 
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INNE WIOSENNE KWIATY: 

 

           

 

 

 

 

               

 TULIPAN                                      HIACYNTY 

 

 

 

 

 

 

            

STOKROTKI                                 NIEZAPOMINAJKI 

 

 

 

JESTEM BARDZO PIĘKNYM KWIATEM.  

PROSZĘ, NIE NISZCZ MNIE, TYLKO POWĄCHAJ MÓJ 

WSPANIAŁY ZAPACH I POLUB MNIE.  

 

 

Hodowla roślin we własnym domu jest rzeczą bardzo przyjemną, 

ponieważ możemy dbać rośliny i je obserwować. Trzeba pamiętać  

o tym, że pielęgnacja rośliny to obowiązek, gdyż w odwrotnym 

przypadku kwiaty zwiędną. Do każdej hodowli roślin niezbędna jest 

doniczka, kawałek ziemi, konewka oraz łopatka. Kwiatom do życia 

jest bardzo potrzebna woda, światło i dobra opieka .  

Podamy teraz 2 przykłady hodowli. 
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HODOWLA NASIONKI TWORZĄCEJ ROŚLINKI  

Przygotuj:  

- słoik po dżemie 

- arkusz papieru filtrowego 

- lignina lub wata 

- dowolne nasiona: fasoli, groszku, pszenicy, kukurydzy 

- konewka. 

 

Rozpoczęcie: 

Zacznij od przygotowania słoika, w którym będzie zachodził proces 

zwany kiełkowaniem. Postaw go w jasnym miejscu, gdzie panuje 

stała temperatura. 

 

Etapy rozwoju nasionka: 
1. Włóż do słoika zwinięty w rulon papier filtrowy, tak by wystawał 

nieco poza brzeg naczynia. 

2. Włóż do słoika ligninę i wlej do wysokości kilku centymetrów. 

Dbaj o to, by lignina zawsze była wilgotna. 

3. Umieść nasiona pomiędzy ścianką słoika a papierem, na 

wysokości 2 centymetrów.. 

4. Po kilku dniach pojawią się pierwsze korzonki, a potem liście.” 

5. Gdy roślinki osiągną wysokość  10 centumetrów, przesadź je  

do doniczki z ziemią.  

 

HODOWLA CEBULEK TULIPANÓW 

Przygotuj: 

- 3 cebulki tulipanów 

- gliniana doniczka o średnicy 2o centymetrów 

- piasek 

- ziemia ogrodowa 

- torf 

- łopatka 

- konewka. 

 

 

HODOWLA ROŚLIN 
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Etapy rozwoju tulipanów: 

1. Na dnie doniczki usyp 2-centymetrową warstwę piasku. Nasyp na 

to ziemię leśną wymieszaną z torfem- tak by sięgała do połowy 

doniczki. 

2. Włóż cebulki do doniczki- tak by ich końce były skierowane do 

góry. Muszą tkwić w ziemi na głębokości półtora raza więcej niż ich 

grubość. 

3. Przykryj końcówki cebulek odrobiną ziemi i odstaw doniczkę na 

2 miesiące w ciemne i chłodne miejsce. 

4. Regularnie podlewaj cebulki. Po 2 miesiącach ustaw doniczkę w 

słonecznym miejscu. 

5. Wiosną tulipany zakwitną. Gdy zwiędną, usuń kwiaty i uschnięte 

liście. 

 

 

SPRÓBUJ TO ZROBIĆ!!! NIE JEST TO TRUDNE,  

A ROŚLIY BĘDĄ PIĘKNE!!! W TAKI SPOSÓB 

ZOSTANIESZ WSPANIAŁYM OGRODNIKIEM. 

POWODZENIA!!! 
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21 marca przywitaliśmy 

wiosnę. W szkole odbyło 

się piękne przedstawienie . 

Uczniowie zagrali na 

fletach oraz recytowali 

swoje wiersze o wiośnie. 

Wiosna obudziła wiosenne 

kwiaty oraz rozmawiała  

z nami o ochronie 

przyrody. Poznaliśmy 

również wilki, które 

opowiedziały nam  

o swoim życiu. Na koniec 

włączyliśmy się również  

w akcję 60 Godzina dla 

Ziemi i wspólnie zawyliśmy 

dla Wików. Teraz już 

wiemy, że są to bardzo 

potrzebne zwierzęta, które 

muszą być pod ochroną, 

aby las mógł normalnie 

żyć.
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