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ŚWIĘTA WIELKANOCNEŚWIĘTA WIELKANOCNEŚWIĘTA WIELKANOCNEŚWIĘTA WIELKANOCNE    

 

Malutki baranek ma złote różki,   

pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki,   

gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja   

i cicho beczy: wesołego Alleluja.  

 

                   W te piękne święta,   

gdy Pan zmartwychwstanie,   

życzę Ci smacznych jajek na śniadanie,  

żółtego kurczaczka, białego zająca   

i by te święta trwały bez końca!   

 

                                  O obyczajach wielkanocnych O obyczajach wielkanocnych O obyczajach wielkanocnych O obyczajach wielkanocnych     

    W ciągu wieków polskie obyczaje wielkanocne zmieniły się tylko nieznacznie. 

Wprawdzie na świątecznym stole nie stawia się już półmiska ze świńską głową, 

za to wciąż królują baranek z ciasta, kolorowe pisanki i kraszanki, tradycyjne 

baby i mazurki. Mimo że święta wielkanocne nie są tak mocno, jak niegdyś 

związane z obrzędami religijnymi, nadal dwie trzecie Polaków deklaruje udział 

w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, a ponad cztery piąte – pości w Wielki 

Piątek .  

  

   

 

                                                                                      Maja  Lesisz, Ola Wójcik,   kl.5e 



WWWWIOSNA, ACH TO TYIOSNA, ACH TO TYIOSNA, ACH TO TYIOSNA, ACH TO TY!!!!    

 

   Marzanna kojarzy się nam wszystkim z pierwszym dniem wiosny oraz 

pożegnaniem zimy. Była to niezwykle istotna bogini w pradawnych wierzeniach 

polskich, czeskich i słowackich. 

   Gdy po jesieni obumierała natura wierzono, że to przez Marzannę – stąd 

utożsamianie jej z zimą. Śmierć Marzanny, zgodnie z ludowymi wierzeniami 

oznaczała budzenie się przyrody do życia, a więc początek wiosny. Symbolem 

Marzanny była kukła, którą palono lub topiono. Wierzono, że obrzęd ten, to 

ofiara mająca zapewnić przyszły urodzaj. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMMarzannaarzannaarzannaarzanna    

Marzanna, zimowa panna, 
w słomianej sukience rozpostarła ręce. 

W lęku drżąca cała, topić się nie chciała. 
Z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą. 

Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą 
i porą radosną zawitaj nam, wiosno! 

 

Weronika Kutrzyk, Maja Lesisz, Aleksandra Wójcik, kl. 5e 



Pierwsze oznaki wiosnyPierwsze oznaki wiosnyPierwsze oznaki wiosnyPierwsze oznaki wiosny    

 

Wiosna – jedna z czterech pór roku. Zaczyna się 21 marca,                                       

a kończy  22 czerwca. Świat roślin i zwierząt budzi się do życia.  

 Zwiastuny wiosny  

ROŚLINY np. przebiśnieg, krokus, przylaszczka, zawilec, 

pierwiosnek, sasanka. 

ZWIERZĘTA np. skowronek, jaskółka, bocian  

 

 

  

Za to kochamy wiosnęZa to kochamy wiosnęZa to kochamy wiosnęZa to kochamy wiosnę    

• dłuższe dni, dzięki którym 
do godzin wieczornych można aktywnie spędzać czas na dworze (sport, wycieczki, 
place zabaw) 

• jest ciepło! 
• fauna i flora budzą się do życia (wspaniała lekcja przyrody dla dzieci) 
• ptaki wracają z ciepłych krajów (bocian to nasze dobro narodowe) 
• wreszcie możemy pozbyć się grubych, krępujących ruchy ubrań 
• pojawiają się nowe pomysły, idee, plany – wiosną jakoś łatwiej nam to przychodzi…. 

Wiosna w różnych językachWiosna w różnych językachWiosna w różnych językachWiosna w różnych językach   

angielski – spring  

niemiecki - Frühling              francuski - printemps  

 chiński - Chūntiān                       grecki - ánoixi 
 
hiszpański - primavera              japoński - haru  
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    Niemal każdy Polak traktuje bociana białego jako ptaka, który bez wątpienia jest 

symbolem Polski. Ten duży biało-czarny ptak z długim czerwonym dziobem w naszych 

głowach zawsze bezsprzecznie będzie utożsamiał umiłowanie do ojczyzny. Dowodem na to 

mogą być wiosenne powroty tych ptaków. Przecież tam, gdzie zimują, mają zdecydowanie 

cieplej i jedzenia pod dostatkiem, po co zatem mają wracać do kraju położonego gdzieś na 

północnej półkuli, gdzie nie wiadomo, czy zima to jeszcze zima, a wiosna to już wiosna? 

  
   Sympatia Polaków do bocianów białych bierze się z legend, które wyrosły wokół 

tego gatunku. Najważniejsza opowiada o tym, że dusze zmarłych przybierają bocianią postać. 

Powstała jeszcze w czasach prasłowiańskich. Ówcześni mieszkańcy Polski wierzyli, że po 

śmierci każdy przechodzi bocianią metamorfozę. Kiedy ptaki zagnieżdżały się blisko osad 

stworzonych przez człowieka, od razu otaczane były specjalną opieką i czcią. Wierzono, że 

jeżeli ktoś próbował w jakiś sposób zwalczać bociany, był później przez nie prześladowany, 

a tych którzy doprowadzili do śmierci ptaka, skazywano na 

ciężkie tortury.  

   Bocian biały jest ptakiem wędrownym, który odbywa 
regularne przeloty z lęgowisk do zimowisk i z powrotem. 
Bociany występujące w Polsce zimują w Afryce, gdzie udają się 
już w drugiej połowie sierpnia. Bociany w czasie lotu do miejsc 
zimowania pokonują mniej więcej 8000 km, co zajmuje im 
około czterech miesięcy. Powrót do miejsc gniazdowania trwa 

zdecydowanie krócej, bo około       
2 miesięcy. 

   Ten piękny ptak związany bardzo silnie z naszą kulturą 
i tradycją cieszy się ogólną sympatią i szacunkiem. Niestety 
liczebność bociana na świecie stale spada. Wiele ptaków ginie 
porażonych prądem, ponieważ druty wysokiego napięcia często 
stoją na drodze przelotów bocianów. Przyczyną śmierci wielu 
bocianów są również plastikowe sznurki od snopowiązałek, 
pozostawione na polach. Nieświadome złego bociany przynoszą 
je do gniazda, a młode boćki zaplątują się w nie i giną.  

Obecnie bocian biały znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Z uwagi na spadającą 

liczebność został objęty specjalnym „Programem Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk”. 

 

 

 

 

Ola Wójcik, Maja Lesisz, kl. 5e 

      Między nami bocianami…Między nami bocianami…Między nami bocianami…Między nami bocianami…    



 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Lesisz, Weronika Kutrzyk, kl. 5e 



            TUŻ PRZED EGZAMINEMTUŻ PRZED EGZAMINEMTUŻ PRZED EGZAMINEMTUŻ PRZED EGZAMINEM…………    

 

   Redaktorki gazetki „Przystanek 43’’ rozmawiały 

z uczennicami klasy III gimnazjum na temat zbliżających 

się egzaminów. 

Redakcja: Jesteśmy redaktorkami gazetki szkolnej, chciałybyśmy porozmawiać o czekających 

was niebawem egzaminach. Ile czasu w tygodniu trzeba przeznaczyć, aby dobrze 

przygotować się do egzaminu? 

Amelia: (IIIa): To zależy z jakiego przedmiotu. Na język polski przeznaczam około 4 godziny   

w tygodniu, na matematykę 3 godziny, a na  język obcy 40 minut.  

Wiktoria: (IIIa): Przypominam sobie niektóre tematy, wzory itp. Zajmuje mi to około 2-3 

godziny tygodniowo.  

Ania: (IIIa): Uczę się mniej więcej pół godziny codziennie. Dodatkowo z języka angielskiego       

i matematyki mam korepetycje.  

R: W jaki sposób się  przygotowujecie? Uczycie się same czy korzystacie z zajęć dodatkowych, 

korepetycji? 

Amelia: Rozwiązuję testy egzaminacyjne z Internetu, chodzę na zajęcia przygotowujące do 

egzaminu z historii, polskiego i niemieckiego. Korzystam też z pomocy korepetytora. 

Ania: Ja przygotowuję się podobnie jak koleżanka.   

Wiktoria: Ja też, a dodatkowo pomaga mi ciocia.  

R: Którego egzaminu najbardziej się obawiacie? Dlaczego? 

Wiktoria: Boję się WOS-u i historii (nie mam pamięci do dat). 

Amelia: Ja obawiam się głównie matematyki i fizyki, bo to dla mnie „czarna magia”. 

Ania: Ja też boję się matematyki. 

R: Jakiego egzaminu obawiacie się najmniej?  

Amelia: Nie obawiam się przedmiotów humanistycznych.  

Wiktoria: Matematyki i polskiego. 

Ania: Nie obawiam się żadnego, poza matematyką. 

 

 



R: Jakiego tematu spodziewacie się na egzaminie z języka polskiego? 

Amelia: Może będzie temat, który wymaga znajomości „Krzyżaków” lub „Quo vadis”. A może 

cos związanego z II wojną światową. 

Wiktoria: Mam nadzieję, że temat będzie prosty i dość ogólny, wymagający myślenia, ale nie 

dotyczący tylko jednej, konkretnej lektury. 

Ania: Podejrzewam, że będzie rozprawka, choć wolałabym pisać opowiadanie, bo to 

wychodzi mi lepiej. 

R: Czy stresujecie się przed egzaminem? Jak radzicie sobie ze stresem? 

Wiktoria: Trochę się stresuję, ale pokładam nadzieję w swojej inteligencji. Staram się myśleć 

pozytywnie, spotykam się z przyjaciółmi. 

Amelia: Bardzo się stresuję. Również spotykam się ze znajomymi, spędzam czas aktywnie. 

Ania: Trochę się denerwuję. Chodzę na spacery, słucham muzyki, bo to mnie uspokaja. 

Spotykam się z rówieśnikami. 

R: Czy macie jakieś rady dla młodszych koleżanek i kolegów?  

Wiktoria: Doceniajcie swoich nauczycieli! 

Amelia: Odrabiajcie zadania domowe. Nie obijajcie się! 

Ania: Uczcie się. Jeszcze nie jest za późno! 

R: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy powodzenia na 

egzaminie. Trzymamy za Was kciuki! 
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Zajączek wchodzi do baru i pyta :           

- Kto mi pomalował rower na zielono?!                                        

Niedźwiedź odpowiada:                            

- Ja!                                                    

Zajączek nieśmiało:                                                    

- Chciałem  zapytać, jak długo schnie 

farba… 

Sekretarka wchodzi do gabinetu:      

– Panie dyrektorze, wiosna   

przyszła!                                            

– Niech wejdzie! 

Zając przychodzi do cukierni i widzi 

marchewkowe ciasto.                              

- Ile kosztuje 1 kg ciasta?                                                  

- 50 zł.                                                         

- A ile okruszki?                                        

- Okruszki są za darmo.                        - 

- Acha, to poproszę 2 kilogramy 

okruszków. 

HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dzienniczków uczniowskich: 

Zamknął panią szatniarkę w szatni     

i żąda okupu. 

Cieszy się, bo kolega się cieszy, że 

dostaje coraz więcej uwag. 

Zjada ściągi po klasówce. 

Śpiewa na lekcji muzyki. 

Skład zespołu redakcyjnego:   Aleksandra Wójcik, Piotr Kowalski, 

Maja Lesisz, Weronika Kutrzyk.                                                                                                          

Opieka nad zespołem redakcyjnym, wybór tekstów i korekta: 

Joanna Połaszewska-Kuźnik,  Karolina Golanowska. 



 

 


