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W tym roku 4 kwietnia obchodzimy święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Z tej okazji chcemy złożyć serdeczne życzenia naszym 

nauczycielom, koleżankom i kolegom. 

Życzymy wielu łask Bożych, radosnego świętowania w rodzinnym 

gronie. Bądźcie pełni nadziei, wiary i miłości. 

Smacznego jajka i mokrego Dyngusa! 

 
 
Ernest Bryll, Bóg odrzucił ten kamień 
 
Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 
że na twarzach straży 
Nie było widać lęku i zdumienia 
Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia. 
  
Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 
I nie przepuścił tej nocy nikomu 
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą. 
  
Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. 

 

 

 

 

 

 

 

Alleluja! Żyw już jest śmierci 

Zwyciężyciel!!! 
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Amelia Domżalska 
Głównie interesuje się edytowaniem filmów oraz 
malowaniem. 
Dziś opowiem malowaniu. Uwielbiam malować. Zawsze mi to 
poprawia humor oraz robię się przy tym spokojna, dlatego że 
na tym się skupiam. Tak dokładniej interesuję się 
szkicowaniem. Lubię szkicować twarze i inne różne obiekty. 
Jednak najbardziej zainteresowałam się szkicowaniem i 
cieniowaniem twarzy. Najczęściej szkicuję Marysię 
Jeleniewską. Można ją kojarzyć z social mediów. Staram się 
rozwijać moją pasję oraz hobby, jednak nie jest to proste jak 
się wydaje. Pewnie jak to czytasz 
sądzisz, że malowanie lub 
szkicowanie musi być proste. 
Jednak jesteś w błędzie. Trzeba 

ćwiczyć rysowanie, popełniać różne błędy, żeby 
wywnioskować z nich co zrobiliśmy źle, a co dobrze. 
Uważam, że malowanie jest bardzo ciekawym hobby, 
ponieważ używa się do niego dużo wyobraźni ;) 
 
 

Julia Bajko 
Moim hobby jest taniec. Około rok temu chodziłam 
na zajęcia taneczne - hip-hop. Niestety skręciłam 
kostkę i nie mogłam dalej uczestniczyć w zajęciach. 
Już po skręceniu kostki musiałam pamiętać o tym, 
aby na nią uważać, więc znowu kilka miesięcy na nie 
nie chodziłam. Gdy wyzdrowiałam zaczęła się 
pandemia koronawirusa. Obecnie nie wiem, czy 
zajęcia się odbywają, bo się z nich wypisałam. Chodź 
nie chodzę już na tańce to i tak dużo tańczę w domu. 
Wymyślam swoje tańce do różnych piosenek albo 
znajduję jakieś w internecie. Jest to naprawdę fajna 

zabawa i można to uznać za ćwiczenia. Tańczę bardzo często, prawie codziennie.  
Lubię też wymyślać układy taneczne do piosenek, które lecą w radiu. Lubię również 
tańczyć zumbę. 
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Weronika Hałubiec 
 
Moim hobby jest układanie klocków LEGO. Czasami też edytuję filmiki, korzystając z 
klocków. Podczas budowania z klocków można się poczuć jak prawdziwy architekt. Z 
klocków LEGO można zbudować co się chce! Jest bardzo dużo rodzajów LEGO, jak na 
przykład: LEGO Friends, LEGO dla młodszego 
rodzeństwa DUPLO, dla starszego rodzeństwa: LEGO 
TECHNIC, jest seria dla fanów Harrego Pottera. Dla 
tych co początkują z programowaniem: LEGO 
VERNIE, dla tych co lubią dinozaury jest LEGO 
Jurassic World i jeszcze wiele, wiele więcej typów 
klocków. Lubię robić przy użyciu klocków filmy 
animowane. Są to filmiki zrobione ze zdjęć 
połączonych ze sobą. Tak zwane filmy poklatkowe. 
Czasem z tatą współpracuję przy Lego 
programowalnym. Zrobiliśmy razem zegar z kukułką.  
Lubię też czytać książki. Na przykład takie, jak 
czytałam ostatnio „Wszyscy jesteśmy kosmitami”, którą opisuję w kąciku 
czytelniczym.  

 
 

Kalina Wierdak 

Moim hobby jest: taniec, jeżdżenie 
na nartach i gimnastyka. Bardzo 
lubię robić te czynności, ponieważ 
sprawiają mi dużo przyjemności. 
Tańczę od szóstego/siódmego roku 
życia. Jeżdżę na nartach od piątego 
roku życia, a gimnastyką zaczęłam 
interesować się pod koniec 2020 
roku. 

 

 

 

Szymon Talik 

Moim hobby jest rower  
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Jakub Wytulani 

 

Moim hobby jest jazda na nartach. Sportu tego 

uczę się od dwóch lat. Gdy tylko pojawia się 

śnieg jedziemy w góry, aby pozjeżdżać. Im 

więcej jeżdżę tym lepiej mi wychodzi, co 

sprawia mi ogromną frajdę. Jazda na nartach 

jest super zabawą. 
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CO WARTO PRZECZYTAĆ? 

 

Weronika Hałubiec 

Ch. Doyle, J. Haysom, „Opowieśc Wielkanocna” 

Z okazji Wielkanocy polecam książkę „Opowieść Wielkanocna”, 

dzięki której możecie sobie przypomnieć wszystkie ważne 

momenty związane z nachodzącymi świętami. Od wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy, po Zmartwychwstanie Jezusa i ukazanie 

się uczniom. Książka na pewno pomoże wam lepiej przeżyć 

święta.  

 

Weronika Hałubiec 

K. Kochański, „Wszyscy jesteśmy kosmitami”  

Książka ta opowiada o niezwykłych kosmicznych spotkaniach. 
Jest w niej wiele niespodzianek i dziwnych zdarzeń. Kosmici, 
wędrówki w czasie, niezwykłe wynalazki. Dużo zaskoczeń i 
zabawy. Serdecznie polecam, książka na pewno zainteresuje 
chłopców i dziewczynki. Jest ciekawa i daje do myślenia.  
 

 
      

    Kalina Wierdak 
 
M. Widmark, "Tajemnice Mody" Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai.  
 
Światowej sławy kreator mody odwiedza Valleby, żeby wyłonić 
w konkursie najlepiej ubranych mieszkańców. Nagrodą jest 
wyjazd do Paryża. Kiedy ukochana kotka projektanta znika w 
niewyjaśnionych okolicznościach, a on sam otrzymuje list, w 
którym porywacz żąda okupu w postaci teczki z planowaną 
kolekcją mody, Lasse i Maja muszą wkroczyć do akcji! 
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Amelia Domżalska 

 
N. Springer "Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady"  
Książka "Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady" to ciąg dalszy 
pierwszej części książki. Opowiada ona o tym, jak Ivy Melshe (jej 
wymyślone imię i nazwisko) rozwiązuje zagadkę zaginionej Lady 
Cecily. W opowieści Enola jest w różnych postaciach; jako żona 
doktora Ragistona, Ivy Melshe i jako prawdziwa prawdziwa 
postać, Enola Holmes. Czy jesteś ciekawy/a jak skończy się 
śledztwo? Czy inni odkryją jej kilka tożsamości? Dowiesz się w 

książce Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady! !UWAGA! W książce mogą 
występować sceny z walk. 
 

 
CO WARTO OBEJRZEĆ? 

 
Amelia Domżalska 
 

 
Dzień Na Tak! (film jest dostępny tylko na platformie Netflix) 
„Dzień na tak” -  to film komediowo-familijny, w którym mama 
oraz córka zakładają się o to, że ani razu jej mama nie powie 
"nie". Jednak są zasady. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co takiego 
ciekawego stało się w tym świetnym filmie, zapraszam do 
oglądania! Najlepiej ten film oglądać z całą rodziną. 
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Przerwa na uśmiech  
 
Przygotowała Julia Bajko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Weronika Hałubiec 
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Język angielski – sprawdź się  
Przygotowała Julia Bajko 
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NIEMIECKI – SPRAWDŹ SIĘ! 
 

Uzupełnij zdania, wybierając einen, eine lub ein. 

1. Ich habe……………..   Hund. 

2. Hast du ……………….  Maus? 

3. Leonie hat ………….  Kaninchen und……………   Kanarienvogel. 

4. Hans möchte gern …………..  Hamster haben. 

5. Der Opa von Markus hat………..  Kuh und ………….  Pferd. 

 

ein 

einen 

einen 

ein 

einen 

eine 

eine 
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Opracowała Julia Bajko 

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej kulturze. Upamiętnia ono mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzone jest Wielkim 
Postem, który trwa 40 dni. Ostatnie dni Wielkiego Postu to Triduum Paschalne, 
które rozpoczynają obrzędy Wielkiego Czwartku. Święta Wielkanocy wiążą się z 
żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w 
Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. 
Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole 
starotestamentowe i był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary. 
Termin Świąt Bożego Narodzenia jest zawsze jasno określony – 25 grudnia w 
przypadku Świąt Wielkanocnych nie jest już taki oczywisty. Dlaczego? Ponieważ 
Wielkanoc to święto ruchome. Jego obchody rozpoczynano z chwilą ukazania 
się księżyca w pełni po zrównaniu się dnia i nocy wiosennej. Termin Wielkanocy 
jest ruchomy, ponieważ związany jest z fazami księżyca. Astronomiczna wiosna 
rozpoczyna się 20 marca (kalendarzowa 21 marca) i od tego dnia wyczekuje się 
wiosennej pełni księżyca, a zaraz po niej pierwszej niedzieli. Może zdarzyć się 
tak, że księżycowa pełnia wypadnie w niedzielę, a wtedy Wielkanoc 
obchodzona jest po prostu w następną niedzielę. Tak wyliczona data Wielkiej 
Nocy stanowi podstawę do wyznaczenia innych ruchomych świąt, aż do Bożego 
Ciała. 
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Wielkanocne tradycje  
Opracowała: Weronika Hałubiec 

Święta Wielkanocne są bogate w różne zwyczaje i obrzędy. Niektóre zanikają, ale 

wiele pozostało do dziś i są obecne w naszych domach. 

Najbardziej popularne to: 

 Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Zanosimy pokarmy w koszyczku do 

kościoła, aby zostały poświęcone. A w Niedzielę Wielkanocną pojawiają się na 

stole.  

 Dzielenie się jajkiem – jak w Boże Narodzenie dzielimy się opłatkiem, tak w 

Wielkanoc dzielimy się poświęconym jajkiem. Składamy sobie wówczas 

życzenia. Jajko jest symbolem życia. 

 Pisanki – czyli zdobienie jajek, na róże sposoby, może je malować, skrobać, 

ozdabiać. Jest wiele technik. Popularne jest farbowanie barwnikami na różne 

kolory lub farbowanie w cebuli, wówczas są brązowe. 

 Przygotowanie palm – w niedzielę, tydzień przed Wielkanocą, czyli w 

Niedzielę Palmową, na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, święcimy 

palmy. W Lipnicy Murowanej jest nawet konkurs na największą palmę.  

 Śmigus Dyngus lub Lany Poniedziałek – to obyczaj, kultywowany w 

Poniedziałek Wielkanocny. Wówczas chłopcy oblewają wodą dziewczynki. 

Obyczaj ten bierze się z opowieści, według której rzymscy żołnierze wodą 

rozganiali kobiety, które roznosiły plotki o zmartwychwstaniu Jezusa.  
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Prace plastyczne uczniów klasy IV b 
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Weronika Hałubiec    Weronika Hałubiec 
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