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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze   
życzenia: 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
przez całe święta mnóstwo gości. 

Moc prezentów od zajączka, 
co koszyczek trzyma w rączkach. 

Wielu wrażeń, mokrej głowy 
w poniedziałek dyngusowy. 

WESOŁEGO ALLELUJA I MOKREGO DYNGUSA! 
Życzy 

Redakcja szkolnej gazetki 
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Informator 

Wiosenna przerwa świąteczna będzie 
trwała od 5 do 10 kwietnia. 

Wkrótce egzaminy gimnazjalne: 
- część humanistyczna - 24.04; 

- część matematyczno-przyrodnicza -
25.04; 

- część z języka obcego - 26.04. 
 

  



Zalety obchodzenia Świąt                          
Wielkanocnych 

 
Jak ten czas szybko płynie… Niedawno 

pisaliśmy o Bożym Narodzeniu, a już niebawem kolejne 
święta – Wielkanoc. W tym numerze gazetki pragniemy 
udowodnić Wam, że jest to jeden z najpiękniejszych 
okresów w ciągu roku. 

 Po porannej Mszy Świętej, zwanej rezurekcją, 
cała nasza rodzina może zasiąść do uroczystego 
śniadania. Znacznie różni się ono jednak od tego 
codziennego posiłku. Nasze menu jest bowiem 
dużo bogatsze. Nie może w nim zabraknąć jajka 
z chrzanem, żurku, a także słodkich mazurków. 
Ten jeden raz w roku możemy też poczuć smak 
cukrowego baranka oraz spróbować jajek w 
kolorowej skorupce. 

 Wielkanoc często jest jedyną okazją do 
zobaczenia się z rodziną, która mieszka w 
odległych stronach naszego kraju, czy też za 
granicą. To właśnie wtedy zwalniamy na chwilę, 
by w spokoju i pozytywnym nastroju po prostu 
ze sobą być. 

 Miejmy nadzieję, że pogoda w te święta będzie 
równie dobra, jak teraz. Dzięki temu z dużo 
większą ochotą wyjdziemy z domu. Podczas 
spaceru bez trudu zauważymy, iż wszystko budzi 
się do życia, że rozkwita wiosna. Dawka 
świeżego powietrza z pewnością poprawi nasze 
samopoczucie. 

 



 Od wtorku aż do czwartku mamy czas na odpoczynek 
po  długim  okresie  pracy,  a  trzeciogimnazjaliści  na 
przygotowanie  się  do  zbliżających  się  wielkimi 
krokami egzaminów. 

 Poniedziałek Wielkanocny – ten dzień jest uwielbiany 
przez  całą  młodzież  i  nie  tylko.  To  właśnie  wtedy 
zdrowy  rozsądek  odrzucamy  na  bok  i,  nie  zważając 
na  zdradliwą  wiosenną  pogodę  oraz  możliwość 
przeziębienia  się, wzajemnie oblewamy  się wodą w 
niewyobrażalnych  ilościach.  Jest  przy  tym  tyle 
zabawy  i  śmiechu,  że  nawet  najgorsze  smutki 
odchodzą w niepamięć. 
Gdy  święta miną,  każdy  chciałby  choć  o  chwilę  je 

przedłużyć  i  powrócić  do  tego  przyjemnego,  rodzinnego 
nastroju, dlatego warto o  tym pomyśleć  już  teraz. Sprawmy, 
aby  nie  tylko  one,  ale  i  czas  przedświąteczny  był  równie 
przyjemny!  W  jaki  sposób?  Przedświąteczne  przygotowania 
przestańmy  traktować  jako  nudny  obowiązek,  a  zacznijmy 
jako kreatywną zabawę! Wesołych świat!  

 



 
     
„Ada długo myślała o spotkaniu z 

Tomkiem. Było to jedyne dobre 
wspomnienie z dyskoteki. Tomek 

znajdował się w podobnej sytuacji. 
Dodatkowo zastanawiał się, czy 

kumple niczego nie podejrzewają…” 

- O Ada! Czyżby spacer z psem nie był 
odpowiednią okazją do założenia stroju z 
dyskoteki? Ta twoja spódniczka jest naprawdę 
sexy!- wykrzyknął Karol.                                                                                  
Ada podniosła głowę i zobaczyła chłopaków ze 
szkoły siedzących na trawie. Na hasło Karola 
wszyscy z wyjątkiem Tomka zaczęli się śmiać. 
Ada puściła to mimo uszu i odeszła w drugą 
stronę. Tomek spojrzał ze złością na kolegów, po 
czym pobiegł za dziewczyną.          – Ada! Stój!- 
krzyknął.                                                                                         
W tej chwili nie zastanawiał się nawet, co 
powiedzą chłopaki. Szczerze mówiąc, miał to 
gdzieś. Cieszył się, że zrobił jakiś krok w 
kierunku Ady. W końcu postawienie się 
kumplom nie było byle czym…                                                                                                               
- Tomek? – Ada spojrzała na chłopaka z lekkim 
uśmiechem na twarzy.                                                                                                                                        
– Chciałem cię za nich przeprosić… Debile! Nie 
przejmuj się nimi. Oni już tacy są…                                                                                              
 
 
 



 
- Wiesz… dla mnie to żadna nowość.                                                                  
Przez chwilę stali w milczeniu.                                                                            
– Może poszlibyśmy na lody? – zaproponował 
Tomek.                                – Właściwie to… 
chociaż czemu nie? – odpowiedziała Ada.  
                                                  * * *      
Ada jak na skrzydłach wracała ze spaceru. Myślała 
tylko o popołudniu spędzonym z Tomkiem. 
Zanurzona w marzeniach nie zauważyła 
nadjeżdżającego samochodu… Usłyszała tylko pisk 
opon hamującego auta i poczuła mocne szarpnięcie 
smyczy.                                     
                                                  * * *      
- Jej stan na szczęście nie jest zbyt ciężki. Ma tylko 
złamaną nogę i lekki wstrząs mózgu. Lepiej byłoby, 
gdyby została w szpitalu przez tydzień. – lekarz 
spokojnym głosem tłumaczył wszystko rodzicom. 
Ada usłyszała jeszcze, jak rzucił w jej kierunku: 
„Będzie dobrze, ale następnym razem uważaj”. 
Poczuła się strasznie głupio.                      – 
Kochanie, jak do tego doszło? – mama była nieco 
zdenerwowana. – No przecież wszystko wiecie. – 
krótko odpowiedziała Ada.                – Dlaczego nie 
uważałaś?! – ojciec nie krył niezadowolenia.                
– Krzysztofie, uspokój się. – mama starała się 
zachować spokój.         – Mam się uspokoić?! To 
niech ona się zastanowi, co robi! Mało mamy 
problemów?! – wykrzykną ojciec, po czym wyszedł 
z sali, trzaskając drzwiami.                                                                                
Ada poczuła, jak łzy napływają jej do oczu.  

 
 
 
 
 



  
 

 
szak=lka                                                                   ga=c 
           
Hasło:.................................................................................. 

Teściowa się pyta zięcia: 
- Skoro mnie tak bardzo nie lubisz, 
to czemu masz moje zdjęcie na 
kominku? 
- Żeby odstraszyć dzieci od ognia. 
 

 
Pewnego dnia Rusek, Niemiec i Polak 
chcieli przejść przez granicę. Tradycyjnie 
spotkali diabla, który tym razem kazał im 
przynieść coś do czyszczenia. Polak 
przyniósł szczoteczkę do zębów, Niemiec 
szczotkę klozetową, a Rusek nie przyszedł. 
Diabeł powiedział: 
- Umyjcie zęby tym, co przynieśliście, a 
wtedy puszczę was wolno. 
Polak umył bez problemu, Niemiec śmieje 
się i płacze. 
- Dlaczego płaczesz? 
- Bo ciężko mi się myje i mnie szczęka 
boli. 
- To dlaczego sie śmiejesz? 
- Bo Rusek jedzie z czyścicielem do asfaltu.
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 W Wielkiej 
Brytanii Prima 
Aprilis  nazywany 
jest Dniem 
Głupca (April 
Fool’s Day lub All 
Fools’ Day) 
 Pierwsi 
chrześcijanie po 
Wielkanocy  
świętowali aż 
trzy dni. 
 Zwyczaj 
malowania jajek 
na Wielkanoc 
zapoczątkowała 
Maria Magdalena. 
 W Polsce 
pisanki pojawiły 
się w X wieku. 
 Dwieście lat po 
wprowadzeniu 
wiary 
chrześcijańskiej 
Kościół zezwolił 
Polakom na 
jedzenie jajek w               
okresie 
Wielkanocy. 

                                      

WYNIKI ZAGADEK 
NA KOŃCU 
GAZETKI 

ZAGADKA 1 
Jakiego słowa brakuje?  

kilof kino bagno 
woda ..... wzorek 

 

ZAGADKA 2 
Dostaw jedną kreskę tak, aby równość była 
prawdziwa. 

ZAGADKA 3 
Dziadek i babcia mają razem 154 lata. 
Powiedz ile lat ma dziadek, a ile babcia 
wiedząc, że babcia ma teraz dwa razy tyle lat 
ile dziadek miał wtedy kiedy babcia miała tyle 
ile dziadek ma teraz. 

ZAGADKA 4 
Przy pomocy ośmiu ósemek i 
dodawania (tylko dodawania) 
zapisz liczbę 1000. 
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Czy jesteś szczery/a? 
 
1. Widziałeś, jak twój kolega sięgał po alkohol. Czy 
mówisz to jego rodzicom? 
a. Jasne. To przesada, nie powinien sięgać po takie środki, 
ponieważ zapobiega swojemu rozwojowi. 
b. Nie, nie wrobię mojego kolegi. 
c. Nie, ale zwracam mu uwagę, żeby tego nie robił, 
ponieważ jak się to jeszcze raz powtórzy, to zgłoszę 
problem jego rodzicom. 
2. Byłeś świadkiem, jak złośliwi koledzy bili i obrażali na 
inne sposoby słabszą uczennicę. Zgłaszasz to komuś 
dorosłemu? 
a. Oczywiście! To nie może się więcej powtórzyć! 
b. Nie, ponieważ jak się dowiedzą to i mi się dostanie. To 
nie mój problem. 
c. Tak, ale proszę o dyskrecję. 
3. Zostałeś/aś uczestnikiem bójki z błahego powodu. 
Cały/a poturbowany/a przychodzisz do domu. Na pytanie 
rodziców „Co się stało?” odpowiadasz: 
a. Mówisz całą prawdę. W końcu kiedyś to i tak się wyda, 
a ty przynajmniej będziesz miał/a spokojne sumienie. 
b. Unikam rozmowy i odpowiedzi. 
c. Wymyślam jakąś historyjkę, gdyby dowiedzieli się 
prawdy, to by mnie zabili. 
4. Twoja koleżanka/ Twój kolega rozpowiada wszystkim 
twój największy sekret. Na dodatek, wraz z kilkoma 
osobami pisze i mówi o tobie obraźliwe rzeczy. Jak 
reagujesz? 
a. Mówię jej/mu prosto w twarz to, co o niej myślę. 
b. Kłócę się z nią/nim i wyzywam ją/go od gorszych, a w 
bieg idą jeszcze gorsze plotki na jej/go temat. 
c. Próbuję wyjaśnić to zajście szczerą rozmową. 

WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU 
GAZETKI 



Tradycyjny koszyk 
wielkanocny 

      Dawną tradycją kościoła katolickiego jest święcenie pokarmów 
podczas porannej mszy w Wielką Sobotę. Dobór produktów 
żywnościowych w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Każdy Boży 
Dar symbolizuje co innego. W tym zestawie obowiązkowo powinny 
się znaleźć: chleb, jajko, sól, wędlina, ser, chrzan, babka 
wielkanocna, baranek oraz woda. Ilość produktów w koszyku może 
być oczywiście znacznie rozszerzona, jednak o tych nie powinniśmy 
zapomnieć. Tradycyjnie przyozdobiony jest on gałązkami borówki 
oraz koronkowymi serwetkami z nadrukami symboli wielkanocnych. 
Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? 

KOSZYCZEK WIELKANOCNY 
 



Zwyczaje i symbole wielkanocne 
 

Obrzędy wielkanocne poprzedzające Niedzielę 
Zmartwychwstania rozpoczyna Niedziela Palmowa, 
zwana Kwietną lub Wierzbną. Jej najważniejszym 
symbolem jest palma, która upamiętnia triumfalny 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wzorem przodków 
święcimy ją w kościele.  

Dawniej wielkie świąteczne obżarstwo 
przerywano zabawą zwaną ,,walatka”, podczas której 
uderzano pisankami o siebie. Ten, którego jajko 
najdłużej pozostawało nienaruszone pozyskiwał 
pisanki pozostałych uczestników zabawy. 

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka 
– to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Można 
wtedy oblewać wszystkich i wszędzie. Zmoczone 
tego dnia panny mają większe szanse na 
zamążpójście. A jeśli któraś się obrazi – to nieprędko 
znajdzie męża. Od oblewania wykupić się można 
tylko pisanką – stąd każda panna stara się, by jej 
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 
tego dnia dziewczynie pisankę, daje jej do 
zrozumienia, że mu się podoba. 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może 
być wspólna zabawa po zakończeniu śniadania, 
zwana szukaniem zajączka, czyli małej 
niespodzianki dla każdego. 
 
 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
 
                                          
 
                                                 50 STYLE 85,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVED 50,00 zł   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
HOUSE 69,90 zł   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
                                                          HOUSE 70,00 zł 



 

 
 

Odpowiedzi do zagadek:: 
1. Brakuje słowa worek. (środkowe słowo składa się z pierwszej sylaby  
słowa po lewej i drugiej sylaby słowa po prawej.) 
2. STO + 10 = 110 (słowo + liczba) 
3. Babcia ma 88 lat a Dziadek 66 
4. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 

WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Gratulacje! Jesteś bardzo szczery/a. Powiedzenie komuś prawdy nie jest dla 
ciebie wyzwaniem, w końcu i tak by wyszła kiedyś na jaw. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Robisz tak, aby nie wyszło tobie na złe, ale czy na pewno warto? Takim 
postępowaniem oszukujesz sam siebie i uniemożliwiasz rozwiązanie wielu 
małych problemów, które dzięki temu stają się coraz większe i większe, aż do 
momentu, kiedy nie możesz sobie z nimi poradzić. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Jesteś blisko ideału. Robisz co innego i jednocześnie myślisz co innego, lecz 
wiesz, kiedy należy powiedzieć całą prawdę. Próbuj mówić szczerze każdemu, 
kto powinien o tym wiedzieć, ponieważ chwila nieuwagi, i wpakujesz się w 
spore kłopoty. 
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