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Rozmowy (nie) poważne 

Z czym kojarzy Ci się Wielkanoc? 
 

 
Kacper Goliński kl. II 

Święta Wielkanocne kojarzą mi się z jajami. 
Rodzina przyjeżdża do mnie na śniadanie i 
chodzimy na święconkę, zawszę dostaję małe 
paczki bo takie chcę. 

 
Krystian Kucharczyk kl.Ia 

Święta kojarzą mi się z zającem, z jajkami i 
ze święconką. Zając daje mi paczki. 
Odwiedzam razem z rodzicami i rodzeństwem 
moją rodzinę. Święta również kojarzą mi się 
ze śmigusem dyngusem.  

 
Gabrysia Stępień kl.I b 

Wielkanoc kojarzy mi się z zajączkiem, ze 
święceniem święconki, z jedzeniem przy stole , 
z laniem się wodą i z dostawaniem prezentów 
od zająca. 

 
Daria Pietrzak kl. III 

Dostaję duże paczki, składamy sobie życzenia, 
odwiedzamy rodzinę, idziemy na święconkę, 
robimy pisanki i jemy pyszne śniadanie. 

 
Maja Adamek kl.Ib 

Święta kojarzą mi się z robieniem pięknych 
pisanek. Co roku odwiedza mnie babcia. 
Wielkanoc kojarzy mi się również z 
oblewaniem mojej siostry Julki wodą no i 
przecież z chodzeniem do kościoła ze 
święconką. 
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Świąteczna krzyżówka 

 
          1           
          2           
         3            
       4              
         5            
        6             
       7              
      8               
        9             
10                     
       11              
       12              

 
1. Radosny okres 
2. Topimy ją , by przywitać  wiosnę 
3. Inaczej kraszanka 
4 ……………. Krzyżowa w wielkim poście 
5. Mama jajka 
6. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych 
7. …………….. Palmowa 
8. W nim święconka 
9. Lany……………………………. 
10. Zwiastuje wiosnę 
11. Uroczysta, poranna msza święta w Wielkanoc 
12. Pora roku z Wielkanocą 
 
 
Imię i Nazwisko …………………………………………………….. 
 
Hasło………………………………………………………………… 
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Życzę Ci… 

 
Święta, święta czas już tuż 
Wcinaj jajka ale już. 
Kiedy zając Cię zaś wzruszy, 
Daj mu marchew, podrap uszy. 
A gdy jajko będzie puste, 
Daj mu kopa wprost w kapustę. 
Niech nie myśli, że jest cwany, 
Za to Ty miej rok udany. 

 
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy pełnych jajek i dużo szczęścia 

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły 
Życzy: zespół redakcyjny gazetki „Taczanowskie To i Owo’’ 

 
Wczoraj kury tak gdakały, Dziś króliczek do koszyczka 
Nasze jajka oszalały.  Wrzucił ci złote jajeczka 
Malowały się w paseczki  i powiedział dobrych świąt 
I w kółeczka i wstążeczki. I żeby troski zniknęły stąd. 
Teraz wszystkie krzyczą- -tego samego Oliwii  
hura hura     Banachowskiej życzy 
     Kuzynka Weronika 
 
Wesołego Alleluja! 
- radosnych świąt kochanej siostrze Krysi życzy Weronika 
 
 
 
 

Zebrała: Wer@ 
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Moje święta, wywiad z panią pielęgniarką 

 
1. Jak przygotowuje się pani do świąt wielkanocnych? 

Zawsze mogą liczyć na pomoc najbliższych. Jak co roku zakupy robię 
razem z mężem, po czym również wspólnie przygotowujemy potrawy 
świąteczne. Chciałabym jednak dodać, że poza przyziemnymi 
obowiązkami jak sprzątanie czy przygotowywanie potraw, razem z 

rodzina uczestniczymy w przygotowaniu się do Świąt 
Wielkanocnych w sposób duchowny, uczestnicząc w 

nabożeństwach. 
 
2. Który ze zwyczajów świątecznych lubi Pani 

najbardziej? 

Kiedyś, kiedy moje dzieci były małe, największą 
przyjemność sprawiało mi przygotowywanie wspólnie z córką dużej 
kolorowej palmy, jak również przygotowywanie pisanek i 
kompletowanie niezbędnych potraw do koszyczka wielkanocnego, a 
teraz staram się cieszyć każdą chwilą świąt spędzonych razem z 
rodziną. 
 
3. Czy w pani domu pojawia się tradycyjny zając? 

Pomimo tego, iż dzieci moje już dorosły, zawsze staram 
się przygotować dla nich przysłowiowego zajączka. 
 
4. Co można znaleźć w pani koszyczku wielkanocnym? 

W moim koszyczku wielkanocnym można znaleźć 
wszystkie podstawowe elementy jak: kolorowe jajko, 
baranek z masła, zajączek czekoladowy, owoc, sól, babeczka, chleb. 
 

5. Jak wygląda pani wielkanocny stół? 

Okryty świątecznym obrusem ze stroikiem wielkanocnym, 
zastawiony wiosennymi, wielkanocnymi potrawami. 
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Spod pióra panny Ryś 

 

Jajko 

 
Dawno temu wyobraźcie sobie, żyło jajko, wraz z kurą 
podstarzałą trochę  
Już pióra miała rzadkie i powolna była,  
Ale z owego jajka się bardzo cieszyła.  
Razu pewnego jajko gniazdem znudzone, postanowiło pójść w 
nieznaną sobie stronę.  
Pod nieobecność kwoki,  wprawiło skorupkę w podskoki.  
Hop w prawo! Hop w lewo!  
Aż bramkę od kurnika otworzyło.  
Raz się kury wszystkie zerwały,  
do ucieczki pisklęta ponaglały,  
A jajko nasz małe, uderzyło w ziemię,  
 Co wprawiło kury w wielkie poruszenie.  
Gdyż z owego jajka  przy odgłosach 
pisków,  
wyszło małe pisklę bojące się błysków.  
Przyszła stara kura zamartwiona srodze,  
-Gdzież to moje jajko? Czemuż mi uciekło?  
-Tu jestem!- Odpowiedziało pisklę i do mamy podbiegło. 

 
 

Panna Ryś. 
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Święta od kuchni, czyli świąteczne przepisy z jajek 

 

Składniki: 
-łyżka majonezu;  
-4 jajka ugotowane na twardo; 
-wymoczony filet śledziowy; 
-ogórek kiszony; 
-łyżka kawioru czarnego; 
-koperek do dekoracji; 
-8 liści sałaty masłowej; 
-pieprz; 
 

Wykonanie: 
Jajka przekroić na połowę i posiekać żółtka. Filet śledziowy i ogórek drobno 
pokroić i połączyć z majonezem i żółtkami, doprawić pieprzem. Połówki jajek 
wypełnić farszem śledziowym. Udekorować kawiorem i koperkiem. Podawać 
na liściach sałaty.  

 

Wiosenne jajka wielkanocne 
 

Składniki: 
-5 jajek; 
-pęczek rzodkiewek; 
-10 dag mortadeli; 
-keczup; 
-majonez; 
-sól; 
-pieprz; 
-liście sałaty do dekoracji; 
 

Wykonanie: 
Jajka gotujemy na twardo, zalewamy zimną wodą i studzimy. Obieramy. 
Kroimy wzdłuż na połówki. Żółtka wyjmujemy do miseczki. Rzodkiewki 
myjemy (kilka sztuk odkładamy do dekoracji), kroimy w drobną kosteczkę lub 
ścieramy na tarce. Mortadelę kroimy w drobną kostkę. Dodajemy do żółtek 
razem z rzodkiewkami. Dodajemy keczup, majonez, sól i pieprz. Dokładnie 
mieszamy, masą napełniamy białka. Dekorujemy.  

Życzymy smacznego : Jull ;) i Ajuu :) 
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Co chciałbyś dostać od zajączka – szkolne wywiady 

 

 
Kl. Ia  Krysia Wykrętowicz 

W tym roku bardzo chciałabym od zajączka 
dostać duże maskotki i MP3, nie powiem 
że nie przydałoby się też trochę „kasy” 

 
Kl. Ib Jasiu Balcer 

Od dawna marzę o dotykowym telefonie 
komórkowym i pluszaku-rozrabiaku. Myślę, 
że zajączek o tym wie. 

 
Kl. II Oliwia Banachowska 

Moim marzeniem jest własny laptop, rolki, 
już prosiłam o nie Mikołaja, ale niestety nie 
wysłuchał moich próśb, liczę na Zajączka. 

 
Kl. IV Wiktoria Walczak 

Zajączek zawsze przynosi mi słodycze i 
pieniądze, W tym roku chciałabym dostać 
też MP3. 

 
Kl. V Marcela Michalak 

Liczę, że Zajączek wzbogaci moją szafę z 
ubraniami o nowe wiosenne kreacje. 

 
Kl. VI  Monika Kucharczyk 

Moje prośby nie są wygórowane, jestem 
łasuchem, więc marzę o wielkim koszu 
słodyczy. 

 
Wywiady przeprowadziły:  Julcia, M@rtusia, Nika 
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Wielkanoc dookoła świata 
Wielka Brytania: 
Wielkanoc w Anglii wiążę się z czterema dniami wolnymi od pracy. Mieszkańcy 
poświęcają czas na zakupy, w poniedziałek bowiem rozpoczynają się wyprzedaże i 
wyjazdy za miasto. Wielu Anglików wychodzi do pubów. Na wypady za miasto 
przygotowują kosze pełne smakołyków. W niedzielny poranek dzieci uszczęśliwia się 
wielką ilością słodyczy. Najczęściej są to wielkie jaja z czekolady. Atrakcją świąt są 
wyścigi w turlaniu jajek tzw. Egg Roling.  

 
Afryka: 
W przeddzień Wielkiej Nocy ludzie dekorują kościół 
motywami kwiatów, motyli i drzew. Wszyscy śpiewają przy 
akompaniamencie bębnów oraz tańczą na zewnątrz 
kościoła. Po uroczystości, w domach, zasiadają przy stołach 
jedząc regionalne potrawy. Często pozostają dłużej w 
świątyni, aby wspólną modlitwą cieszyć się ze Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. 
 
Hiszpania: 
Wielki Tydzień trwa od Niedzieli Palmowej do Wielkanocnego Poniedziałku. Odbywają 
się procesje męczenników, przedstawienia i spektakle. Wielkanoc to najważniejsze 
święto w tym kraju. W Niedzielę Palmową dzieci przynoszą do kościoła liście palmowe 
ozdobione słodyczami.  
 
Meksyk: 
Okres świąteczny to czternaście dni wolnych od pracy i szkoły. Przez cały ten czas 
ludzie bawią się na ulicach, przeżywają wielkanocne widowiska, tańczą, śpiewają i 
jedzą tradycyjne potrawy. Pierwszy tydzień to świętowanie ostatnich dni z życia 
Chrystusa.  Drugi tydzień to przeżywanie zmartwychwstania.  W Wielki Piątek 
odgrywane są sceny z życia Chrystusa, w Wielką Sobotę następuje obrzęd palenia 
Judasza. W Niedzielę Zmartwychwstania- tańce i pokazy fajerwerków trwają do 
samego rana. 
 
Francja: 
Święta to czas spotkań rodzinnych. Tradycyjna potrwa do jagnięcy 
udziec. Dzieci obdarowywane są smakołykami z czekolady, szukają ich w 
różnych zakątkach mieszkania lub ogrodu. Drzewa są często 
przystrajane kokardami i czekoladowymi jajkami. 

 
 

Opracowała: Nika 
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Zabawy i obrzędy wielkanocne 
 
Zabawa „Jajko o jajko” 
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jednej pisance na 
osobę. Można grać też zwykłymi jajkami bez ozdób – 
jeśli szkoda wam ozdobnych jajek. Zawodnicy siadają 
naprzeciwko siebie. Należy uderzyć jajkiem o jajka 
partnera. Wygrywa ten zawodnik, którego jajko nie 

będzie zbite. 
Zabawa „Polowanie  na jajka” 
Zabawa polega na chowaniu pisanek, lub sztucznych jajek 
wypełnionych łakociami, w różnych miejscach domu czy mieszkania. 
Dzieci muszą znajdować jajka. Wygrywa ten, kto znajdzie ich 
najwięcej. 
 
Niedziela Wielkanocna 
To pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. W 
Polsce w godzinach porannych odprawiana jest 
uroczysta Rezurekcja (resurrectio łac. oznacza 
zmartwchstanie), która swymi tradycjami sięga 
średniowiecza. Po powrocie do domu w gronie 
rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które 
rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z 
koszyczka. 
 
Poniedziałek Wielkanocny 

Zwany bywa lanym poniedziałkiem, śmigusem-
dyngusem. To drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. W 
polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów 
wodą.  
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Święconka i jej symbole 
 

Chleb – we wszystkich kulturach ludzkości był i jest pokarmem 
podstawowym, niezbędnym do życia. Gwarantował dobrobyt i 
pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był symbolem nad symbolami-
przedstawia bowiem Ciało Chrystusa. 
Jajko – jest dowodem odradzającego się życia. Dzielenie się jajkiem 
przypomina przełamywanie opłatka na początku wieczerzy wigilijnej i 
wyraża-przyjaźń, miłość i życzliwość. 
 
Sól – to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania 
wszelkiego zła. Bez soli nie ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno 
istnienia i prawdy. 
 
Wędlina – zapewnia zdrowie i płodność, a także dostatek, bo przecież 
nie każdy mógł sobie pozwolić na ten szczególny pokarm. 
 
Ser – jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a przyrodą. 
 
Chrzan – jest symbolem siły i fizycznej krzepy. Zapewniał skuteczność 
wszystkich potraw w koszyczku. 
 
Ciasto – jest symbolem umiejętności i doskonałości 
gospodyń domowych. W koszyczku powinny znaleźć 
się wielkanocne baby i mazurki. Powinien być to 
wypiek własny a nie kupiony w cukierni. 
 
Koszyczek Wielkanocny powinien być: z wikliny, słomy 
lub sosnowych łubów. Należy go wyścielić serwetką z białych koronek i 
zieleniną bukszpanu. 
 
 
 

Opracowały: M@rtusia, Julcia 


