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Krzy żówka „z jajem” 
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1. Znosi jajka większe od kury 
2. Wielkanocne ciasto 
3. Okres przed Wielkanocą 
4. Znosi jajka mniejsze od kury 
5. Jemy go z kiełbasą i jajkiem 
6. Świąteczna ozdoba 
7. Niejedna w koszyku Wielkanocnym 
8. Nie może jej zabraknąć w Poniedziałek Wielkanocny 

Opracowali: Dawid i Mikołaj 

Hasło: 

Imię i nazwisko: 

 
Kupon z rozwiązaniem krzyżówki należy przekazać na ręce Mikołaja 
Michalaka z kl. VI do dnia 27.03.2013r 
 
Zespół redakcyjny: Marta Balcer, Julia Kamieniarczyk, Weronika 
Banachowska, Wiktoria Wachowiak, WeronikaWykrętowicz,  Paulina 
Matysiak, Maja Michalak, Zuzanna Klusak, Kamila Banaszyńska, 
Maria Mikołajczak, Maria Kuźniacka, Dawid Sobański, Mikołaj 
Michalak. 
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Rozmowy (nie) poważne 

Co to jest śmigus Dyngus? 
 

 
Krysia Wykrętowicz kl. IIIa 

To jest dzień, w którym można, 

a nawet trzeba lać się wodą. 

 
Ada Opiła kl.IIIa 

To jest takie wodne święto, czyli 

nie powinno być osoby, która 

tego dnia byłaby sucha. 

 
Jakub Ceglarek kl.IIIa 

Każdy powinien przygotować 

jakieś naczynie i oblewać wodą 

kogo popadnie. 

 
Oktawia Suty kl. IIIb 

Tradycja karze w ten dzień 

oblewać się wodą. Ja na pewno 

tak zrobię. 

 
Weronika Bogaczyk kl. I 

Nalewa się do szklanki wody i 

oblewa się całą rodzinę. 

Opracowały: Lili, Tusia, Wer@ 
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Konkurs plastyczny na najładniejsza pisankę (technika dowolna) 

 

 
 

Przepis na czekoladowego zajączka 
Składniki: 
1 szt. jajka, 

70 gr. margaryny, 

4 łyżki cukru, 

1 łyżka kakao, 

8 łyżek mąki pszennej, 

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 

szczypta soli 

Żółtko utrzeć z cukrem i margaryną ,dodawać małymi porcjami mąkę 

wymieszaną z proszkiem i kakao i, dokładnie wymieszać ciasto. Dodać 

ubite na sztywno białka i delikatnie połączyć za pomocą łyżki. Ciastem 

napełnić dokładnie foremkę (dobrze wypełnić uszy) do 2/3 wys. foremki. 

Piec w 160 st. około 25 min. Najlepiej sprawdzić patyczkiem czy jest już 

upieczone. Po wyjęciu zostawić na 10 min i wyjąć zajączka z formy i 

wystudzić na kratce. Zimnego udekorować wg własnego pomysłu. 

 

Pisankę należy przekazać na ręce Marii Kuźniackiej z kl. V do dnia 

26.03.2013r. 

Opracowała: Mania  
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Wielkanoc od kuchni 
 

Żurek  wielkanocny 
Składniki : 
1 litr wywaru z włoszczyzny, 1 szklanka zakwasu, 20 dag białej 
kiełbasy, 10 dag boczku wędzonego, 1 cebula,  3 ząbki czosnku, 1 
łyżka tłuszczu,  1 łyżka mąki, jajka, liść laurowy, ziele angielskie, sól,  
pieprz, majeranek 
Sposób wykonania: 
Kiełbasę, boczek i cebulę pokroić w kostkę, 
połączyć z  roztopionym tłuszczem   i 
roztartym czosnkiem. Podsmażyć. Ugotować 
wywar z warzyw. Dodać podsmażone 
produkty. Wlać zakwas, dodać przyprawy 
i chwilę pogotować. Zaciągnąć żurek i  
doprawić do smaku. Można dodać  
śmietanę.  Podać z ugotowanymi jajkami. 

 
Wykwintny sos chrzanowy 

Składniki: 
4 jajka ugotowane na twardo, 1 szklanka gęstej śmietany, 2 łyżki 
świeżo startego chrzanu, sok z połowy cytryny, pęczek koperku, 
szczypiorku i rzeżuchy ,sól i cukier. 
Sposób wykonania: 
Żółtka przetrzeć przez sitko, utrzeć z sokiem z cytryny i chrzanem. 
Białka i zieleninę drobno posiekać, dodać śmietanę. Połączyć wszystko 
razem i doprawić do smaku. 

 
 
 
 
 
 
Smacznego życzą: Kama i Marii 
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Szkolne wywiady 
-wywiad z p. Anitą Kaczmarek 

 
1. Z czym kojarzy się Pani Wielkanoc? 

- Kojarzy mi się z rodziną, bo od wielu lat wszyscy spotykamy się przy 

wielkanocnym stole. 

 

2. Czy jako dziecko wierzyła Pani w zajączka? 

- Prze świętami przygotowywałam dla niego miejsce w różnych 

miejscach domu. Zajączek (dzisiaj wiem, że to rodzice) mieli duży 

kłopot żeby je odszukać. 

3. Czy ma Pani swoją ulubioną potrawę? 

- Uwielbiam ciasta i to one znajdują się głównie na moim wielkanocnym 

stole. Wśród nich króluję babka piaskowa. Oto przepis (1 kostka 

margaryny, 20 dag mąki pszennej,10 dag mąki ziemniaczanej, 6 jajek, 

20 dag cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia - ucieramy margarynę z 

cukrem, dodajemy po jednym jajku i łyżce mąki oraz proszek do 

pieczenia). Zawsze się udaje. Smacznego!!! 

4. Bardzo dziękujemy za rozmowę, życzymy radosnych i rodzinnych 

Świąt Wielkanocnych. 

- To ja dziękuję, wszystkim czytelnikom Taczanowskiego To i Owo”, 

życzę bogatego zajączka i mokrego śmigusa-dyngusa. Wesołych Świąt! 

 

Opracowały: Martuu;) i Pauli:D 
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Zwyczaje i obrzędy wielkanocne 
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się 
Niedzielą Palmową. Palemki 
ozdabiano kwiatkami, mchem, 
ziołami, kolorowymi piórkami. Po 
poświeceniu palemki biło się nią 
lekko domowników, by zapewnić 
im szczęście na cały rok. Zatknięte 
za obraz lub włożone do wazonów 
palemki chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością 
sąsiadów.  
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie 
świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. 
Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania 
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie 
należało tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim 
zabraknąć baranka ,mięsa i wędlin. Święcono też chrzan, – bo „gorycz 
męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło i jajka. Święconkę jadło się następnego 
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

 
Specjalnie dla dziewcząt! 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w 
wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i 
inne mankamenty urody!  

OPRACOWAŁY: Mania i Mimi  
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NASZA BIBLIOTEKA 
 

                  TYTUŁ  CZYTELNIKA MIESI ĄCA 
              OTRZYMUJE : 

 
- w kategorii klas I-III  

PATRYK JANKOWSKI 
 

- w kategorii klas IV-VI  

PAULINA MATYSIAK 
 
� W DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (21 lutego br.)  obył się szkolny 

konkurs j ęzykowy ph. „ Z polszczyzną za pan brat”. Uczestników etapu 
szkolnego ,w którym brało udział 17 uczniów ,  wyłoniły eliminacje 
klasowe. Zmagaliśmy się z zawiłościami języka ojczystego i zawzięcie 
walczyliśmy o Tytuł MISTRZA J ĘZYKA POLSKIEGO ROKU 2013, 
który otrzymała Weronika Banachowska z klasy VI.  

 
Zwyciężczyni gratulujemy! 

� W dniu 19 lutego 2013r. w czytelni odbyły się szkolne eliminacje 
konkursu recytatorskiego  ph. W 70. rocznicę śmierci Juliana Tuwima. 
Wzięło w nich udział  20 uczniów. Spośród nich jury wytypowało 
zwycięzców: 
- I kategoria wiekowa: Kacper Lepka, 
- II kategoria wiekowa: Oktawia Suty i Oliwia Liberacka, 
- kategoria wiekowa: Maria Kuźniacka oraz Maja Michalak. 
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� Szkolne eliminacje konkursu czytelniczego ph. „ Polscy autorzy 
dzieciom” odbyły się 5 marca br. w bibliotece szkolnej. Do szkolnego 
etapu konkursu przystąpiło 21 uczniów. 

    
Laureatami I kategorii wiekowej zostali: Jagoda Pietrzak, Ada Opiła, Nadia 
Bartczak. Zwycięzcami II kategorii są: Weronika Banachowska, Marta Balcer 
oraz Maria Kuźniacka 
Wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali naszą szkołę podczas miejsko- 
gminnych eliminacji konkursu.  
Wielki sukces odniosła Weronika Banachowska, która otrzymała 
wyróżnienie i zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych konkursu. 
TRZYMAMY KCIUKI ZA WERONIK Ę!!! 
 

 
Paulina Matysiak kl.VI 

TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTA Ć!!! 

Chciałabym polecić Wam książkę pt. „Przykry początek”, pierwszą z 
cyklu „Serii niefortunnych zdarzeń” Lemony Snicket. Opowiada ona 
historię o niedawno osieroconych dzieciach państwa Baudelaire: 14-
letniej Wioletce, 12-letnim Klausie oraz niemowlęciu imieniem 
Słoneczko. Zostają oni powierzeni pod opiekę swojemu odległemu 
kuzynowi Hrabiemu Olafowi, który chce zagarnąć ogromny majątek 
pozostawiony im przez rodziców. Czy temu złemu człowiekowi uda się 
zniszczyć życie tych dzieci? Nie dowiesz się, jeśli nie przeczytasz tej 
powieści. Gorąco polecam całą serię 12 książek. Muszę się pochwalić, 
że z wielką przyjemnością dobrnęłam do 8 tomu. 
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Nasz SamorządNasz SamorządNasz SamorządNasz Samorząd    
    

WalentynkiWalentynkiWalentynkiWalentynki    
14 lutego działała Poczta Walentynkowa. Zebrała 114 kartek z życzeniami dla 
uczniów i nauczycieli. Walentynką Roku została Ada Opiła z kl. IIIa, Walentym 
Roku Dawid Kois z kl. IV, a wśród nauczycieli Walentynką została p. V. 
Chróściak. Atmosferę tego dnia podkreślały piękne wystroje walentynkowe klas 
oraz czerwone stroje uczniów. W konkursie na najpiękniejszy wystrój klas 
zwyciężyły kl. V i VI. 

 
Powitanie wiosnyPowitanie wiosnyPowitanie wiosnyPowitanie wiosny    

Pożegnaliśmy zimę paląc Marzanny na boisku szkolnym „Marzanno, Marzanno ty 
zimowa panno ciebie pożegnamy wiosnę powitamy”. Zebraliśmy się wszyscy w 
auli szkolnej, przedszkolaki i uczniowie klas I-VI, aby powitać wiosnę tanecznie. 
Każda klasa przygotowała wiosenny układ taneczny, który oceniało jury. Został 
wybrany najpiękniejszy wiosenny kapelusz. Uczniowie klas  IV-VI wzięli udział 
w przygotowanych konkursach. 

 
Napisała: Martuu;) 
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Tak witaliśmy wiosnę 
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