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„Pożegnanie Marzanny” 

 

 

 

Marzanno, Marzanno,                            

kolorowa panno 

byłaś z nami zimę całą. 

Nie spałaś jak niedźwiedź bury, 

ale hasałaś, skakałaś, śniegiem 

czasem sypałaś. 

Na nartach i sankach                                                

z nami zjeżdżałaś, 

mroźnym wiatrem też zawiałaś. 

Radowaliśmy się wszyscy w koło 

bo z tobą zima była wesoła. 

Tak też mogliśmy sporty różne 

uprawiać 

i w ciepłych ubrankach harce 

wyprawiać. 

Dzisiaj smutno żegnać cię, 

bo już kończy się zima. 

A wiosna się zaczyna. 

ustąp więc nasza panno słomiana, 

bo pani w zieleni czeka przybrana. 

SZKOŁA JEST FAJNA  

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 

wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 

- 7 

- A ile będziesz miał w następne? 

- 9 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny...                                                         

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem 

ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do 

przechodzącego policjanta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 



 

 

Cześć! 

Kolejny numer w Waszych rękach! Zachęcamy do czytania, do rozwiązywania 

krzyżówek, rebusów, które przygotowują uczniowie z klas II i III. W tym numerze 

kolejne spotkanie z Latarnią Morską, tym razem Patryk zaprasza do Latarni Stilo.   

Dodatkową atrakcją tego numeru jest Kącik Młodego Czytelnika, który od teraz 

będzie prowadził i zachęcał Was do czytania, Jakub Prędki z klasy II c.                             

Pamiętajcie, że każdy z Was może być współtwórcą gazetki.                                       

Czekamy na Wasze rebusy, krzyżówki. 

Tymczasem Zapraszamy do lektury 

 

Rysunek wykonały Małgosia Leitgeber i Antosia Bartkowiak z klasy III c 

WIOSENNE PRZYSŁOWIA 

„Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody zapowiadają.”                                                                                                                          

„Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza.”                                                          

„Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.”                                                                                                

„Pogody kwietniowe- słoty majowe.” 



Oj działo się…! 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

21 marca 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

22 marca 

 

WIELKANOC 

 

PRIMA - APRILIS 

1 kwiecień 

 

  

DZIEŃ ZIEMI 

 



 

 

Za chwilę ferie. Dla sprawnego umysłu coś ortograficznego                           

Trening czyni MISTRZA ! 

 



 

 

 

 



 

 

„Latarnia Stilo” 

 

 

 

Latarnia zbudowana z metalu                           

w latach 1904- 1906. Jej pełny cykl 

świetlny trwa 12 sekund. 

Charakterystyczne kolory latarni, to 

namalowane na niej pasy: czarny, 

biały, czerwony oraz czarna galeryjka 

na białym tle. Latarnia położona jest 

na wysokiej wydmie 1000 m od lini 

brzegowej. Udostępniona do 

zwiedzania. Zasięg światła- 23 Mm. 

Wysokość wieży- 33,4 m. 

 
Rysunek i tekst przygotował Patryk Mania uczeń klasy II c 
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Dni są coraz dłuższe, coraz jaśniejsze, ptaki śpiewają coraz 

głośniej, a ścieżki biegowe aż zapraszają by po nich pobiegać.                   

Jeśli zimą jakoś nie mogliście przekonać się do biegania teraz 

obiecujecie sobie ruszyć się z domu, bo przecież wiosna to 

najlepszy czas na aktywność na świeżym powietrzu…                                   

 Dla doświadczonych biegaczy właśnie zaczął się wiosenny sezon 

startowy. Tymczasem zamiast przypływu sił witalnych czujecie 

osłabienie, niechęć do podejmowania większego wysiłku                                          

i zmęczenie większe niż zazwyczaj? Najchętniej odpuścilibyście 

sobie pracę, treningi i wszystko inne na rzecz poleżenia na 

kanapie? Spokojnie – to normalne. Tak „działa” matka natura o tej 

porze roku, a to co odczuwacie to nic innego jak przesilenie 

wiosenne czy też inaczej rzecz nazywając zmęczenie wiosenne. 

A teraz coś pysznego „SERNIK z serków homo”- mniam, 

mniam, mniam… SMACZNEGO  

SKŁADNIKI: 

 CIASTO 
 2 szklanki mąki 

 3 żółtka 

 1/2 kostki masła (może być 

masło    roślinne w kostce) 

 3/4 szklanki cukru pudru 

 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia 

 2 łyżki kakao 

  

 MASA SEROWA 
 3 serki homogenizowane 

waniliowe 

 3 jajka 

 1 szklanka cukru pudru 

 1/2 kostki masła (może być 

masło roślinne w kostce) 

 2 łyżki mąki ziemniaczanej 

Przepis na ciasto: 

Z podanych składników (oprócz kakao) zagnieść ciasto. 

Podzielić na pół. Do jednej dodać kakao i ponownie 

zagnieść. Schłodzić w lodówce. 

Przepis na masę serową: 

Masło utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami. Następnie 

dodawać serki homogenizowane i mąkę ziemniaczaną. 

Dokładnie wymieszać. Na koniec dodać pianę z białek                           

i delikatnie połączyć. 

Przekładanie ciasta: 

Na dno blachy położyć jasne ciasto. Na ciasto masę serową, 

a na wierzch położyć ciemne ciasto starte na tarce 

jarzynowej. Piec w temperaturze 175 stopni C ponad 1 h.                       

 



 

 

 

 



 

…i rozwiąż krzyżówkę, którą przygotowała Zuzia Szczepaniak z klasy III b.  

                                                

 

 1             

2              

    3          

    4          

   5           

    6          

 

1. Święconka, szukanie Zajączka, to 

wielkanocna…. 

2. Zanosimy w nim pokarmy do 

kościoła. 

3. Palmowa... 

4. Inaczek bukszpan.. 

5. Mały, żółty... 

6. Przyprawa, też w wielkanocnym 

koszyczku . 

Rozwiązanie: 

……………………………... 

 

Kolejna krzyżówka przygotowana przez Alicję Błaszyk z klasy III c 

 

1. Rosną w lesie. 

2. Kolorowe w ogródku. 

3. Czarne…, rosną w 

lesie. 

4. Niebezpieczny owad. 

5. Pierwsze wiosenne 

kwiaty. 

6. Budują je ptaki. 

  1.             

    2.           

   3.            

     4.          

  5.             

   6.            

 

 

Rozwiązanie: ……………………………… 



 

Kolejną krzyżówkę przygotowała Lena Koniczek z klasy III a 

  1. W ą ż     

  2. I g ł a    

  3. O k u l a r y 

  4. S a ł a t a  

  5. N o c     

  6. a r b u z   

 

1. Syczący gad. 

2. Służy do szycia. 

3. Pan Hilary zgubił… 

4. Zielona, liściasta…smaczna. 

5. Kończy się dzień i nastaje… 

6. Duży, zielony soczysty owoc. 

 

Rozwiązanie: ……………………………… 

 

 

 

„Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu”. Książka Grzegorza Kazdepke. 

Młody czytelniku czy znasz rodzeństwo, które potrafi kłócić się z byle powodu? 

Jeśli nie, to uwierz mi, że jest taka rodzina, a raczej rodzeństwo, które tak potrafi. 

Poznaj powody do sporów i zabawy, które są ukryte w opowiadaniu. Zrób 

sałatkę, pieczone jabłka, rozwiązuj zagadki i labirynt. 

Miłej lektury życzy Jakub Prędki z klasy II c 



rys. Jakub Prędki kl. II  

 

 Rozwiąż poniższy rebus- przysłowie, rozwiązanie przynieś do sali 111 do 8 kwietnia. 

Pamiętaj podpisz kartkę. Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy trzy prawidłowe i 

nagrodzimy. Zachęcamy do zabawy  

 

 



 

 

 

rys. Lena Hęćka z kl. III c 

Wszystkim życzymy 

Wesołych Świąt! 

Kolorowej i pysznej 

Wielkanocy oraz 

mokrego Śmigusa- 

Dyngusa  

Życzenia w imieniu uczniów przygotowała                                      

Ola Kozińska z klasy III c 

 


