
 

 

WYDANIE 4- WIELKANOC 2022 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

Niech  Wam jajeczko dobrze smakuje 

Bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia, 

Wiary ,radości ,miłości, spełnienia. 

 

 

Wielkanoc to jedne z najbardziej oczekiwanych świąt w roku. 

Razem ze zwiastującym szczęściem Zmartwychwstania Pana Jezusa 

wraca do nas słoneczna wiosna. 

Nadeszła upragniona wiosna, tak słoneczna i radosna.  

Zima sroga na krach odpłynęła, śnieg i bałwanki ze sobą wzięła. Ze 

snu budzą się zwierzaki , a ciepły wiaterek porusza krzaki. 

Króliczek z przyklapniętym uszkiem wystawił nosek z norki 

 i oddychał głęboko świeżym powietrzem. Przed nim rozciągał się 

zielony dywan trawy. Króliczek Szaraczek krzyknął mocno… 



 

 

Czy ktoś z Was pamięta, że Wielkanocne nadchodzą Święta! 

 Przybyłem do Was z dalekiej podróży, by prezenty przygotować  

i dzieciaków nie rozczarować. Mój przyjaciel gruby Miś radzi, by 

najlepiej zacząć dziś. Zapraszam przyjaciele do krainy czekolady. 

Wszystkie króliczki ciężko pracują i czekoladki przygotowują. Smaczne, 

słodziutkie, zdrowe, za chwilę wszystko będzie gotowe. Czekoladowe, 

mleczne pisanki i wielkanocne słodkie baranki. 

 Kiedy zajączki pracę skończyły, usiadły na zielonej łące  

i czekoladki zajadały pachnące. Wspaniale mówią do siebie, patrząc jak 

chmurki płyną po niebie. Czekoladek mamy tak wiele, żeby w 

Wielkanocną Niedzielę wszystkim dzieciom móc podarować i rankiem w 

ogródku je schować, a pod liskiem koło sasanek skrzętnie ukryty 

czekoladowy baranek. 

 Kochani, mili jak mówi tradycja zwyczaj ten mocno zachwyca. 

Mamy nadzieję, że prezenciki się spodobały, a dzieci radosne głośno się 

śmiały. Króliczek wielkanocny w sobotę roznosi w koszyczku prezenty z 

ochotą. Ja ukryłem w ogródku, gdzie pełno kwiatów i zero smutków. 

 Staropolskim obyczajem niech zające i barany spełnią wszystkie 

Wasze plany. Niech to będzie czas uroczy. Życzę miłej Wielkanocy!  

Szymon Kwiatek 

Patryk Syrek 



 

 

                   Zajączek życzeń 

Zaczął się wielkanocny poranek. Dom rodziny Kortalskich  wypełniony był różnymi 

zapachami, świeżo upieczony chleb, sałatki, barszcz biały i wiele innych dań 

czekało aż nadejdzie pora śniadania wielkanocnego. Marysia miała już siadać do 

stołu wraz z rodziną, ale nagle ktoś wszedł do domu. Całą rodzina była przy stole,  

więc Marysia zastanawiała się kto przyszedł w odwiedziny do domu.  

Rodzina od razu pobiegła do drzwi lecz u drzwi nikogo nie spotkali. Pan Kortalski 

zaczął biegać po domu by upewnić się, że nikogo obcego w nim nie ma. 

-No to nieźle zaczynamy święta- powiedziała babcia Lusia. 

-Miejmy nadzieję, że nam się przesłyszało i że zaraz usiądziemy do stołu - 

odpowiedziała pani Kortlaska. 

Pan Kortalski wrócił ,nie wyglądał na spanikowanego, wręcz przeciwnie był bardzo 

zadowolony. 

-Nikt nas nie odwiedził ,ale za to w salonie pojawił się wielki bukiet kwiatów oraz 

kartka wielkanocna. 

Cała rodzina pobiegła do salonu.  Zastała tam bukiet kwiatów oraz kartkę ,ale nie 

taką małą kolorową - ta była zupełnie inna. 

-To ta kartka? Wygląda trochę inaczej niż typowa wielkanocna kartka.  Jest taka 

duża i bez koloru - powiedziała zaskoczona Marysia. 

-Otwórzmy,  to zobaczymy- odpowiedziała mama. 

Cała rodzina usiadła i pochyliła się nad kartką. Gdy Marysia ją otworzyła,  na 

rodzinę wysypało się mnóstwo brokatu oraz iskierek. 

-Magiczna kartka? Rzekła Marysia 

-Tak! To magia!- odpowiedziała młodsza siostra Marysi. 

-Ale jak to się stało? - powiedziała Mama 

-Pewnie nam się zdaje, przecież magia nie istnie- nie zdążyła dokończyć Marysia i 

zobaczyła pięknego zajączka. 



 

 

-Zapewne dziwicie się kim jestem, ale ja znam was bardzo dobrze. Jestem 

zajączkiem życzeń, więc spełnię jedno wasze życzenie- powiedział zajączek. 

-Życzenie?- powiedziała zaskoczona sytuacją babcia. 

-Tak, życzenie. Mogę spełnić każde życzenie- odpowiedział zając. 

-Chcę mieć psa! 

-Ja chcę nowe auto! 

-Chcę być księżniczką! 

W domu roiło się od tego typu życzeń, tylko Marysia siedziała bez słowa. 

-Proszę,  nie kłóćcie się. Widzę, że nie ma porozumienia w tej sprawie. Może ty 

masz jakieś życzenie? - powiedział zajączek zwracając się do Marysi. 

-Ja? Nie lubię prosić o wiele, wystarczy mi szczęście i zdrowie w rodzinie- 

odpowiedziała Marysia. 

-Nigdy nie spotkałem się z tak dobrym i ciepłym sercem- powiedział mile 

zaskoczony zajączek. 

-Jest Wielkanoc, a ty prosisz mnie o zdrowie i szczęście w rodzinie? Takie 

zachowanie powinno zostać wynagrodzone- powiedział zając. 

Zając podskoczył i zniknął. 

-Czyli naprawdę nam się zdawało- powiedziała mama. 

Myślicie, że tak było? Czy aby na pewno to wszystko było tylko zwidą? 

Jeśli tak myślicie to się mylicie. Od tamtej pory w rodzinie Kortlaskich zawitało 

samo szczęście,  a chora babcia Lusia wyzdrowiała. 

Ten dzień nauczył rodzinę Kortalskich , by nie prosić o wiele, ale by prosić o to, 

co w życiu jest dla nas najważniejsze i o to, na czym nam najbardziej zależy. 

 

Zosia Serafin 

 



 

 

Taki talent plastyczny mają uczniowie w klasie 

IVb i IVc 

 

 

 

 



 

 

DZIEŃ BEZ PLECAKA 

Pierwszy kwietnia w naszej szkole to dzień bez plecaka i to nie 

Prima Aprilis.  

Uczniowie wykazali się baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo dużą 

kreatywnością w zakresie tego, jak  i w czym spakować książki do 

szkoły. 

Podręczniki dostarczono do szkoły np: w walizkach, skrzynkach, 

koszykach, na jeżdżących sankach, w namiotach, wózkach, 

taczkach itp. 

 

 

RAZEM DLA AUTYZMU 

 

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Nasza 

szkoła przyłączyła się do akcji RAZEM DLA AUTYZMU. W tym dniu wszyscy 

ubrani byli na niebiesko. Uczniowie umieścili w oknach placówki niebieskie 

serduszka na znak solidarności z osobami ze spektrum Autyzmu oraz 



 

 

podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania osób z 

autyzmem. 

W kwietniu zaczarujmy świat na niebiesko! 

 

 

WITAMY NOWYCH UCZNIÓW Z UKRAINY 

 

Chór Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie pragnie 

serdecznie powitać Koleżanki i Kolegów przybyłych z Ukrainy. 

Mamy nadzieję, że w naszej szkole będziecie czuć się dobrze, 

poznacie fajnych ludzi, w których znajdziecie prawdziwych 

przyjaciół. 

Życzymy Wam samych radości i sukcesów. 
 

 

 



 

 

 

 

 

AKCJA- ,,SKARPETY NIE DO PARY” 

 

Dnia 21 marca na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień 

Zespołu Downa.  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej również przyłącza się do 

świętowania!  

Na znak uznania ludzkiej unikalności uczniowie wzięli udział w 

akcji pt. "Skarpety nie do pary!"  

Ten dzień, to wyjątkowa okazja do rozmów nt tolerancji i miłości 

do drugiego człowieka!  

 



 

 

 

 

Wakacyjne plany 

 

UWAGA: W tym opowiadaniu czas akcji to rok 2022, lecz nie ma pandemii 

koronawirusa ani wojny. 

 

Wiosennym popołudniem w szkole spotkały się cztery przyjaciółki: Mia 

Smith, blondynka z niebieskimi oczami, Nikola Johnson, brunetka o zielonych 

oczach, czarnowłosa Amelia Williams z dwoma jaśniejszymi pasemkami i 

niebieskimi oczami oraz rudowłosa i zielonooka Maddy Brown. Dziewczęta 

wpadły na pomysł, jak spędzić najbliższe lato. Postanowiły zapisać się do 

harcerstwa i należeć do tego samego zastępu harcerskiego. Latem odkryły 

różne rzeczy, niektóre straszne, a niektóre przyjemne. 

– Moi rodzice kupili działkę, która znajduje się w lesie obok polany i jeziora 

– oznajmiła Nikola 

– Ej, dziewczyny mam taki szalony pomysł, żeby założyć zastęp harcerski! – 

rzekła Amelia 

– Jest tylko jeden problem – powiedziała Maja 



 

 

– Jaki?– zapytała Amelia 

– Nasi rodzice – odparła Maja 

– Nie pomyślałam o tym – rzekła Amelia 

– Ty nigdy nie myślisz – stwierdziła Nikola, na co Mia i Maddy zachichotały, 

natomiast Amelia zrobiła obrażoną minę. 

– No, nie bocz się już – poprosiła Nikola. Brunetka chciała dotknąć włosów 

Amelii, lecz ta się nie odezwała. 

– Dobrze, wygrałaś już, ale nie dotykaj moich włosów – powiedziała ze 

złością czarnowłosa, która miała to do siebie, że gdy ktoś dotknął jej 

włosów, wpadała w szał. Przyjaciółki tego nie chciały, ponieważ kilka 

miesięcy temu jakiś chłopak, który był nowy w szkole, pociągnął ją za włosy, 

a dziewczyna złamała mu nos i rękę. Od tego momentu nikt nie odważył się 

dotykać jej włosów. 

 

Kilka tygodni później, czyli 25 czerwca 2022r. 

 

Przyjaciółki siedziały w pokoju Nikoli, wymyślając, co muszą zabrać na 

dwudziestodniowy wyjazd do lasu. 

– Dziewczyny mamy wszystkie kłopoty z głowy – rzekła Nikola 

– Czy możesz powiedzieć, jakie problemy mamy z głowy ? – zapytała 

brunetkę Mia 

– Po pierwsze z rodzicami ustaliliśmy, że co pięć dni któraś z nas zadzwoni z 

mojego laptopa do mamy lub taty na Zoomie. Po drugie każda z nas dostanie 

od swoich rodziców przelew z pieniędzmi na nasze konto – oznajmiła Nikola 

– A co musimy zabrać na nasz kemping? – zapytała Amelia 

– Ja mogę nam zrobić listę – powiedziała Maddy, która uwielbiała mieć 



 

 

wszystko zaplanowane, oczywiście z umiarem. Dziewczyna po dziesięciu 

minutach pokazała przyjaciółkom listę, która wyglądała następująco: 

 

Lista: 

– ubrania, 

– buty, 

– śpiwór,  

– karimata, 

– namiot, 

– apteczka, 

– kosmetyki, 

– papier toaletowy. 

– jedzenie, 

– rzeczy potrzebne do kuchni, 

– latarki, 

– mapa, 

– pieniądze, 

– poduszki, 

– koce, 

– przedmioty potrzebne do łazienki. 

Po przeczytaniu listy dziewczynki musiały zbierać się do domu. Cztery 

przyjaciółki szły w tę samą stronę, gdyż mieszkały obok siebie. O godzinie 

20:30 myślały o tym, co się stanie latem, ale nie miały wiele czasu, żeby 

rozmyślać, bo wkrótce zasnęły. 

Antonina Ziemkiewicz 

 



 

 

                                                                      

,Quo vadis” zamknięty w lapbooku 

 

Klasa VIId zakończyła omawianie lektury Henryka Sienkiewicza ,,Quo vadis” 

przygotowaniem lapbooków. Uczniowie w parach wykonali prace, w których 

zawarli najważniejsze informacje na temat powieści. Oto efekty ich działań! 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

WIELKANOCNY KLIMAT WIDAĆ NA GAZETCE  

KLASY VF 

 

 

 

KULINARNIE NA WIELKANOC 

Boczek pieczony 

Boczek pieczony to bardzo prosty sposób na pyszne mięso, które 
możesz upiec nie tylko na każde Święta, ale i na obiad lub jako 
wędlina na kanapki. Przepis jest bardzo stary i sprawdzony. 
Zapraszam do pieczenia! 

- tylko kilka składników 
- dokładny opis wykonania 
- najlepszy przepis na boczek pieczony 

Czas przygotowania: 5 minut 
Czas marynowania boczku: 12 godzin 
Czas pieczenia boczku: 1 godzina 15 minut 
Kaloryczność kcal: 300 w 100 g 
Dieta: bezglutenowa 



 

 

Składniki: 
 

 1300-1500 g surowego boczku bez skóry 
 3 ząbki czosnku 
 5 łyżek wody lub bulionu 
 przyprawy: łyżeczka soli, łyżka majeranku, 2 listki laurowe, 

pół łyżeczki pieprzu 
 ewentualne dodatki: łyżeczka słodkiej papryki, łyżka 

płynnego miodu 

 
Kalorie policzone zostały ze składników podanych w przepisie. 
Jest to więc orientacyjna ilość kalorii, ponieważ Twoje składniki 
mogą mieć inną ilość kalorii niż te, których użyłam ja.  

 
Temperatura pieczenia: 200 stopni z opcją pieczenia góra/dół  

Boczek pieczony to jedno z prostszych mięs z piekarnika. Można 
go upiec nawet na kilka dni przed podaniem, a do tego długo 
zachowuje świeżość i można go podać na wiele sposobów. 
Zapraszam do pieczenia.  

Surowy boczek wieprzowy bez skóry oraz żeber powinien ważyć 
1300 - 1500 gramów. Kawałek mięsa może mieć chrząstki. 
Boczek osusz ręcznikiem papierowym. Przygotuj sobie zestaw ziół 
do natarcia mięsa. Potrzebujesz: łyżeczkę soli, łyżkę majeranku, 2 
listki laurowe i pół łyżeczki pieprzu. Trzy ząbki czosnku obierz i 
przepuść przez praskę.  

Listki laurowe pokrusz na mniejsze kawałki. Wymieszaj przyprawy 
z czosnkiem. Natrzyj nimi dokładnie całe mięso z obu stron. 
Boczek zawiń szczelnie w folię przezroczystą spożywczą i odłóż 
do lodówki na minimum 12 h (najlepiej na całą noc).  
 
Po tym czasie odwiń boczek i zostaw na blacie kuchennym, by 
mięso nabrało temperatury pomieszczenia. Ja dołożyłam jeszcze 
gałązkę rozmarynu. Boczek wraz z całą marynatą umieść w 
naczyniu żaroodpornym tłustszą stroną do góry. Przed pieczeniem 
można posmarować go jeszcze łyżką płynnego miodu i posypać 
łyżeczką słodkiej papryki. Nie jest to jednak konieczne.  
 



 

 

Do naczynia z boczkiem wlej jeszcze około pięciu łyżek zwykłej 
wody lub bulionu.  

 
Formę przykryj szczelnie i umieść w piekarniku nagrzanym do 200 
stopni. Opcja pieczenia góra/dół i środkowa półka w komorze 
piekarnika. Po godzinie pieczenia można zdjąć przykrywkę/folię i 
przez ostatnie 15 minut podpiec boczek od góry. 
 
Upieczony boczek można od razu wyjąć z piekarnika. Po lekkim 
przestudzeniu wyjmij mięso z formy i odłóż do całkowitego 
przestudzenia (chyba, że podajesz boczek na gorąco). Boczek 
pieczony po całkowitym przestudzeniu przechowuj w zamkniętym 
naczyniu lub folii w lodówce. Najlepiej jest kroić boczek, gdy jest 
zimny.  
 
 

 

SMACZNEGO 

 



 

 

 

 

 

NA WESOŁO 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się 

zasłuchałem, ze nie usłyszałem kosiarki... 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu 

przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

 

Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem 

podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...  

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie!  

 

Rozmawia dwóch kumpli: 

- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w 



 

 

końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi 

jeden. 

- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...  

 

Przychodzi baba do lekarza 

- Panie doktorze, chciałam…. 

- Proszę się rozebrać. 

Gdy baba się rozbiera, lekarz pyta: 

- Co pani dolega? 

- Nic. Chciałam tylko zapytać, czy w tym roku pan doktor chce 

ode mnie trochę jaj na WIELKANOC? 

 

 

 



 

 

 

 

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych  

życzy redakcja PISMAKA 
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