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 Kwiecień – czwarty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriań-
skiego ma 30 dni. Kwiecień jest wiosennym miesiącem na półkuli           
północnej, a jesiennym na półkuli południowej. Kwiecień zawsze zaczyna 
się w ten sam dzień tygodnia co lipiec, a w latach przestępnych dodatkowo     
także co styczeń. Nazwa miesiąca (według Aleksandra Brücknera)          
pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów. 
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Polskie przysłowia ludowe na kwiecień 

Przygotowała: Magdalena Bednarska 

 

 Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy.      

Poniżej umieszczone zostały zbiory wybranych  przysłów dotyczących miesiąca „kwietnia”. 

Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi        

miesiącami  i porami roku. Przysłowia były sposobem przekazania wniosków płynących z tych 

obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet dziś, w dobie nowoczesnej technologii umożliwiają-

cych oraz dokładniejsze prognozowanie pogody ta wiedza wciąż pozostaje  użyteczna.  

 
 

 

„Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.”  

 

„Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.” 

 

„Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.” 

 

„Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.” 

 

„Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.” 

 

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



 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony, aby promować 

piękną literaturę i grafikę dla młodego czytelnika. Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin 

Hansa Christiana Andersena.  

„Mówimy wieloma językami i różni nas pochodzenie, ale opowiadamy te same 

historie”. 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele  kultur —  jedna opowieść. Autorką prze-

słania jest Marwa Obaid Rashid Al. Aqroubi 

 Mimo, że przemawiają do nas różnymi 

głosami i mają inne barwy jedno jest w nich      

niezmienne: zawiązanie akcji, fabuła i zakończe-

nie. Istnieją historie, które wszyscy znamy            

i kochamy. Słuchaliśmy ich w rozmaitych         

wersjach językowych, w różny sposób. Zawsze 

wśród bohaterów są księżniczki i wrogowie,    

czarne i białe charaktery, które poprzez wieki  

dotrzymują nam towarzystwa. Wracają do nas    

w marzeniach, kołyszą nas do snu. I choć ich 

głosy  z wolna milkną, oni sami wciąż żyją           

w    naszych sercach, prowadzą nas do     krainy 

tajemnic i wyobraźni. Tak oto różne kultury       

stapiają się w Jedną Historię.  

 

Przygotował: Krzysztof Nawrocki Str. 3 



 

Ciekawostka — Kolory. 

  

 Ludzkie oko dostrzega około dwustu kolorów    

i ich odcieni. To bardzo dużo. Wśród wielu barw    

można jednak wyróżnić kolory podstawowe:          

czerwony, niebieski i żółty. Z połączenia kolorów   

podstawowych otrzymuje się inne barwy.  

 

 

 Mieszając biały z innymi kolorami,      

uzyskuje się barwy jaśniejsze. Malarze           

nazywają je pastelowymi. Dodatek czarnego 

przyciemnia rysunek.  

  

 Kolory tęczy układają się zawsze w tej samej kolejności: fioletowy,       

niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Na tęczy nie ma koloru    

białego i czarnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z informacji podanych przez „Kalendarz Świąt Dziwnych i Nietypowych”                             

- 3 kwietnia świętujemy Dzień Tęczy. 

Str. 4 Przygotowała: Magdalena Bednarska 



 Każdego roku 8 kwietnia obchodzimy Dzień 

Miłośników ZOO, który zachęca nas do              

odwiedzania naszego najbliższego ogrodu         

zoologicznego.  

Rozwiąż rebus.  

Str. 5 Przygotowała: Monika Surmacz 



Historyjka: „Wycieczka do ZOO” 

 

 

Str. 6 Przygotowała: Magdalena Bednarska 



Przygotowała: Monika Surmacz Str. 7 



 
Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne 

Święta Wielkanocne są czasem wiary, nadziei i miłości.                              

Jest to radosny czas, który kojarzy się                                                                      

z wiosną, pisankami, zajączkami i  wielkanocnymi koszyczkami.  

  

 Wielki Tydzień zaczyna się  Niedzielą Palmową. Palemki 

—ozdabia się  kwiatami, ziołami, kolorowymi piórkami.  

 Wielkanoc - największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę 

Zmartwychwstania Chrystusa. Od soboru w Nicei (325r.) obchodzone w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia).  

 

 

 Wielka Sobota jest dniem  oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia poświęcić  

koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka (symbol Chrystusa              

Zmartwychwstałego, zwycięstwa dobra nad złem), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się 

post, symbol dostatku i zdrowia), pieprz i sól (symbolizuje oczyszczenie oraz prawdę). Święci 

się również chrzan  (symbolizuje siłę i krzepę), masło (oznaka dobrobytu), jajka (symbol      

odrodzenia), słodka babka albo kawałek innego ciasta ( symbolizuje ogólnie pojęte            

umiejętności i doskonałości) oraz chleb  (dla chrześcijan oznacza ciało Pana Jezusa, w związ-

ku z czym jest najważniejszym z symboli). Ważnym symbolem w święconce jest również 

bukszpan, którego znaczenie jest związane z przyrodą i światem. Można również, do          

koszyczka włożyć czekoladowego zajączka, który symbolizuje wiosnę i budzenie do życia,     

a więc oznacza początek nowego istnienia.  

 Święconkę spożywamy następnego dnia, po rezurekcji.  
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Wielka Niedziela –Rezurekcja 
 Święta otwiera REZUREKCJA (msza o świcie w Wielką Niedzielę). W niektórych           

regionach Polski w czasie trwania Rezurekcji rozlega się huk wystrzałów na pamiątkę wielkiego 

łoskotu z jakim osuwał się kamień grobowy. 

 Po Rezurekcji zasiada się do świątecznego śniadania. Najpierw dzielimy się jajkiem.     

Na stole nie może zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.  

Przygotował: Samorząd Uczniowski 

Wielki Poniedziałek  
 Lany Poniedziałek, śmigus –dyngus to     

zabawa, którą wszyscy doskonale znamy.         

Oblewać wodą możemy wszystkich i wszędzie. 

Według tradycji zmoczone tego dnia panny maja 

większe szanse na zamążpójście.  

Malowanie jajek 
 Zwyczaj malowania jajek wywodzi się ze staropolskich wierzeń – jajko symbolizuje       

początek nowego życia i siły witalne. Wśród pisanek wyróżniamy: kraszanki, nalepianki,       

oklejanki, drapanki, ażurki, skrobanki. Zdobienie jaj miało wzmocnić ich magiczną moc. Dawniej 

tylko kobiety zdobiły jajka. Barwiły je na kolor czerwony co wiązało się z biblijną opowieścią       

o Marii Magdalenie.  
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Mazurek czekoladowy — przepis. 
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Składniki: 

 300 g mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 100 g cukru pudru 

 200 g masła 

 3 żółtka 
1 cukier wanilinowy (8 g) 
Masa: 

 2 polewy czekoladowe 

 100 ml śmietanki kremówki 30% 
2 łyżki dżemu np. z czarnej porzeczki 
Do dekoracji: 

 20 g migdałów 
pisaki cukrowe 
Przygotowanie: 
1. Do miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrem pudrem, dodaj masło, żółtka      
i cukier wanilinowy. 
2. Zagnieć gładkie ciasto, owiń folią, wstaw na 30 min. do lodówki. 
3. Prostokątną formę o wymiarach 23 x 35 cm wyłóż papierem do pieczenia. 
4. Ciasto równo rozłóż na dnie formy, podwyższając brzeg ciasta na 1,5 cm. 
5. Ciasto należy ponakłuwaj widelcem przed pieczeniem, aby podczas wypieku nie tworzyły 
się pęcherze. 
6. Piecz około 20 min. na słomkowy kolor (w 190 stopniach). 
7. Wystudzone ciasto przełóż z formy na talerz. 
8. Mazurek posmaruj dżemem. 
9. Migdały obierz z łupin. 
10. Polewy rozpuść w kąpieli wodnej, przelej do rondelka, wymieszaj ze śmietanką. 
11. Parę migdałów zanurz do połowy w polewie, odstaw do zastygnięcia. 
12. Polewę wylej na ciasto, rozsmaruj, odstaw do zastygnięcia. 
Mazurek udekoruj migdałami oraz wykonaj ozdobny napis pisakami cukrowymi.  

Przygotowała: Monika Surmacz 



Pomaluj kolorowankę według własnego pomysłu. 

Str. 11 Przygotował: Krzysztof Nawrocki 
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Dzień  Ziemi—22 kwietnia. 

Wielkimi krokami zbliża się największe 

ekologiczne święto świata, jakim jest Dzień  

Ziemi zwany także Międzynarodowym Dniem 

Ziemi. Obchodzimy go corocznie 22 kwietnia. 

Pierwszy raz to święto obchodzone było w 1970 

roku w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkował 

go amerykański senator Goylord Nelson.           

W Polsce obchodzimy go od 1990 roku.  

Wydarzenie to obchodzone jest w celu promo-

wania ochrony środowiska, poszerzania      

świadomości ekologicznej i zachęcanie do     

prowadzenia trybu życia, który jest przyjazny 

dla naszej planety. 

 W ramach obchodów Dnia Ziemi, odbywa się wiele wydarzeń m.in., konferencje, akcje 

sprzątania świata, akcje sadzenia drzew. Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi       

troszczyć się o nią codziennie. Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić 

dla środowiska: 

 Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi,      
dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opa-
kowaniach. 

 Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają 
się ponad 400 lat! 

 Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe. Pamiętaj, że w cenie          
półlitrowej butelki masz jakieś 360 litrów kranówki! 

 Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia. Na zakupy idź z gotową listą i zaplanuj posiłki na cały 
tydzień. 

 Nie zaśmiecaj i nie niszcz terenów zielonych. 

 Oszczędzaj energię elektryczną. 

 Częściej podróżuj środkami komunikacji publicznej lub rowerem. 

 Zbędną odzież czy zabawki przekaż innym. 

 Gdy coś nam się zepsuje, naprawiaj zamiast wyrzucać. 
Zachęcaj innych do ochrony środowiska. 

 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za      
utrzymanie dobrostanu błękitnej planety! 

 

Przygotowała: Lidia Gaca 
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Rozwiąż krzyżówkę.  

Przygotowała: Lidia Gaca 
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