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SŁOWO WSTĘPU …  
 

 

 

Nasi Kochani Czytelnicy! 

Nadchodzi wiosna, a z nią Święta 

Wielkanocne. Więc o wiośnie, świętach, tradycji i 

konkursach będzie to wydanie „Czwóreczki” 

 

Będziemy próbowali zachęcać Was również do wiosennych zmian. 

Zmiana numer jeden: zamień siedzący tryb życia na rower. Prawie 

każdy ma go w domu, sport ten nic nie kosztuje, a co zyskujecie dzięki 

jeździe… przekonajcie się sami. 

Nadchodzi wiosna, a z nią wiosenne lenistwo. A uczyć się trzeba. 

Przedstawiamy Wam zatem prosty sposób, aby wkuć słówka z anglika. 

Wystarczy 10 minut dziennie. Sprawdźcie, a zobaczycie jakie to proste. 

 

 

 

Zapraszamy do lektury!!! 

Redaktor  naczelny 

Marta Kubisztal 
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE… 
 

W Polsce jest wiele różnych zwyczajów. W  każdym 

regionie są inne np. w Małopolsce jemy Barszcz Biały, a 

na Podlasiu Zupę Grzybową. Najciekawsze są jednak 

zwyczaje typu szukanie jajek Wielkanocnych, farbowanie 

jajek  czy też szukanie Zająca Wielkanocnego, aby 

spełniło się nasze marzenie. Zwyczaje te są bardzo 

interesujące i zajmujące. Myślę, że każde dziecko chciało 

by jego marzenie zostało spełnione przez zajączka. 

A zwyczaje na świecie? 

Stara ludowa prawda głosi, że co kraj to 
obyczaj. Przenieśmy się więc na chwilę w 

podróż dookoła świata, aby poznać 
zwyczaje i tradycje wielkanocne w innych 
państwach, nie tylko tych europejskich. 

W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi 
maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia 
także baranki z biszkoptowego ciasta, 
masowo wypiekane przez cukierników. 
Kolejne dni to czas zadumy nad magią świąt 
wielkiej nocy. Innym zwyczajem Czechów 
jest szmigrus. To obyczaj, który przejęły 
przez dzieci.Przypomina on nieco 
bożonarodzeniowe kolędowanie, ponieważ 
polega na spacerze z koszyczkiem po 
domach sąsiadów i zbieraniem łakoci            
w zamian za śpiew i życzenia. 

Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza 
domem. Nie mają zwyczaju polewania 
wodą  w wielkanocny poniedziałek, więc 
mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich 
wyjazd przypomina nieco wyjazd na 
majówkę. Najważniejszym momentem świąt 
jest obiad, na który tradycyjnie podawana 
jest baranina lub jagnięcina. Jako przystawkę 
podaje się plasterki salami i jajka na twardo, 
Swoje tradycyjne 
ciasto colomba, 
czyli gołębica, 
Włosi kupują 
przeważnie w 
cukierni. 

 

Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna 
się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie 
uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm. 
Później zostają spalone i wykorzystane jako 
popiół do posypywania głów. W Wielki 
Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się 
sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. 
Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i 
święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci 
dostają wielkanocne zajączki z czekolady. 
Jest to wpływ amerykańskiej kultury. 
Niedziela Zmartwychwstania to huczne 
święto obchodzone do późnej 
nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych 
ogni,  zabawy w wesołym miasteczku oraz 
jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych 
budek. Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna 
Semana Pascua, czyli Tydzień Paschalny. 
Semana Santa i Semana Pascua to łącznie 
dwa tygodnie 
wolne od 
pracy i szkoły.  
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Australia Święta na 

tym kontynencie         

to mieszanka 

angielsko-irlandzkich 

obyczajów. Bardzo 

popularne jest spożywanie wspólnego 

wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. 

Spotkania organizowane są w kościołach, 

wspólnie z duchownymi. W poniedziałkowy 

poranek dzieci podobnie jak w Niemczech, 

zbierają jajka w ogrodzie a następnie 

wymieniają się z rówieś nikami. 

Święta w USA 

ograniczają się 

do jednego 

dnia.                

W niedzielę 

wielkanocną 

organizowane są konkursy na najciekawszy 

Easter Bonnet, czyli wielkanocny kapelusz. 

Zwyczaj zapoczątkowały kobiety, ale coraz 

częściej można spotkać w nich również 

małych chłopców. Na świątecznym stole 

oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim 

sosie i ciast, nie ma specjalnych potraw. 

Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter 

Bunny, a później muszą je zjeść. W Stanach z 

okazji świąt zajączek przynosi dzieciom 

prezenty. W koszyczku znajdą się najczęściej 

słodycze, owoce oraz drobne upominki. 

 

W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania 

się za Påskkäringar czyli "wielkanocne 

wiedźmy". Zazwyczaj są nimi dziewczynki w 

wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę spacerują 

po domach i w zamian za ofiarowanie 

świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają, 

aby wrzucić im do koszyka jakieś łakocie lub 

symboliczny datek. Tradycja ta jest 

pozostałością po wierzeniach w 

organizowane na wyspie Blåkulla zloty 

czarownic, które posłuszne Szatanowi 

werbowały swoje adeptki i nakazywały im 

niepostrzeżenie myszkować w ludzkich 

posiadłościach. W Szwecji obowiązuje 

również zwyczaj przyozdabiania brzozowych 

gałązek różnokolorowym pierzem. Dzieci 

natomiast mają okazję do radości, ponieważ 

w ten właśnie dzień zajączek wielkanocny 

(påskhare) przynosi im wielkie wielkanocne 

jajko, w którym znajduje się ogromna ilość 

cukierków. 
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PYSZNOŚCI… … 

 

Przepis na Mazurka 

 czas: ok. 1 godziny 

 liczba porcji: 22x35 cm (nie trzeba 

formy)  

Składniki: 

kruchy spód do mazurka: 

 200 g mąki pszennej 

 50 g mąki ziemniaczanej 

 3 łyżki cukru pudru 

 1 łyżeczka cukru z wanilią 

 150 g masła 

 1 jajko 

nadzienie: 

 kilka łyżek dżemu morelowego 

 ok. 500 g masy kajmakowej 

 płatki migdałowe 

 skórka pomarańczowa 

 

 

 

 

 

Krok 1: Przygotowanie zaczynam od 

kruchego ciasta. Odmierzam mąkę, dodaję 

mąkę ziemniaczaną, cukier puder i 

waniliowy, oraz masło. Siekam, aż masło 

będzie drobne. Wtedy dodaję jajo i 

zagniatam (może być lepkie). 

Krok 2: Wałkuję na papierze do pieczenia, 

wycinam prostokąt, z resztek robię rant, 

nakłuwam i wstawiam do nagrzanego do 

200°C piekarnika na 20 minut. Zostawiam 

do wystudzenia 

 

Krok 3: Smaruję dżemem (można 

pominąć), a potem masą krówkową, 

dekoruję skórką pomarańczową i płatkami 

migdałowymi. Najlepszy po schłodzeniu 

kolejnego dnia. Smacznego. 
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NAUKA SŁÓWEK czyli Instaling … 
 

Nauka słówek języka obcego bywa 
mordęgą. Zwykle wszystko odbywa się 
zgodnie z zasadą 3xZ: „Zakuć Zdać 
Zapomnieć”. Nerwowo. Byle szybko, 
byle dostać przyzwoity stopień. I tak do 
następnego sprawdzianu. 

A tych wszystkich nerwów można by z 
powodzeniem uniknąć, pracując 
systematycznie. Oczywiście. Każdy 
uczeń to wie, bo każdy nauczyciel 
wciąż marudzi o systematycznej nauce. 
Niby w teorii wszystko proste, ale w 
praktyce jakoś nie wychodzi. Pomyśl 
tylko, ile razy obiecywałaś czy 
obiecywałeś sobie, że od nowego 
semestru zaczniesz się uczyć 
systematycznie? Ale nie wychodziło. 
Nie wiadomo czemu. 

Rozwiązanie 

Gdybyśmy poświęcili na naukę do 15 
minut codziennie, osiągnęlibyśmy 
świetne wyniki. Przez 15 minut każdy 
bez problemu opanuje przynajmniej 3 
słowa. Potem wystarczy je tylko 
powtórzyć co kilka dni. 3 nowe słowa 
na dzień to 90 słów w miesiącu. I ponad 
1000 słówek w ciągu roku! 

Kwadrans dziennie przy takich efektach 
to nie tak dużo, tylko jak się zmusić do 
nauki? Jak powtarzać i utrwalać 
opanowane słówka? I skąd wziąć 
słówka do nauki? 

Insta.Ling 

I tu pojawia się nasza aplikacja 
Insta.Ling. Zasada jest bardzo prosta: 

 

 

 

 

 

Zaczynasz pracę z niewielkim 
zestawem nowych słówek do nauki. 
Uczysz się poprzez quiz, w którym  
dopasowujesz słówka do zdania 
wyświetlonego na ekranie. Aplikacja 
uwzględnia więcej niż jedną prawidłową 
odpowiedź, więc jeśli jesteś dobry, nie 
musisz się zastanawiać, które słówko 
autor miał na myśli. Jeśli chcesz, 
aplikacja pozwoli Ci również na 
odsłuchanie wymowy słówka, nagranej 
przez profesjonalnego lektora. 

Program zbiera szczegółowe 
informacje na temat prawidłowych 
odpowiedzi i błędów związanych z 
każdym słówkiem i dostosowuje poziom 
trudności indywidualnie do Ciebie. 
Dzięki temu nie będziesz bez sensu 
powtarzać słówek, które już świetnie 
znasz i będziesz mógł skupić się na 
nowych. 

Pojedyncza sesja trwa od kilku do 
kilkunastu minut. Chyba tyle czasu 
dziennie możesz poświęcić, aby 
poprawić swoje wyniki, prawda? 

Jak zacząć? 

Zwróć się do Pani Joanny Zairko lub 
Joanny Krawczyk, otrzymasz hasło do 
logowania i możesz zaczynać naukę  
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ANGIELSKI na Święta…  
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A MOŻE ROWER na wiosnę… 

 

Godzina spokojnej jazdy na rowerze pozwala spalić 

około 500 kalorii. I to bez większego wysiłku! 

Systematyczną jazdą poprawisz kondycję, zrzucisz parę 

kilogramów i odreagujesz stres. Poznaj inne zdrowotne 

zalety jazdy na rowerze. 

Godzina spokojnej jazdy na rowerze pozwala spalić około 

500 kalorii. I to bez większego wysiłku! Do tego dochodzą 

efekty zdrowotne, które daje nawet półgodzinne 

pedałowanie. Pobudzone do pracy mięśnie pobierają zapasy energii z komórek tłuszczowych, 

dzięki czemu nie tylko chudniemy, ale też normalizuje się poziom cukru we krwi. 

Regularne przejażdżki (3–4 razy w tygodniu) pozwalają bowiem obniżyć poziom „złego” 

cholesterolu i podwyższyć „dobrego”. Równy, jednostajny wysiłek sprawia, że zwiększa się 

pojemność płuc, krew jest dotleniona, a serce lepiej pracuje. Dzięki temu poprawia się ogólna 

wydolność organizmu. Wzrasta wytrzymałość i siła mięśni (szczególnie łydek i ud). 

Dzięki rowerowym wycieczkom staniesz się bardziej odporny na zmęczenie, a do tego dużo lepiej 

zniesiesz sytuacje stresowe. W dodatku jazda na rowerze da ci możliwość obcowania z naturą, 

wyciszenia się i prawdziwego odprężenia. I co ważne – jest odpowiednim rodzajem ruchu dla 

każdego, niemal bez ograniczeń. Jedynymi przeciwwskazaniami do jazdy na rowerze są poważne 

schorzenia układu krążenia oraz zaawansowana choroba stawów i kręgosłupa. 

 

 
 

 
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/zajecia-i-treningi/zdrowotne-zalety-jazdy-na-rowerze_35138.html  
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ZABAWY  
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KONKURS plastyczny…
 

Pokoloruj najładniej jak potrafisz wiosennego pawia. Pokolorowanego 

przynieś do p. Joanny Ziarko do dn.15 kwietnia 2016 roku. Za najładniej 

pokolorowany rysunek czeka nagroda  


