
1



Cześć!
Znani i Lubiani – wywiad z gwiazdą!
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Zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce
Jakie hobby jest idealne dla ciebie?
Witamy naszych nowych reporterów 
Tworzenie filmów i montaż wideo
Co robić, gdy już nic nie można robić?
Wielkanoc – wyznaczanie daty
Co przeczytać?
Zwyczaje wielkanocne na świecie
Ozdoby świąteczne
Wielkanoc w Hiszpanii
Dookoła świata z ptakami
Jaki film obejrzeć?
Zdrowo i sportowo
Nasza cudowna planeta Primus
Dziennik kucharza
Gry planszowe
Cyber-życie 
Piątkowy kalendarz 2
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Nastała wiosna, a może lepiej powiedzieć.. strasznie długa zima. Nie wiem jak wam, ale mi się w ogóle nie podobała, albo deszcze albo

mrozy, a w dodatku do tego - strasznie zimno. No dobra, nastała kalendarzowa wiosna, miejmy nadzieję, że ona będzie ciepła. Już niedługo

będą ferie wielkanocne. Ten dzisiejszy numer zdecydowaliśmy poświęcić hobby, ponieważ co jeszcze robić w czasie wolnym od szkoły?😊

I oczywiście będziemy się przygotowywać do Wielkanocy.

Dzisiaj zaprosiliśmy gwiazdę, która zamieniła swoje hobby w zawód! Witajcie, Izabela Janachowska: prezenterka,

tancerka, businesswoman i ekspertka ślubna!

Następną gwiazdą jest Pani Agnieszka Sieczka, Wicedyrektor i nauczycielka matematyki. Opowiedziała nam o sobie i o swoich

zainteresowaniach. O jakich? Przeczytajcie wywiad, a się dowiecie😊

Nowiny Tygodnia! Do „Piątku” dołączyło dwóch nowych reporterów! Opowiedzą wam o sobie w naszym wyjątkowym artykule!

NUDA na feriach? Nasi reporterzy pomogą wam ciekawie spędzić czas, i nauczą was czegoś nowego!

Czy zwyczaje Wielkanocne na Świecie są różne? Nasi reporterzy zrobili badanie. Na przykład, czy wiecie jak świętują Wielkanoc w

Hiszpanii?

Nie wiecie jakie ozdoby Wielkanocne przygotować? Nie ma sprawy, w tym pomoże wam „Piątek”.

Konkurs! A kto znajdzie jajka?

No i jak zawsze czytamy , oglądamy filmy , obserwujemy ptaki , zajmujemy się sportem , poznajemy niezwykły kalendarz, gramy w gry

planszowe i komputerowe, gotujemy nowe potrawy. Czyli opowiadamy o hobby naszych reporterów!

Wasi redaktorzy
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Kim Pani chciała zostać kiedy była mała?

Jako dziecko miałam kilka marzeń. Chciałam zostać baletnicą, kosmetyczką, lub

architektem. Dwóch pierwszych nie pozwolili mi zrealizować rodzice, a ostatnie z biegiem

lat trochę się rozmyło. Z biegiem lat to taniec stał się moją pasją i to z nim wiązałam swoją

przyszłość… No cóż, chyba się udało.

Jak się uczyła Pani w szkole?

Moja Mama często wspomina, że lekcje odrabiałam rano w drodze do szkoły, lub jadąc na

trening. Taniec, ale dotyczy to także innych sportów, bardzo mocno kształtuje charakter i

uczy dyscypliny. Wiedziałam, że moja pasja nie mogła kolidować ze szkołą, więc starałam

się każdą wolną chwilę poświęcać na naukę, żeby nie mieć zaległości. Muszę przyznać,

że bywało trudno, ale ciężka praca jednak się opłaciła. Wielokrotnie otrzymałam

stypendium Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

Bardzo lubiłam języki: nie tylko polski, na którym pisałam naprawdę długie opowiadania,

ale też angielski, niemiecki, czy rosyjski. Później okazało się, że ta miłość do nauki

języków bardzo mi się przydała, bo latając na międzynarodowe turnieje taneczne mogłam

nawiązać znajomości i swobodnie rozmawiać z tancerzami z całego świata.
zdjęcia z Instagram 
@izabelajanachowska
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Nasz gość - Izabela Janachowska

Co według Pani jest najlepszym i co – najgorszym w zawodzie prezenterki?

Uwielbiam ten zawód za różnorodność, którą oferuje. W telewizji prowadzę 5 programów, a każdy z nich wymaga ode mnie innego podejścia.

W I nie opuszczę Cię aż do ślubu ważne było szybkie, zdecydowane działanie, bo na pomoc Młodej Parze mieliśmy tylko 48 godzin, we W

czym do ślubu musiałam umieć pogodzić często bardzo różne oczekiwania panien młodych i ich bliskich, tak aby suknia ślubna, którą

ostatecznie wybrała bohaterka programu była spełnieniem jej marzeń. Na planie Ślubów

marzeń, podobnie jak w I nie opuszczę Cię aż do ślubu pomagaliśmy parom młodym

przygotować całe wesele, ale mieliśmy na to o wiele więcej czasu, więc było też zdecydowanie

łatwiej. Ostatnio, na planach programów Panny Młode Ponad Miarę i później Pary Młode Ponad

Miarę zmierzyłam się z kolei z problemami, przed jakimi stają osoby noszące większe

rozmiary… A wady? Chyba tylko jedna przychodzi mi do głowy- czasami zdjęcia trwają

kilkanaście godzin i to bywa naprawdę męczące.

Jaką radę dałaby sobie Pani w wieku dziesięciu lat?

Żebym nigdy się nie poddawała i odważnie podążała za swoimi marzeniami. Brzmi to 

prozaicznie, ale myślę, że to bardzo ważne w życiu. Każdemu z nas bywa trudno i nie raz 

nachodzą nas myśli, żeby z czegoś zrezygnować, a to błąd. Kiedy już uda się przezwyciężyć 

problemy okaże się, że warto było walczyć.

Jak się Pani inspiruje? Co Pani motywuje?

Inspiracji staram się szukać wszędzie. Pierwszym, intuicyjnym źródłem jest oczywiście Internet, 

ale inspiruje mnie także otaczająca mnie przyroda, podróże, które odbywamy razem z mężem i 

synkiem… Świat jest pełen inspiracji i to jest w nim chyba najpiękniejsze. A co mnie motywuje? 

Moi bliscy- rodzina to ogromna siła i bardzo wierzę w jej cudowną moc.

zdjęcia z Instagram 
@izabelajanachowska
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Nasz gość - Izabela Janachowska

Jaka była Pani ulubiona książka w dzieciństwie? Co Pani czyta swojemu synkowi?

Jako dziecko zaczytywałam się w powieściach Astrid Lindgren- moja ulubiona to chyba Dzieci

z Bullerbyn. Ich przygody fascynowały mnie tak bardzo, że z wypiekami na buzi czytałam

kolejne strony… Myślę, że każdy, kto poznał tę książkę choć raz zazdrościł dzieciakom z tej

wioski przeżyć. Mój synek jest jeszcze za mały, żeby poznać tę historię, ale mam w domu

kilka książek z mojego dzieciństwa, które czytam mu do snu. Póki co jednak chętniej

oglądamy książeczki z obrazkami.

Czy ma Pani jakieś hobby? Oprócz tańca😃

Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że śluby stały się moim hobby, dlatego tak bardzo cieszę

się, że udało mi się z nimi związać moją drogę zawodową. Suknie ślubne, dekoracje… ten

temat jest tak szeroki, uroczy i kobiecy, że dosłownie mogłabym nie przestawać pracować!

Czasem jednak potrzebny jest odpoczynek nawet od największej pasji… Wtedy poświęcam

się mojemu drugiemu ulubionemu zajęciu- podróżom. Uwielbiam poznawać najdalsze,

najpiękniejsze zakątki świata, zagłębiać się w ich kulturę, poznawać tradycję.

Jakie jest Pani ulubione danie?

Nie wiem, czy jest na to pytanie jedna odpowiedź, bo w zależności od dnia, pory roku, czy

nawet miejsca, w którym się znajduję miewam ochotę na różne potrawy. Często wybieram

kuchnię włoską: bardzo lubię risotto, makarony, czy pizzę, ale nie mniej chętnie delektuje się

specjałami polskimi. W moim domu bardzo często jemy rosół, a moja Mama robi przepyszne

gołąbki i kotlety. Bardzo lubię też owoce morza, szczególnie kiedy jesteśmy na wakacjach w

miejscu, gdzie występują one naturalnie i można je jeść świeżo złowione. Ale gdybym musiała

wskazać jedną rzecz, którą lubię jeść najbardziej to byłyby to zdecydowanie słodycze.

zdjęcia z Instagram 
@izabelajanachowska



7

Gościem dzisiejszego numeru jest 

Pani Agnieszka Sieczka, 
Wicedyrektor i nauczyciel matematyki

W szkole byłam bardzo 

dobrą uczennicą. Zawsze 

miałam świadectwa z 

paskiem i pamiętam 

naszywkę na fartuszek 

"wzorowy uczeń".

Nie mam typowego hobby, ale
odpoczywam podczas spacerów po lesie.
Uwielbiam zbierać grzyby.

Bardzo lubię oglądać dobre filmy, oraz słuchać 
dobrej muzyki na żywo. Gdybym nie była 

nauczycielką, pewnie miałabym klub muzyczny 
i organizowałabym tam koncerty.

Bardzo lubię czytać 
fantasy. Polecam 
książki Andrzeja 
Sapkowskiego, 
szczególnie 
opowiadania i sagę o 
Wiedźminie. Zawód nauczycielki zawsze mi się

podobał. Lubiłam chodzić do szkoły i
uczyć się nowych rzeczy z różnych
dziedzin. Lubię swój zawód za to, że
nie ma w nim monotonii.

Niby uczę tego samego od tylu lat, ale
uczniowie się zmieniają. Każdy jest inny i
trzeba się czasami mocno postarać, aby
wytłumaczyć jakieś trudne zagadnienie.
Poza tym uczniowie zawsze mnie czymś
nowym zaskakują.

W szkole lubiłam 

najbardziej 

matematykę,

muzykę i wf.

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!

W dzieciństwie chciałam zostać 
nauczycielką. Na początku 
myślałam, że będę uczyła wf-u.

Ulubione danie 
to pierogi z 
kapustą i 
grzybami, które 
robi moja 
mama.



Zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce

Przez wieki powstało w Polsce mnóstwo zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Wiele z nich przetrwało do dziś. Niektóre zna każdy Polak, inne mają charakter

regionalny. Oto kilka najważniejszych z nich:

Domowe porządki
Porządki miały nie tylko

praktyczne, ale i symboliczne

znaczenie - wymiatano z domów

zimę, wszelkie zło i choroby.

Święcenie palm
Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia i upamiętnia

wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu w kościołach święcimy palmy.

Palma wielkanocna to gałązka palmy lub wierzby bądź wiązanka żywych i

suszonych roślin. W parafiach Lipniki i Łyse na Kurpiach oraz na

Mazowszu w Lipnicy Murowanej co roku odbywają się konkursy na

najpiękniejszą i największą palmę.

Zdobienie jajek
Zdobienie jajek to jedna z najbardziej znanych tradycji wielkanocnych.

Jajko jest najważniejszym symbolem Wielkanocy - symbolem rodzącego

się życia. Powszechnie wszystkie dekorowane jajka zwie się pisankami.

Jest wiele technik zdobienia jajek. W zależności od metody dekoracji

wielkanocne jajka dzielimy na: kraszanki, malowanki, naklejanki, drapanki,

rysowanki. Sam zwyczaj zdobienia jajek wywodzi się z czasów

starożytnych. Do symboliki wielkanocnej został włączony w czasach

średniowiecznych. Świadectwa o najstarszych polskich pisankach

pochodzą z X wieku.

„Topienie Judasza”

W Wielką Środę istniał zwyczaj zwany "topieniem

Judasza". Młodzież, a zwłaszcza chłopcy, topili

tego dnia kukłę wykonaną ze słomy, która

symbolizowała Judasza. W niektórych regionach

Judasza zamiast topić - wieszano.

Poszczenie
W Wielki Piątek pościmy

(zachowujemy wstrzemięźliwość w

konsumpcji mięsa) przez cały dzień.

Natomiast w Wielką Sobotę przyjęło

się że należy przestrzegać postu aż

do momentu powrotu do domu ze

święconką.

Reporter: Julia Groszyk

8



Święconka
Święcenie pokarmów w kościołach odbywa się w Wielka Sobotę. Zgodnie z tradycją święconka powinna

zostać przygotowana już w Wielki Piątek. Początkowo święcenie pokarmów odbywało się w chałupach,

a także na placach wiejskich. Do koszyczka ozdobionego bukszpanem wkładamy:

• baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,

• jajka – symbol rodzącego się życia,

• chleb – symbol ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności

• chrzan – symbol męki Pańskiej, symbol siły

• wędlina – symbol płodności i dostatku,

• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,

• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,

• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.

Wielkanocne śniadanie
Wielkanocne śniadanie to bardzo uroczysty moment Wielkiego Tygodnia.

Odbywa się w Wielką Niedzielę - radosny dzień Zmartwychwstania. Do stołu

zasiada się po mszy rezurekcyjnej, a śniadanie rozpoczyna dzielenie się

jajkiem, któremu towarzyszy składanie życzeń. Według tradycji stół

świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany liśćmi

bukszpanu. Wśród wielkanocnych specjałów królują żurek (biały barszcz),

biała kiełbasa na ciepło, pasztety, pieczenie, oraz szynki. Na świątecznym

stole nie powinno zabraknąć wielkanocnych ciast, czyli mazurków i babek.

Śmigus-dyngus
Jednym z najbardziej ulubionych (zwłaszcza dla dzieci i młodzieży)

zwyczajów wielkanocnych jest tzw. lany poniedziałek (śmigus

dyngus). W tym dniu oblewamy się nawzajem wodą. Dawniej

śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami. Śmigus oznaczał

tradycyjne smaganie czyli zabawę polegającą na uderzaniu

wierzbowymi gałązkami lub polewaniu wodą. Dyngus to inaczej

wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i

śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy lub

pieniędzy.

Siuda Baba czyha na dziewczyny

W świąteczny poniedziałek, w Wieliczce, na mieszkańców

czatują Siudy-Baby czyli poprzebierani chłopcy, w maskach z

czarnych pończoch na twarzach. W rękach trzymają skarbonki

na datki i baty, którymi od czasu do czasu strzelają. Dawniej

Siuda-Baby łapali młode dziewczęta, które trzeba było wykupić.

Jeśli jednak nikt nie dał okupu - dziewczyna musiała pocałować

drewniany nieheblowany krzyż, posmarowany sadzą. Razem z

Siuda Babą chodziła cyganka z dzieckiem na plecach, która

przepowiadała przyszłość na najbliższy rok.

Zabawy wielkanocne.
Szukanie zajączka to zabawa która przyszła do Polski z

Niemiec. Zgodnie z tradycją zając chodzi z koszyczkiem i

zostawia drobne prezenty, zazwyczaj słodycze. To właśnie ich

należy szukać. Inna zabawa wielkanocna polega na tłuczeniu jaj.

Polega na tym, że dwie osoby stukają się wzajemnie

ugotowanymi jajkami. Wygrywa ten, którego jajko nie pęknie.

Zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce
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• Koszykówka

• Taniec

• bieganie maratonu

• Boks

• Narty

• Fitness

• Sztuki walki

• Gry miejskie

• Pokoje zagadek (escape rooms)

• Odkrywanie historii swojego 

miasta

• Tematyczne wędrówki

• Haftowanie
• Szydełkowanie 
• Krzyżówki
• Origami
• Wikliniarstwo

• Sztuka iluzji

• Aktorstwo

• Wolontariat

• Sporty grupowe

• Harcerstwo

• Paintball

• Obserwacja ptaków

• Modelarstwo

• Filmowanie

• Fotografia

• Programowanie

• Joga

• Tkanie koralikami
• Scrappbooking
• Projektowanie i szycie ubrania
• Puzzle
• Kolorowanie
• Quilling

Wolisz 
tradycyjne 

hobby?

Lubisz 
tajemnicy i 

zagadki?

Już nie długo  przerwa wielkanocna, dużo wolnego czasu, a nie macie co robić? Nie ma sprawy! Czy wiecie, że hobby to ulubione zajęcie, 

któremu poświęcamy wolny czas (definicja z wsjp.pl). Więc, ferie to idealny czas na hobby. Nie macie jeszcze własnego hobby? Pomożemy 

wam z wyborem! 

Reporter Marysia Tryputen
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☀ Nazywam się Emilka, chodzę do klasy 4D.

☀ Nie mam jednego ulubionego przedmiotu. 
Lubię dużo przedmiotów, np. muzykę, wf, 
angielski i zajęcia z native speaker.

☀ Moje hobby to: jeżdżenie na rolkach, 
czytanie, śpiewanie (wstydzę się publicznie, 
więc często po prostu śpiewam pod 
prysznicem lub w domu), piłka nożna, zabawa 
z koleżankami.

☀ W wolnym czasie: czytam, chodzę na zajęcia 
dodatkowe i bawię się na dworze.

☀ Moje ulubione książki to: „Baśniobór”, „ 
Szkoła magicznych zwierząt”, „Podręcznik  
dla superbohaterów”, „Gwiezdni przyjaciele”.

Emilia Jurewicz

☀ Moje ulubione filmy to „Będziemy bohaterami”, „Kevin sam w domu” oraz 
„Ratatuj”.

☀ Z pewnością moje ulubione dania to: zupa pomidorowa, spaghetti bolognese!

☀ Mam na imię Ania i jestem w 
klasie 4b. 

☀ Moim ulubionym 
przedmiotem jest 
matematyka.

☀ Moim hobby jest gra na 
skrzypcach. Zaczęłam grę w 
wieku 4 lat.

☀ W wolnym czasie lubię 
malować lub kolorować.

☀ Moja ulubiona książka to 
„Bracia Lwie Serce”, a moim 
ulubionym filmem jest 
„Mako mermaids”

☀ Moim ulubionym daniem jest 
paella.

Anna Tegedor-Orłowska



Moim największym hobby w ostatnim czasie jest robienie różnych filmików i

zdjęć. Żeby filmik wyglądał ciekawie, trzeba go zmontować. Ale jak i gdzie go

zmontować? Mój przegląd oprogramowania dla was!

To chyba mój ulubiony program, bo montaż w

tym programie robi się bardzo łatwo. Chyba

jedyny minus - to płatne dodatki. Myślę, że

wszędzie są podobne, ale tutaj będą niezbędne!

Połowa efektów, naklejek i funkcji jest dostępna

tylko w płatnej wersji. Ja nie mam jej

dokupionej, ale to nie jest problem, ponieważ

bezpłatnych funkcji jest też bardzo dużo.

W tej aplikacji można znaleźć: 

🎀Efekty oraz filtry

🌺Duży wybór naklejek i gifów

🦑Ciekawy wybór muzyki oraz różnych 

dźwięków (na przykład śmiech)

🐚Można dodać tekst!!! 

🍥Oraz można: obcinać nasz filmik, dodawać 

obrazki z galerii, dzielić video na różne 

cząsteczki oraz dużo innych ciekawych funkcji!!

Ta aplikacja dostaje ode mnie 4 gwiazdki z 5.

Tak naprawdę ta aplikacja ma identyczne minusy jak Inshot. Nie można

bezpłatnie usunąć znaczku „Kinemaster” w gotowym filmiku, a on jest

naprawdę duży i przeszkadza! W bezpłatnej wersji musimy oglądać reklamę,

żeby nasz klip się zachował! Można dodawać tekst, co prawda czcionki trzeba

instalować w BEZPŁATNYM sklepie „Kinemaster”

🎫Naklejki, obrazki i ramki też można zainstalować w sklepie

🧣Można nagrywać swój głos

💎Jest większy wybór efektów dźwiękowych, niż w InShot

🎼Muzyka!

Ta aplikacja dostaje ode mnie 4 gwiazdki z 5.

InShot Kinemaster
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Reporter
Marysia Tryputen

Oto obraz początkowy. 
Zróbmy go bardziej kreatywnym!

Nie za bardzo lubię ten program, ponieważ ciężko jest

coś w nim znaleźć. Chociaż dodatków jest dużo, trzeba

je instalować (bezpłatnie) w sklepie Kinemaster.
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Coooo…..? Nuuuda. Ale nie, kiedy ma się
pomysł!💡
Można w piaskownicy zbudować dom! Wiem, że
to trochę nudno brzmi, ale bawi się super ☺. Na
początku wyznacza się miejsca, w których będą
pokoje. Jeżeli jest więcej niż jedna osoba (czyli
ty) to każdy kopie swój własny pokój. Jak już
się wykopie dół, który wielkością będzie
odpowiedni na pokój, to zróbcie w nim łóżko.
Najlepiej będzie, jeżeli nie będzie płaskie, tylko
coś à la leżak (przykładowo możesz użyć płytek,
które odpadły, ale jeżeli nie ma, to użyj czegoś
innego, np. liści). Potem się można dobudować
różne akcesoria np. mały piecyk, grill lub schodki
z piasku. To tyle, co ja zrobiłam, ale możesz
dodać swoje własne pomysły ;). Inspiracją był
dla mnie youtube kanał „Primitive survival”.

Jak zrobić piecyk:
1. Zrób wielką górkę piachu
2. Z tej górki uformuj duży prostokąt lub duży 
kwadrat (zależy, co wolisz)
3. W tej górce zrób otwór na podpałkę mniej więcej 
10 cm na 10 cm
4. Na górze połóż płytki lub trawę lub liście
5. Zrób półkę na patyki
6. Połóż na półce patyki
7. GOTOWE!

Zabawa w piaskownicy! 

Nawet w czasach pandemii 
warto dołączyć do zuchów 
lub harcerzy ☺ Zbiórki 
online są co tydzień, a co 
jakiś czas są prawdziwe gry 
na powietrzu ☺

Gry w terenie są bez obawy 
zarażania, w konkretnym 
dniu, ale dowolnym czasie, z 
kim się chce. Organizatorzy 
przesyłają SMS-y na 
telefon kogoś, kto z wami 
będzie szedł, należy 
wykonać zadania i odesłać 
do organizatorów.

Ps. Polecam szczep numer 
53! Na Facebook-u nazywają 
się „53 WGZ „bajkowe 
skrzaty” lub „53 WGZ leśne 
duszki”.

Zbiórki i gry zuchowe!Reporter Emilia Jurewicz



Święta Wielkanocne to największa uroczystość w kościele chrześcijańskim upamiętniająca śmierć i zmartwychwstanie

Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie nie mają ważniejszego święta niż Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielkanoc jest, jak wszyscy wiemy, świętem ruchomym — może trafić się zarówno w marcu, jak i pod koniec kwietnia. Być

może nie wszyscy wiedzą, jak dokładnie wyznacza się tą datę, oraz jaki związek z wiosennymi świętami ma pełnia

Księżyca.

W roku 325 w czasie Soboru nicejskiego ustalono opartą na kalendarzu księżycowym formułę obliczania daty

Wielkanocy: „Wielkanoc ma być świętowana w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni Księżyca, po równonocy wiosennej,

lecz nie może przypadać na żydowskie święto Paschy”. Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej

pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. W każdym kolejnym roku

kalendarzowym data pierwszej wiosennej pełni jest odmienna. Oznacza to, że Wielkanoc może wypaść pomiędzy 22

marca a 25 kwietnia (włącznie).

Wielkanoc w 2021 roku obchodzimy 4 kwietnia. Wielka Sobota przypada 3 kwietnia, a Wielki Poniedziałek - 5 kwietnia.

W Kościele prawosławnym, w którym obowiązuje kalendarz

juliański, Wielkanoc 2021 (zwana Paschą) wypada w niedzielę 2 maja.

Czasem zdarza się, że zarówno w Kościele katolickim, jak i

prawosławnym Wielkanoc wypada w ten sam dzień, jednak w tym roku

tak się nie zdarzy. Oba terminy dzieli niemal miesiąc różnicy.

W tym samym czasie Wielkanoc w Kościele katolickim i prawosławnym

będziemy świętować w 2025 roku - 20 kwietnia.

W Kościele prawosławnym, data Paschy zależy nie tylko od pierwszej

wiosennej pełni księżyca, lecz także od daty zakończenia żydowskiej

Paschy.

W Kościele rzymskokatolickim odstąpiono od warunku rozbieżności z

Paschą żydowską.

Na kolejnych stronach dowiecie się o zwyczajach wielkanocnych w Polsce i innych krajach.

Reporter: Julia Groszyk
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Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o książce „Heidi” Johanna
Spyri. Opowiada o przygodach dziewczynki o imieniu Heidi.
Dziewczynka trafia do swojego dziadka mieszkającego wysoko
w Alpach, nazywanego przez wszystkich „halnym stryjkiem”.
Ludzie uważają go za gbura i odludka, jednak pogodna Haiti
zamienia go w bardzo miłego i dobrego człowieka.

Heidi jest zachwycona życiem w górach, pięknymi widokami i
przyrodą. Zapoznaje się z kozami i młodym pasterzem
Piotrkiem. Niestety, później musi opuścić dziadka i jechać do
Sztokholmu, by towarzyszyć ciężko chorej dziewczynce, Klarze,
w walce z chorobą. Chociaż poznaje tam wielu przyjaciół i jest
jej całkiem dobrze, bardzo tęskni za domem, dziadkiem i
górami. Dopiero kiedy z tęsknoty zaczyna chorować, może
znowu wrócić do dziadka, gdzie znowu może biegać po łąkach
razem z kozami i przyjaciółmi, a przy okazji pomóc wyzdrowieć
Klarze.

Czy chcecie się dowiedzieć o wszystkich zabawnych i
wzruszających przygodach Heidi? Jeśli tak, to koniecznie
musicie przeczytać tę książkę!

Recenzja Pawła Urzędowskiego



ZWYCZAJE WIELKANOCNE NA ŚWIECIE

Francja – gigantyczny omlet dla całego miasta

W Haux, mieście na południu Francji, co roku w

Wielkanocny Poniedziałek, na głównym placu

miasta, serwowany jest gigantyczny omlet. Omlet

zrobiony z ponad 4500 jaj, który zjada nawet

1000 osób. Początek tej tradycji sięga czasów

Napoleona, gdy jego armia podróżując przez

południe Francji, zatrzymała się w tym małym

miasteczku, gdzie poczęstowano ich omletami.

Napoleon polubił danie tak bardzo, że

następnego dnia kazał mieszkańcom zgromadzić

jajka i zrobić olbrzymi omlet dla swojej armii.

Każda rodzina w okresie świąt wyciąga swoją

największą patelnię i szykuje świąteczny rarytas,

dodają ulubione dodatki i przyprawy.

W Grecji Wielkanoc jest obchodzona z

dużym hukiem. Co roku w Wielką Sobotę,

dzień zaczyna się od tradycyjnego „rzutu

pulą”. Co to oznacza? Ludzie zrzucają z

okien garnki, patelnie i inne wyroby

garncarskie, rozbijając je na ulicy. Uważają

oni, że rzucanie doniczek wita wiosnę,

symbolizując nowe uprawy, które zostaną

zebrane w nowych doniczkach.

Grecja (Korfu) – uwaga na głowy

Święta w Watykanie zaczynają się w Wielki Czwartek od mszy

Krzyża Świętego w Bazylice św. Piotra. Następnie w Wielki Piątek,

papież upamiętnia Via Crucis (Drogę Krzyżową) w Koloseum:

Wielki krzyż z płonącymi pochodniami oświetla niebo, a 14 stacji

drogi krzyżowej jest opisane w kilku językach. Msza święta

odprawiana jest w Wielką Sobotę, zaś w Niedzielę Wielkanocną

tysiące ludzi gromadzi się na Placu Świętego Piotra, aby otrzymać

błogosławieństwo z balkonu kościoła, znanego jako „Urbi et Orbi”.

Watykan - stolica wszystkich świąt 

chrześcijańskich

Reporter: Julia Groszyk
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Dla mieszkańców Finlandii, Wielkanoc to powtórka

Halloween. W Niedzielę Palmową (Finlandia Wschodnia) i

w Wielką Sobotę (Finlandia Zachodnia) dzieci przebierają

się za czarownice, by zapukać do drzwi sąsiada i rzucić na

niego czar. Bez obawy, nie jest to klątwa, bo małe

wiedźmy wielkanocne chcą życzyć zdrowego i

szczęśliwego roku. W zamian za dekoracyjną gałązkę,

oczekują odrobiny przyjemności i rekompensaty w postaci

pisanki, czekolady czy monety. Miotła, wiązką gałązek z

wierzby i ozdobne pióra to stały element każdego

przebrania. Im straszniejszy kostium tym lepiej. W

niektórych częściach wschodniej Finlandii, tradycją jest

rozpalenie ogniska. Zgodnie z nordycką legendą, ognisko

ma za zadanie odpędzić czarownice, które latają na

miotłach między Wielkim Piątkiem, a Niedzielą

Wielkanocną.

Finlandia – atak małych czarownic Florencja – wybuchowy wózek

Florentczycy posiadają 350-letnią Wielkanocną tradycję zwaną Scoppio del Carro, co

oznacza „eksplozja wózka”. Ozdobny, 9 metrowy wózek o nazwie „Brindellone”, jest

ciągnięty przez miasto przez parę białych wołów. Około godziny 11:00, w ramach odprawianej

w Katedrze Mszy Wielkanocnej, arcybiskup Florencji przy ołtarzu zapala „Colombinę”, rakietę

w kształcie gołębia, (symbolizującą Ducha Świętego). Zapalnik uruchamia fajerwerki

zamontowane na wózku i rozpoczyna się spektakularny pokaz sztucznych ogni.

Norwegia – ucieczka w kryminalne powieści

W Norwegii tradycją stało się czytanie kryminałów,

które wydawcy wypuszczają ze specjalnymi

oznaczeniami „wielkanocnych thrillerów”, znanymi

jako Paaskekrimmen. Norwegowie, korzystając z

dłuższej przerwy, z przyjemnością spędzają czas

w domach czytając o zbrodniach i rozwiązując

zagadki kryminalne.

ZWYCZAJE WIELKANOCNE NA ŚWIECIE
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Gwatemala – kolorowe dywany z kwiatów

Antigua w Gwatemali jest miejscem jednej z największej Wielkanocnej uroczystości na świecie. Od piątku do niedzieli

odbywają się marsze kolorowych procesji. Całe miasto bierze udział w przygotowaniu wydarzenia. Jednym z najbardziej

imponujących aspektów Wielkanocy (Semana Santa) są “Alfombras” (dywany), które zdobią procesyjną trasę. Dywany są

wytwarzane przez mieszkańców tygodniami, a nawet miesiącami przed Świętami. Procesyjny “dywan” powstaje z piasku,

który ma za zadanie wypoziomować bruk. Następnie kładzie się na niego zebrane trociny zabarwione na odcienie: żółty,

czerwony, niebieski, zielony, purpurowy i czarny. Dla dekoracji i zapachu dodaje się igły sosnowe oraz kwiaty. Wzory

dywanów odzwierciedlają tradycję Majów, symbolikę biblijną i sceny z natury.

Australia 

– coś dla dzieci

Tradycja ukrywania czekoladowych jajek jest bardzo popularna w 

Australii. Australijskie dzieci szukają słodkości w przydomowym 

ogrodzie. Zwycięzcą wielkanocnego konkursu jest dziecko, które 

znajdzie jak najwięcej schowanych jajek z czekolady. Kiedyś miał je 

ukrywać wielkanocny króliczek, ale dzisiaj chowanie słodkości 

przypisuje się Wielkouchowi Króliczemu, zwanego Bilby. 

Czeskie klapsy

- Pomlazska

W Czechach w czasie Świąt Wielkanocnych należy uważać na klapsy!

Jedna z wielkanocnych tradycji polega na symbolicznym “biczowaniu”

kobiet poprzez własnoręcznie wykonaną wiązkę (Pomlazska) z wierzby

i ozdobnych kolorowych wstążek. Zgodnie z legendą wierzba jest

pierwszym drzewem kwitnącym na wiosnę, więc gałęzie mają

przekazywać kobietom witalność i płodność drzewa.

ZWYCZAJE WIELKANOCNE NA ŚWIECIE
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Meksyk – huczna Wielkanoc

W katalońskim mieście Verges (Girona) co roku w Wielki Czwartek odbywa się tradycyjny taniec śmierci

„dansa de la mort”

Wszyscy ubierają się w kostiumy szkieletów i paradują ulicami. Procesja kończy się Makabrycznym tańcem,

który rozpoczyna się o północy i trwa do rana. Taniec ma kojarzyć się z „czarną śmiercią” w XIV wieku, która

pochłonęła aż 30-60% ludności ówczesnej Europy. Przyczyną śmierci tak wielu Europejczyków była dżuma -

choroba, która przybyła ze środkowej Azji. Mówi się, że skala zarazy była tak duża, że potrzeba było 150 lat,

by wrócić do stanu liczebnego sprzed epidemii. Taniec ukazuje upływ czasu i nieuchronność śmierci, która

przychodzi do wszystkich żywych istot.

Wielkanoc w Meksyku to najbardziej wyczekiwane

święto. Świąteczne obchody trwają aż 14 dni, w czasie

których Meksykanie uczestniczą w religijnych

nabożeństwach, ale również bawią się na ulicach miast.

Najhuczniej obchodzi się Niedzielę Wielkanocną. W

wielkiej fieście uczestniczą tłumy ludzi. Można

podziwiać pokazy sztucznych ogni, a Meksykanie

tańczą, ucztują na świeżym powietrzu, a nawet bawią

się w wesołym miasteczku.

Hiszpania (Verges) – taniec kościotrupów
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Przygotowali dla was
Aleksandra Cegieła i Marysia Tryputen



Wielkanoc (Pascua) jest bardzo ważnym
świętem w Hiszpanii. Obchody Wielkiego
Tygodnia (Semana Santa) rozpoczynają
się w Niedzielę Palmową (Domingo de
Ramos). Ludzie idą w procesjach z
pięknymi palemkami zrobionymi z
prawdziwych liści palmowych.

W ciągu Wielkiego Tygodnia codziennie
odbywają się widowiskowe procesje z figurami
religijnymi niesionymi przez bractwa
(cofradias). Członkowie mają na sobie specjalne
ubrania i kaptury w kształcie stożka (capirote)
zakrywające twarze. W Aragonii tradycją jest
granie na bębnach podczas procesji. Rytm
wybijany równocześnie przez kilkadziesiąt osób
robi ogromne wrażenie.

21

Reporter Anna Tegedor-Orłowska



Tradycyjnymi potrawami 
wielkanocnymi są torrijas
(smażony chleb namoczony w 
mleku z  cynamonem) i mona de 
Pascua. Jest to ciasto drożdżowe z 
jajkiem na twardo, które w 
Walencji je się najczęściej na 
plaży.
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Pingwin - sprytny, zręczny i zawsze najedzony! Chciałbym wam dzisiaj

opowiedzieć o niezwykłym ptaku, który pod pewnymi względami jest

naprawdę podobny do człowieka. Ten ptak to pingwin. Na początek

kilka ciekawostek. Czy wiecie, że pingwin ma łaskotki tak jak my? Jest

też bardzo inteligentny - zamiast chodzić, saneczkuje, czyli ślizga się na

brzuchu aby zaoszczędzić energię! Pingwiny są też świetnymi

pływakami. Wykorzystują tą umiejętność do łowienia ryb, przy czym

świetnie im to wychodzi. Wiecie dlaczego? Po pierwsze, mają krótki

ogon, który w wodzie pełni funkcję steru. Po drugie, język pingwina

jest pełen małych kolców, co bardzo mu pomaga, bo schwytana ryba

ma małe szanse na wyślizgnięcie się. Po trzecie, pod wodą, gdzie

spędza większość życia, pingwin widzi lepiej, niż na powierzchni!

Pingwin Cesarski to największy ze wszystkich pingwinów. Jest wysoki

na ok. 120 centymetrów! Z kolei Pingwinek Mały osiąga długość

zaledwie 30 centymetrów! Uważam, że pingwiny to fascynujące

zwierzęta. Bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś pingwina na własne oczy

(i nie mam na myśli wycieczki do zoo)😁 .

Reporter Paweł Urzędowski

Dookoła świata 
z ptakami
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Teatr koali Bustera Moona się rozpada! W dosłownym przenośnym znaczeniu tego słowa! Dach przecieka, rozpada się podłoga,

sufit już jest bliski zapadniencia ... A wszystkie spektakle nie są popularne. Dlatego koala decyduje się na konkurs z nagrodą

pieniężną! Na casting przychodzi wiele zwierząt, lecz Moon wybiera tylko najlepszych. Ale czy skończy się tak różowo, jak się

zaczęło? Obowiązkowo obejrzyjcie ten film a się dowiecie.

Ciekawostka! A czy wiecie, że kiedy u Ash wyłączyła się gitara, ona zaczęła bić nogą o scenę, zrobiła to tak, jak 
inne prawdziwe jeżozwierze robią na znak niebezpieczeństwa?

Recenzja Marysi Tryputen



Sporty ekstremalne dla dzieci i młodzieży
część 1

Sporty ekstremalne są coraz popularniejsze zarówno wśród dorosłych ale także wśród młodych osób. Sporty ekstremalne wyrabiają w młodych ludziach wiele

pozytywnych cech. Pomagają przełamać strach, zwiększają wiarę w siebie, służą poprawie kondycji naszych organizmów, zapewniają dziecku adrenalinę i

ciekawe doznania. Oto kilka z najbardziej popularnych sportów ekstremalnych dla dzieci i młodzieży.

Wspinaczka na ściankach. W Polsce w ostatnim czasie powstało wiele sal wyposażonych w specjalnie

przygotowane ścianki wspinaczkowe. Wspinać się mogą już nawet czteroletnie dzieci, a sam sport w warunkach

halowych jest całkowicie bezpieczny. To świetna zabawa, a jednocześnie świetny trening dla ciała. Do

uprawiania wspinaczki w takich warunkach nie potrzebny jest żaden specjalistyczny sprzęt, gdyż wszystko

czego potrzeba zapewniają organizatorzy.

Biegi z przeszkodami.

Odmianą tradycyjnego biegania są

biegi z przeszkodami. Organizowane

są nawet zawody Runmageddon Kids

- dzieci biegną na trasie około 1km z

10 przeszkodami.

Parki linowe. Parki linowe to pomysł rodem z Francji. Od kiedy tylko pojawiły się w Polsce z

marszu zdobyły dużą popularność zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. To świetna forma

spędzania wolnego czasu. Kładki, tunele, pętle, siatki, drabinki i splecione z lin uchwyty tworzą

zawieszoną na drzewach lub sztucznych konstrukcjach trasę, którą pokonać mają odwiedzający.

Reporter: Julia Groszyk



26

Nasza cudowna planeta Primus

To Ja

To 
kuzynek 

Jest lekcja

..a ty zapomniałeś, że masz 
włączoną kamerę…

Redaktor
Marysia  Tryputen

Twoja buzia,

gdy mama zaprasza do 

domu kuzynka, który w 

czasie ostatniej gościny 

zepsuł twój PS5

Rozmowa z rodzicami…
po zebraniu w szkole…..



27

Nasza cudowna planeta Primus

UWAGA konkurs!

Zaproponuj do tego obrazka śmieszną 
nazwę.

Wysyłajcie swoją odpowiedzi na adres
fridaynews47@gmail.com albo w czacie 
Teams do Marysi Tryputen lub 
Julii Groszyk.

Na pierwszą osobę, która napisze 
najbardziej kreatywny podpis, czeka 
niespodzianka! 
Wyniki w następnym numerze 
magazynu.

mailto:fridaynews47@gmail.com


Czy wiecie, że już niedługo będziemy mieli wolne od szkoły z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych? Gdybyście nie wiedzieli, co 
zrobić w wolnym czasie, to mam dla was świetny pomysł na pyszne ciasto ☺

Dziennik 
Kucharza

28

Szef kuchni 
Aleksandra Cegieła
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Poznaj „Magię i myszy” - zawalcz ze złą królową i przeżyj wielką przygodę!

Poznaj „Magię i myszy” - zawalcz ze złą królową i przeżyj wielką przygodę! Chciałbym wam dzisiaj
opowiedzieć o grze „Magia i myszy”. To gra przygodowa, w której zadaniem każdego gracza jest
kontynuowanie historii, której wstęp jest opisany w instrukcji. Cała historia zaczyna się od króla Andona,
który władał swoim królestwem sprawiedliwie, jednak bardzo tęsknił za żoną, która umarła wiele lat
wcześniej. A kiedy do jego zamku przybyła tajemnicza królowa o imieniu Vanestra, król - nie wiedząc, że jest
ona złą czarownicą - po kilku tygodniach wziął z nią ślub. Zaraz potem zachorował na tajemniczą,
nieuleczalną chorobę i musiał przekazać jej władzę. Kilkoro buntowników chcących ratować króla, zostało
wtrąconych do lochu. Właśnie oni są głównymi postaciami gry: książę Collin, kowal Nez, szelma Filch,
mędrzec Maginos, uzdrowicielka Tilda i łuczniczka Lily. Maginos, który był nadwornym magikiem, zamienił
wszystkich w myszy, by mogli uciec z więzienia i uratować chorego króla.

Kontynuowanie historii przez gracza polega na walce bohaterów-myszy z sługusami królowej
zamienionymi w szczury, z pająkami i jaskiniowymi stonogami. Każdy gracz jest jednym z buntowników,
którzy uciekli z lochu.

Myszy wędrują po różnych miejscach w pałacu i pod pałacem. Trafiają do zbrojowni,
do kanałów, na dziedziniec, czy do komnaty w której leży chory król… Mogą
zdobywać miecze, tarcze i pancerze, które pomagają im w walce. Zdobywają też ser,
potrzebny do korzystania ze specjalnych zdolności. „Magia i myszy” to gra, którą
najlepiej rozłożyć na kilka dni, ponieważ cała rozgrywka składa się z dziewięciu
rozdziałów, a rozegranie każdego z nich trwa co najmniej godzinę. Jest bardzo
wciągająca, przyjemnie się w nią gra oraz rozwija zdolność planowania i logicznego
myślenia.

Reporter Paweł Urzędowski
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Reporter Marysia Tryputen

Cyber-życie 



26 marca 
Międzynarodowy Dzień Szpinaku 

Pamiętacie Popyea z kreskówki i jego siłę od szpinaku. 
Idźmy w jego ślady i jedzmy dużo szpinaku. 
Smacznego!

27 marca 
Międzynarodowy Dzień Teatru 

Datę wybrano na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 
roku. Jak skończy się Pandemia pewnie wybierzemy się wspólnie na 
jakieś przedstawienie.

27 marca 
Dzień Żelków

30 marca 
Dzień Muffinka

Pochodzą z Anglii i początkowo stanowiły przekąski dla 
najbiedniejszych. Dziś jedzą je wszyscy nawet Królowie. Dziś możemy je 
sami upiec. Smacznego

1 kwietnia 
Prima Aprilis

Tego dnia uważajmy na dowcipy ale też sami 
możemy zrobić psikusa naszym znajomym.

1 kwietnia 
Międzynarodowy Dzień Ptaków

Ptaki potrafią latać i pięknie śpiewać i są symbolem 
wolności. Czasami chciałoby się polatać jak one…

3 kwietnia 
Dzień Tęczy

Kto nie chciałby dotrzeć na jej koniec i znaleźć 
skarb? Może w tym roku nam się uda?

6 kwietnia 
Dzień Sportu

Sport to zdrowie. Nie zapominaj o ruchu 
każdego dnia!

7 kwietnia 
Dzień Pracownika Służby Zdrowia i Dzień Zdrowia

Dziękujemy lekarzom i pielęgniarką za opiekę nad 
chorymi. Wszyscy wiemy jak ważna i ciężka jest ich 
praca. Wszystkiego najlepszego!

Nie są zdrowe ale bardzo smaczne. Dziś 
możemy je jeść bezkarnie

Przygotowała Julia Groszyk

31



32

Drodzy Czytelnicy,

Życzymy Wam, Kochani,
aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc

wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
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Odpowiedzi do krzyżówki z nr.5, 2021

Uwaga konkurs! Policz wszystkie kolorowe jajka w 
gazetce, ukryte one są w tekście artykułów. Napisz do 
nas na adres fridaynews47@gmail.com albo w czacie 
Teams do Marysi Tryputen lub Julii Groszyk.

Napiszcie do nas, o czym chcielibyście przeczytać w 

naszym magazynie, z kim się spotkać. Czekamy na 

wasze opinie! 

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zostań 

naszym reporterem!  

Napisz do nas w czacie Teams albo na adres e-
mail fridaynews47@gmail.com!
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