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                 WIELKANOC NA HORYZONCIE! 

 

Jak zapewne wiecie, Święta Wielkanocne 

zbliżają się wielkimi krokami, z tej okazji 

pragniemy Wam złożyć najlepsze życzenia. 

W tym numerze jak w każdym innym 

wiosennym podajemy propozycje do sadzenia 

roślinek. „Zwiedzimy” także Rosję, dowiecie się     

o fascynujących zwierzętach, oraz zrobicie 

kartkę Świąteczną.                 Redakcja. 
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Aleksander Kurowiak 
Opowiadanie pt. „Ostatni dzień lata” 
 

Żył sobie raz pewien chłopczyk o imieniu Franek. Mieszkał przy 

ul. Stefana Katyni, na osiedlu. Miał 10 lat, grał w koszykówkę i tenisa. Bardzo lubił placki 

ziemniaczane z ketchupem i sosem czosnkowym. Nie miał za dużo przyjaciół, tylko jedną koleżankę 

o imieniu Basia. Miała ona młodszego brata, który nie kolegował się z Frankiem. Pewnego dnia 

rodzice Franka powiedzieli mu, że przyjedzie do niego babcia i dziadek. Franio bardzo kochał 

dziadków, dlatego że babcia zawsze smażyła mu pyszne placki a dziadek dawał cukierka z wiśnią w 

środku i były pyszne. Dziadek zapytał: czy wyjdziemy na dwór pograć  

w tenisa? Franek od razu był gotowy do wyjścia. Wyszli już na powietrze, ale na boisku stali dwaj 

bracia z jego klasy. Także byli bliźniakami, nazywali się Daniel i Filip. Chłopcy chodzili z nim do klasy. 

Filip zapytał się: czy chcą z nimi pograć? Dziadek odpowiedział: tak, możemy powalczyć. Oczywiście 

dziadek był z Frankiem a bracia po drugiej stronie boiska. Pierwsza połowa była wygrana przez 

Filipa i Daniela 8:4. Dziadek miał plan jak ich przechytrzyć. Wszystko wyjaśnił Frankowi i zaczęła się 

druga połowa meczu. Chłopiec wszedł na boisko z wielką pewnością, że wygrają. Filip i Daniel byli 

już spokojni, bo prowadzili czterema golami. Dziadek rozpoczął połowę serwisem i od razu zdobyli 

punkt. Filip rozgniewał się, bo chciał prowadzić i jak nie rzucił, jak nie dmuchnął piłką,  która 

zmierzała prosto we Franka.. Dostał piłką w głowę, zemdlał na kilka godzin. Obudził się w domu a 

przy nim siedziała Basia: 

- Ooo! Wreszcie się obudziłeś, tak się cieszę Franiu! - i mocno wzięła gow objęcia. Franek 

odpowiedział, że też się cieszy. 

- Gdzie jest dziadek? – spytał. 

- Robi placki ziemniaczane z twoją babcią. 

- Dobrze, bo muszę porozmawiać z dziadkiem. 

Basia zaprowadziła Franka do niego. Dziadek bardzo się ucieszył, że wnuczek wstał i wszystko mu 

wytłumaczył: 

- Franiu, to było tak: Filip bardzo się wkurzył, bo wygrywał i uderzył w ciebie piłką. Później 

powiedziałem do niego: „dlaczego to zrobiłeś?”, a on odpowiedział: „przepraszam”. Już się nie 

odezwałem, wziąłem ciebie i pobiegłem do domu, babcia nałożyła ci zimny okład.  

- Dziadziu, a ktoś stoi w drzwiach? 

- Idę sprawdzić. Pójdziesz ze mną Basiu? 

- Tak – odpowiedziała. Poszli, a w drzwiach stał Filip. 

- Przepraszam – powiedział. 

- Nic się nie stało i tak już mniej boli, cieszę się, że jesteś – odparł Franek. 

- Chciałem ci przynieść cukierki, twoje ulubione – powiedział Filip - Wybaczysz mi? 

- Tak, chodź, będziemy jeść cukierki i oglądać mój ulubiony serial. 

- Okej. 

I tak zakończył się ostatni dzień lata Franka Gruchota... 

 

Utworzenie książeczki: Aleksander Adam Kurowiak 

Pomagała: Hanna Kurowiak 

Wydawnictwo: Kurze Jajko 



 KĄCIK PLASTYKA 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mamy dla 

Was propozycję na kartki świąteczne. 

 

1. Kartki 3d 

Oto pierwsza propozycja: kartki 3d, kartki nie będą płaskie, lecz i tak 

można na niej napisać najlepsze życzenia. 

Potrzebne będą:                                           

                                                                 Krok 1.    ulep z modeliny 

1. modelina (kilka kolorów)                    koszyczek z pisankami ( prawie                   

2. kartka techniczna A4                           płaski) 

3. klej w płynie (najlepiej „magiczny”) 

4. długopis/ołówek 

5. kredki   

 

 

 

Krok 2. wstaw do piekarnika                     Krok 3.  złóż kartkę na pół, 

na 10-15 min w temp. 160                         i stwardniały już koszyczek                  

stopni Celsjusza.                                         Przyklej do kartki.         

 

 

 Krok 4. pokoloruj tło kartki 

i w środku napisz życzenia 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      ŚMIGUS DYNGUS 
W tym artykule, chcielibyśmy pokazać prosty sposób na niepokonaną broń 

wodną! 

Potrzebujesz: 

 Kijka w kształcie procy. 

 Gumy pasmanteryjnej. 

 Igły i nici. 

 Kawałka filcu.   

 Dwóch mocnych szpilek. 

 

Na środku gumy pasmanteryjnej przyszyj kawałek filcu. Całość 

przyczep szpilkami do kijka. 

Możesz teraz napełnić wodą balony i rozpocząć wodną wojnę! 

 

 

 



Co słychać na zajęciach? 

 
Pani Malina Bułtowicz wspaniałomyślnie zgodziła się udzielić nam 

wywiadu. Przeprowadzi go zastępca redaktora naczelnego – Nina. 

- Dzień dobry, pani Malino. 

- Dzień dobry. 

 - Czy mogłabym zadać pani kilka pytań na temat stacjonarnego nauczenia 

w pandemii. 

- Dobrze. 

- Czy pandemia zmienia wygląd nauczania na drugim poziomie 

Montessori? 

- Tak. 

- Jak bardzo? 

- Mało. 

- Czyli na tym poziomie nie ma zbyt wielkich zmian. A czy da się 

zauważyć zmiany w wyglądzie szkoły? 

- Trzeba nosić maseczki, są osłonki na schodach, na stołówce przy 

stolikach są po dwa krzesła… 

- Czy te zmiany przeszkadzają w nauce? 

- Nie. 

- Dziękuję za wywiad. 

- Dziękuję, do widzenia. 

- Do widzenia. 



 

                  KĄCIK CZYTELNIKA 

 
No i jak w każdym numerze mamy dla Was propozycje książek, które 

warto przeczytać. 

Jednoczęściowe: 

„Czarny Młyn” ( Marcin Szczygielski ). 

Wioska Młyny jest zapomniana przez wszystkich. Mieszka tam mało osób, 

nic nie rośnie, zwierzęta zdychają. Pewnego upalnego dnia, skrzydła 

Czarnego Młyna zaczynają się kręcić. W wiosce dochodzi do dziwnych, 

niewyjaśnionych zdarzeń…           

Wciągająca książka, polecam. 

 

Kilkuczęściowe: 

Hilda ( Luke Pearson ). 

Trolle, olbrzymy, drewniane stwory i wodne duchy… wszystkie te 

stworzenia możecie znaleźć w komiksach o Hildzie!  Dziewczynka całymi 

dniami pałęta się po okolicach przerysowując do notesu różne, ciekawie 

wyglądające rzeczy. Spotyka różne przygody i stworzenia. 

Nie jest to książka którą trzeba czytać po kolei, przygody są napisane tak, 

że możesz je czytać w dowolnej kolejności! 

 

           



NATURALNIE KOLOROWANE 
Zbliżają się święta Wielkanocne, a wraz z nimi… jajka! 

Tak, tak, jajka, pisanki itp. 

Oczywiście jest jeszcze prima aprilis i śmigus dyngus, ale skupimy się na 

wielkanocnych jajkach. 

W tym numerze podamy sposoby na naturalne kolorowanie jaj. 

Nie gwarantujemy, że wszystko się uda! 

Jajka trzeba ugotować, razem z : 

 Łupinami czerwonej cebuli – 

czerwone. 

 Łupinami białej cebuli – brązowe. 

 Pietruszka – zielone. 

 Kurkuma – żółte. 

 Marchew – pomarańczowe. 

 Czerwona kapusta – niebieskie. 

  Buraki – różowe. 

Życzymy udanej zabawy! 

 

 

 



 

                           Trochę Literatury… 
 

 - Wszyscy na pokład! – zawołał kapitan drakkara. Jego ruda, gęsta broda 

rozwiewała się na wietrze. Niebo było pochmurne i padał deszcz. Wszyscy 

mieszkańcy wioski, którzy w najbliższym czasie uczyli się żeglować, 

walczyć i łowić ryby, a także ci starsi, doświadczeni, płynęli w dwudniowy 

rejs. W wiosce zostawali tylko starcy niezdolni do ruchu, kobiety, te które 

opiekowały się dziećmi, mężczyźni, którzy stracili żony w walce, lub 

sztormie i sami musieli się nimi opiekować oraz małe dzieci. Wszyscy inni 

płynęli, ponieważ wioska nie miała co jeść. Hedda należała do 

najmłodszych i to był jej pierwszy rejs. Weszła na pokład. 

- Dziewięciolatki takie jak ty, pracują w kuchni. – ojciec położył jej dłoń 

na ramieniu. 

- Co?! 

- Żartowałem. Idź spytaj wodza co masz robić. 

Odszedł wielkimi krokami potrząsając jasną czupryną.                      

Hedda skierowała się w stronę dziobu. 

- Wodzu, co mam robić? 

- Na sterburcie będą wydawane rozkazy dla takich jak ty. – wódz zajął się 

rozmową z ze swoją żoną, Liv. 

Na sterburcie stał Hans i gromadka najmłodszych wikingów. 

- Wasza trójka będzie na zmianę sterować. Na zmianę, bo robicie to dzień  

i noc, i sami zaopatrzcie się w jedzenie ciągle sterując. 

Hedda nie była zbyt zadowolona z przydziału; najmłodsza córka wodza, 

Anne z jasnymi, długimi włosami związanymi w warkocz, była zdolna, ale 

nie miła i ciągle się przechwalała. 

  Arne, niski chłopiec, bardzo strachliwy i nieśmiały. 

- No więc… jestem Hedda. 

- Wiesz, że dziewczynki z ciemnymi włosami, nie nadają się  

do żeglowania?! – Anne zaniosła się śmiechem. 

- A niech cię szkwał przestraszy! 

- Dobra… musimy ustalić kto pierwszy struje. – Arne mówił cichym  

i wysokim głosem. 



- A taki siusiumajtek jak ty, w ogóle potrafi sterować? – Anne 

doprowadzała wszystkich do szału. 

- Anne, bo cię zaknebluje! – Hedda straciła cierpliwość. – Ja będę 

pierwsza sterowała. 

Stanęła przy sterze i czekała na wypłynięcie z portu. 

- Ile właściwie ludzi mieszka w naszej wiosce? – zapytał Arne. 

- Koło setki. 

- A ile popłynęło? 

- Czterdzieści jeden. Na drakkarze i tak nie zmieściłoby się więcej osób. 

- Wiecie co? – Arne mówił już głośniej. – Powinniśmy sterować jedna 

osoba w dzień i dwie na zmianę w nocy, bo po ciemku jest trudniej. Rejs 

nie jest długi. 

- Ty to nazywasz rejsem?! Płyniemy dwa dni na połów ryb i polowanie, a 

nie na dwa tygodnie. 

Chłopiec się zaczerwienił. 

- Przymknij się. 

Hedda sterowała pół dnia, a potem zarzucili kotwicę. Dostała kromkę 

chleba. 

- Tu jest dużo ryb! – krzyczał wódz z dziobu. – Zarzućcie sieci! 

Mężczyźni i kobiety z sieciami zaczęli się gramolić do burt. Po chwili 

wyjęto kotwicę i popłynęli dalej. 

Zatrzymywali się jeszcze dwa razy, żeby zarzucić sieci, a o zmroku Hedda 

owinięta w koc zasnęła. 

Obudziła się bardzo obolała od spania na podłodze. No, ale miała 

szczęście. Niewiele osób mogło spać. W nocy potrzeba jeszcze więcej 

skupienia niż w dzień. 

Dziewczynka wstała i podeszła do burty. W oddali zobaczyła ląd. 

Potykając się o śpiącego Arna, pobiegła na dziób, do kapitana. 

- Wodzu, ląd tam w oddali! 

- Rzeczywiście. Pobudź załogę. 

Część załogi ucięła sobie drzemkę, ale teraz wszyscy stali już na nogach. 

Po godzinie przy sprzyjającym wietrze dopłynęli do lądu. Uzbrojeni 

wyszli na ląd, żeby zapolować. 



Hedda wzięła łuk i zeszła z drakkara. Znajdowali się na wyspie, na której 

mieszkały tylko zwierzęta i rósł las. Część załogi została, pilnować 

drakkara. 

- Za jakieś trzy godziny wszyscy mają być tu z powrotem. – zaczął wódz. 

– Najmłodsi polują w grupkach najmniej trzy osobowych. 

Hedda podeszła do swojej kuzynki  - jasnowłosej Astrid i przyjaciela  

z rudą jak ogień czupryną – Bjorna. 

- Polujemy razem? – zapytała. 

- Czemu nie?  - Bjorn wyższy do niej o pół głowy poprowadził ich w las.                                                                                                                                    

Chwilę później, Astrid ustrzeliła królika i włożyła go do torby. 

- Musimy szukać jakiś większych zwierząt, - stwierdziła. – Mają 

wystarczyć na całą zimę. 

- Cicho! Chyba słyszałam stado kóz… 

Rzeczywiście, na pobliskim wzgórzu pasły się kozy. Ukryli się za 

drzewami. 

- Chyba musimy je złapać w siatkę, czy coś… nigdy nie polowałem na 

kozy. – powiedział Bjorn i wyciągną z torby siatkę, podał nam jej końce. 

Rozstawiliśmy się po całej polanie i powoli zaczęliśmy zaciskać siatkę. 

Gdy uwięziliśmy kozy z lasu wyszli wódz i jego żona. Zobaczywszy kozy 

które złapaliśmy stanęli jak wryci. 

- Nieźle sobie poradziliście. – rzekła w końcu Liv. – Tu jest ze dwadzieścia 

kóz… 

- Tylko jak my je przewieziemy...? 

- Można je wsadzić pod pokład. – Bjorn powalił kozła, który usiłował 

rozerwać siatkę. 

- Ech… no dobrze, poczekajcie tu, pójdę po kogoś kto pomoże przenieść 

te kozy… 

Liv była zachwycona pomysłem Bjorna. 

- Jeszcze nikt nie złapał tylu kóz za jednym razem. Wspaniały pomysł z tą 

siatką! 

Po południu wszyscy zjedli obiad składający się z koziego mięsa. 

- Nasza wyprawa przedłuży się o jeden dzień, ale to nic. Pragnę 

podziękować Heddzie, Astrid i Bjornowi, za złapanie całego stada kóz! 



Oczywiście inni też upolowali trochę zwierzyny, i wszystkim wam za to 

dziękuję. W tą zimę, nasza wioska nie będzie głodować!      

Wrócili na statek i Hedda złapała za ster. Długo jednak nie sterowała, bo 

zrobiło się ciemno i poszła spać. Następnego ranka wyciągnęli pierwsze 

sieci. Jedzenia było tyle, że drakkar płyną wolniej, niż gdy wypłynęli  

z portu. 

Gdy wyciągnięto drugie sieci, do Heddy podszedł jej ojciec. 

- Gratuluje, zdobyłaś uznanie wodza. 

- Ja nic nie zrobiłam, to Bjorn… 

- Mniejsza z tym, za pół dnia będziemy w wiosce. 

Hedda zaczęła nudzić się przy sterze, ale matka wspaniałomyślne 

postanowiła ją zastąpić. Dziewczynka przeszła na bakburtę i z Bjornem, 

Anne, Astrid i Arnem grała w kości aż do kolejnego zarzucenia kotwicy i 

wyciągnięcia sieci. 

Potem każdy dostał kawał mięsa i po kubku wina do popicia. 

Gdy wreszcie wpłynęli do portu, wszyscy zebrali się na placu i zaczęli 

gromadzić zwierzynę. Wódz jeszcze raz podziękował załodze i pozwolił 

jej pójść do domów. 

Tak minął pierwszy rejs Heddy. 

  

1 Opisz jak wyobrażasz sobie drakkara ( łódź wikingów ). 

 

2 Powiedz czy według Ciebie Anne zasługiwała na sympatię innych? 

Dlaczego? 

 

3 Dlaczego mieszkańcy wioski postanowili wypłynąć w rejs? 

 

4 Napisz jaka według Ciebie jest najlepsza broń do polowania na kozy. 

 

5 Napisz lub narysuj jak wyobrażasz sobie Heddę i Bjorna. 

 

  

 



ZOO KĄCIK 

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę. 

2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze. 

 

3. Koty o białej sierści są zazwyczaj   głuche i mają jedno oko koloru 

zielonego, a drugie koloru niebieskiego. 



 
 

4. Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion mrówek. 

5. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może sobie nim 

wyczyścić uszy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – ich  

     odciski mogą służyć do identyfikacji osobników. 

7. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 

8. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu. 

9. Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie wyjaśnił, 

dlaczego. 

10. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 

11. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie. 

12. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 

 

https://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach


 

 

Wywiad z Donaldem, psem Redaktor Naczelnej, Antoniny 

Markiewicz 

 

-Dzień dobry Panie Donaldzie. 

-(dyszenie) 

-Jaka jest Pana ulubiona książka? 

-(Trzy uśmiechy) 

-Kto ją napisał? 

-(Wystawia język) 

-Lubi Pan długie spacery? 

-(szeroki uśmiech) 

-Zechciałby Pan zostać kiedyś maskotką naszej gazetki? 

-Z chęcią. 

-Do widzenia. 

-Do widzenia. 

 

 

PRIMA APRILIS! 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                 oto bohater              

                                                                   naszego wywiadu 



     OZNAKI WIOSNY. 

Pierwsze oznaki wiosny, (przynajmniej według mnie) to wiele bardzo 

pozytywnej energii, bo na przykład podczas wczesnej zimy jej prawie nie 

ma, niebo prawie ciągle jest szaro-bure, a nam mało rzeczy się chce (co 

nie usprawiedliwia od nie sprzątania pokoju). Za to, gdy widzisz w trawie 

krokusa lub zauważasz na drzewie małą świeżą gałązkę Twój (nie wiem 

jak inaczej to napisać) zszarzały umysł powoli się rozjaśnia, np. łatwiej Ci 

robić lekcję lub po prostu trudniej Cię znudzić. Dlatego lepiej jest wyjść 

na dwór w taką pogodę jaka jest aby podkolorować umysł i bo później 

łatwiej będzie Ci robić różne czynności. 

Zachęcam do wychodzenia na dwór nie tylko na spacer, ale choćby z psem, 

na rower czy do sklepu.                                       

    Ada Bułtowicz 

 

 

                           ☺ 


