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Życzenia Wielkanocne 

Słońca, szczęścia i radości 

w pierwsze święto dużo wody 

to dla zdrowia i urody ! 

Wiele jajek kolorowych 

Świąt wesołych oraz zdrowych ! 

 

REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ 

 

 

 

 



,,Już Wielkanoc’’ 

Święta, Święta Wielkanocne jak wesoło, 

jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje. 

Miły wiatr wokoło wieje. 

Na podwórku słychać dzieci. 

Ach, jak dobrze , że już kwiecień. 

A w koszyku, na święconce jajka równo 

ułożone. 

Śliczne, piękne malowane, różne wzory 

wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, żółty 

kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony. 

W świeże kwiatki ustrojone 

Tekst: Olga Malanowska, klasa V a 

 

WIELKANOC 

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna,  

a także: Wielka Niedziela, 

Zmartwychwstanie Pańskie. Najstarsze  

i najważniejsze święto chrześcijańskie 

upamiętniające Zmartwychwstanie Pana 

Jezusa. 

W polskim zwyczaju, po porannej 

rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego 

śniadania wielkanocnego, które 

rozpoczyna się składaniem życzeń  

i dzieleniem się ,,święconką” z koszyczka. 

Na stołach znajdują się jajka, wędliny, 

wielkanocne baby i mazurki. Stoły 

zdobione są bukietami z bazi i pierwszych 

wiosennych kwiatów. W niektórych 

regionach, np. Śląsku, rodzice chowają w 

domu lub w ogrodzie koszyczki ze 

słodyczami, prezenty od wielkanocnego 

zajączka, na poszukiwanie których 

wyruszyły dzieci. 

Niedziela, podobnie jak  

i poniedziałek, są w Polsce dniami 

wolnymi od pracy. Tradycyjnie spędza je 

się w domu, w gronie rodzinnym. 

Z obchodami Świąt Wielkanocnych 

związanych jest wiele zwyczajów 

ludowych [z których część wywodzi się ze 

starosłowiańskiego święta Jarego]: 

śniadanie wielkanocne, pisanki  

i święconka. 

Tekst: Olga Malanowska, klasa V a 

 

 

 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE 

Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie, upamiętniające 

historię zbawienia Jezusa Chrystusa: Jego 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tę 

historię odznacza kilka symboli, które 

spotkać możecie w koszyczku 

wielkanocnym. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa


A oto ich znaczenie: 

1. Baranek - symbolizuje ofiarę 

Jezusa Chrystusa.  

2. Pisanki - symbolizują rodzącą się 

do życia przyrodę. 

3. Ciasto - symbol umiejętności 

i  doskonałości. 

4. Chleb - symbolizuje ciało 

Chrystusa. 

5. Wędlina - symbol zdrowia dla nas 

i najbliższych. 

6. Sól - symbolizuje oczyszczenie 

i prawdę. 

7. Chrzan- symbolizuje siłę fizyczną.  

Tekst: Wiktoria Świder, klasa 4c 

 

 

Świąteczny Przepis na babkę 

drożdżową 

 

 

Składniki: 

25 dag mąki pszennej tortowej 

4 dag drożdży 

4 żółtka 

7,5 dag cukru 

7,5 dag masła 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

1 łyżeczka aromatu 

waniliowego 

1/2 szklanki śmietanki 30% 

1/4 szklanki mleka 

3 dag rodzynek                                           

Przepis:  

Drożdże rozmieszać z 1 łyżeczką cukru, 

mąki oraz 1 łyżeczką letniego mleka, 

przykryć ściereczką i odstawić do 

wyrośnięcia na 15 - 20 minut. 

W tym czasie przesiać mąkę przez siteczko 

i 2/3 wsypać do głębokiej miski. 

Śmietankę zagotować, zdjąć z ognia i 

wymieszać z 1/3 częścią przesianej mąki, 

zaparzone ciasto przestudzić. Żółtka utrzeć 

z cukrem i cukrem waniliowym na 

puszysty krem. Masło stopić na małym 

ogniu i przestudzić. Do mąki dodać utarte 

żółtka z cukrem, przestudzone zaparzone 

ciasto oraz wyrośnięte drożdże i wyrabiać 

ciasto, wlać resztę letniego mleka i dalej 

wyrabiać. Pod koniec wyrabiania wlać 

stopione masło, wsypać rodzynki i 

wyrobić. Przykryć ściereczką i odstawić do 

wyrośnięcia na 1 godzinę. 

 Foremkę na babkę z kominkiem o 

pojemności 1,5 litra wysmarować masłem, 

przełożyć ciasto, ponownie przykryć i 

odstawić do wyrośnięcia na ok. 40 minut. 

Gdy ciasto podwoi swoją objętość wstawić 

do piekarnika. Piec na złoty kolor przez 35 

- 40 minut w temperaturze 175 stopni C. 



Jeśli ciasto za szybko będzie się rumieniło, 

wierzch możemy przykryć folią 

aluminiową. Po upieczeniu wyjąć z 

piekarnika, przestudzić i wyjąć z formy. 

Babkę można polać lukrem lub polewą z 

białej czekolady, ale nie jest to konieczne. 

Smacznego! 

Życzy Paweł Mrozek kl.4c 

Źródło: https://www.ciasta.net/babka-drozdzowa.php 

 

26 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

  

 

W dniu 14 stycznia 2018r. w całej Polsce 

po raz 26 zagrała WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.  

Gmina Wieliszew również zaangażowała 

się w tę akcję. Od rana w gminie 

wolontariusze WOŚP zbierali pieniądze na 

leczenie noworodków i osób starszych. Od 

godz. 11:00 w gimnazjum w Wieliszewie 

odbywały się koncerty i licytacje. Z naszej 

szkoły było też stoisko, przy którym 

pracowało trzech wolontariuszy: 

11:00 – 12:30 – Patrycja Popławska 

12:30 – 14:00 – Dominika Maczuga 

14:00 – 15:30 – Paweł Mrozek 

15:30 – 17:00 – Patrycja Popławska, 

Dominika Maczuga i Paweł Mrozek. 

Również w Liceum im. Marii 

Konopnickiej w Legionowie było nasze 

stoisko.  

Nasi wolontariusze na terenie gminy 

kwestowali od rana (na przykład Franek 

Kiljan wraz z mamą pod kościołem). 

ZEBRALIŚMY W GMINIE 42 TYSIĄCE 

ZŁOTYCH! 

Liczymy że za rok będzie kolejny, 27 finał 

WOŚP. 

  

 

 

Tekst i zdjęcie: Paweł Mrozek kl.4c 

https://www.ciasta.net/babka-drozdzowa.php


Jak spędzamy wolny czas: 

 

Brothers Dance Studio to szkoła tańca, do 

której uczęszczam z Wiktorią i Zosią. 

To Studio znajduje się w Legionowie w 

Błękitnym Centrum  na drugim piętrze. 

Założone zostało  przez dwóch braci Piotra 

i Pawła Tolak w 2014 roku. Swoim 

zapałem do tańca zarazili wielu młodych 

ludzi i dużych, i małych .W tej chwili 

pracuje tam dużo innych nauczycieli tańca. 

Mnie, Wiktorię i Zosię uczy wspaniała 

pani Magda. Od około dwóch lat 

uczęszczamy na zajęcia HIP-HOP-u. 

Oprócz tego uczą tam:  

Jazzu, tańca nowoczesnego, breakdance, 

 w grupach dla początkujących i średnio 

zaawansowanych. 

Są tam także grupy tancerzy, którzy mają 

wielki zapal do treningów i talent do tańca 

oraz czas, aby w weekendy brać udział w 

zawodach.  

Myślę, że rosną tam talenty na miarę You 

Can Dance [programu telewizyjnego],  

w którym brali udział Paweł i Piotrek. 

Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się 

na zajęciach! 

Tekst: Paulina Sroka kl.4c 

,,SKS ŁAJSKI 2018” 

Rok 2018 w SKS Łajski rozpoczął się 

obozem zimowym w dniach 14-21 

stycznia, w Pomiechówku. Uczestnicy 

codziennie spędzali aktywnie i na 

sportowo czas, ale nie zabrakło rozrywek, 

takich jak ognisko, kulig, czy bitwa na 

śnieżki. 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Zosia Witkowska, klasa 4 c 

 

 



SPORT 

Poniżej podajemy najważniejsze wyniki 

zawodów zimowych w mini piłce 

siatkowej oraz tenisie stołowym. 

 

6 lutego 2018 r. 

Mistrzostwo gminy Wieliszew w mini 

piłce siatkowej dla dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej w Łajskach. 

 

 

9 lutego 2018 r. 

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym - 

klasa VII i 2-3 gimnazjum. 

 

Mistrzyniami szkoły w tenisie stołowym 

w kategorii dziewcząt zostały: 

1. Natalia Haberczuk 

2. Sylwia Kado 

3. Wiktoria Piotrowska 

 

Mistrzami szkoły w tenisie stołowym w 

kategorii chłopców zostali: 

1. Krzysztof Kado 

2. Jan Należyty 

3. Adrian Baran 

Mistrzynie i mistrzowie szkoły w dniu 15 

lutego wzięli udział w zawodach gminnych 

i zajęli w nim 1 miejsce. 

 

 

14 lutego 2018 r. 

Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej 

Dziewczęta z SP Łajski klasy 5-6, zajęły 

IV miejsce w turnieju w Legionowie. 

 

16 lutego 2018 r. 

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym - 

szkoła podstawowa 

Mistrzyniami szkoły podstawowej w 

tenisie stołowym w kategorii dziewcząt 

zostały: 

1. Milena Duczman 

2. Zuzanna Kozar 

3. Amelia Osińska 

Mistrzami szkoły podstawowej w tenisie 

stołowym w kategorii chłopców zostali: 

1. Mateusz Barzenc 

2. Szymon Kieszek 

3. Jan Banaszak 

 



20 lutego 2018 r. 

Powiatowe zawody szkół gimnazjalnych 

w tenisie stołowym: 

• 2 miejsce dla chłopców: Krzysztof 

Kado, Jan Należyty. 

• 5 miejsce dla dziewcząt: Sylwia Kado, 

Natalia Haberczuk. 

 

 

2 marca 2018 r. 

 

Powiatowe zawody szkół podstawowych w 

tenisie stołowym:. 

• 4 miejsce dla dziewcząt: Milena 

Duczman, Zuzanna Kozar, Amelia 

Osińska. 

• 5 miejsce dla chłopców: Szymon 

Kieszek, Mateusz Barzenc, Jan 

Banaszek. 

 

 

Tekst i zdjęcia: Zosia Witkowska 

 

 

 

Bal szkolny 

8 lutego 2018 odbył się bal szkolny. 

W balu udział wzięli uczniowie klas od 

4 do 6. Uczniowie podczas zabawy 

spędzili miło czas na tańcach oraz 

konkursach. Bal był kolorowy, sala 

przystrojona, ale najwięcej uroku 

dodawały różne kostiumy, w które byli 

przebrani uczniowie. 

  Wszystkim uczestnikom balu 

dziękujemy za udział, a za oprawę 

muzyczną uczniom gimnazjum. 

 

 

Tekst: Olek Pokusa, klasa 4 c,  

Zdjęcie: Katarzyna Aleksandrowicz 

 

 

 



Świat oczami Przylepy 

Witajcie, to znowu ja - Kot Przylepa! 

Dzisiaj zabieram Was do pięknego miasta 

Sandomierza.  

 

Zdjęcie: www.sandomierz.pl 

 

Czas rozpocząć zwiedzanie! 

Sandomierz to jedno z ładniejszych miast 

w Polsce. Położone jest nad rzeką Wisłą na   

7 wzgórzach i dlatego czasami jest 

nazywane „Małym Rzymem”.  

 

Zdjęcie: www.sandomierz.pl 

 

W mieście są liczne zabytki, które można 

zwiedzać oraz jest tam bardzo piękny 

Rynek.  

 

Zdjęcie: www.sandomierz.pl 

W trakcie ostatnich ferii zwiedzałem 

Sandomierz (jak zawsze magicznie 

przemieniony w człowieka!). W pewnym 

momencie  zgłodniałem. Udałem się więc 

do małej, miłej „pierogarnii” – czyli 

restauracji, w której można zjeść różne 

rodzaje pierogów (naprawdę warto – 

mniam).  

Będąc tam, dowiedziałem się, że z 

miastem Sandomierz związany jest serial 

„Ojciec Mateusz”. Dowiedziałem się 

również, że można w mieście odwiedzić 

muzeum – „Świat Ojca Mateusza”.   

 

Zdjęcie: Wnętrze Pierogarnii w Sandomierzu 

 

Później wychodząc z Rynku Starego 

Miasta popatrzyłem w górę i …. 

Nie uwierzycie! Moim oczom ukazała się 

magiczna postać, idąca po linie nad ulicą.  

Okazało się, że jest to rzeźba z brązu 

przedstawiająca „Flisaka”. A kto to – 

zapytacie?  

Flisak to przedstawiciel grupy zawodowej 

zajmującej się w dawnej Polsce flisem, 

czyli rzecznym spławem (transportem) 

towarów (źródło – Wikipedia). 



 

Bardzo polecam zwiedzenie Sandomierza 

(pierogi też polecam – Miauuuu). 

 

Tekst:  Adam Mrozek kl. 2a (przy pomocy Taty ☺). 

      

 

 

 

PRZYGODY BARTKA I PAWŁA 

III 

W ferie zimowe Paweł z Bartkiem i z 

rodzicami pojechali do Zakopanego. 

Podróż trwała około 8 godzin. Chłopcy 

byli po niej bardzo zmęczeni. Jechali 

dwoma autami - w jednym Paweł z 

rodzicami, a w drugim Bartek z mamą i 

tatą. Wyjazd miał trwać 5 dni. Wszyscy 

jego uczestnicy mieszkali w hotelu przy 

skoczni narciarskiej ,,Wielka Krokiew”. 

Plan wycieczki przedstawiał się 

następująco: pierwszego dnia zwiedzanie 

miasta, następnego oglądanie konkursu 

drużynowego w skokach narciarskich, a 

kolejnego na konkursu indywidualnego. W 

piątek Paweł i Bartek zwiedzali Zakopane i 

pobliskie miejscowości. W sobotę udali się 

pod skocznię i ustawili się w kolejce. 

Czekali 2 godziny. Kiedy weszli, zajęli 

miejsca i czekali na rozpoczęcie 

zawodów… Wygrała drużyna z Polski. 

Bartek, Paweł i ich rodzice bardzo się z 

tego osiągnięcia ucieszyli. W niedzielę 

również udali się pod skocznię, ale 

troszeczkę później… Nikt z naszych 

reprezentantów nie stanął na podium, ale 

Stefan Hula zajął 4 miejsce -najlepsze w 

jego karierze. W poniedziałek z samego 

rana ruszyli do domów. Był to dla nich 

bardzo udany wyjazd. 

Tekst: Paweł Mrozek i Bartek Sikorski kl.4c 

 

 

ZDJĘCIE: ŹRÓDŁO: ,,supernowosci24.pl’’ 

 



 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

PODZIĘKOWANIA DLA PANI 

WIESI Z 

KUCHNII 

 

PANI WIESIU!!! 

W IMIENIU 

 NASZEJ SZKOŁY  

ZESPÓŁ REDAKCJI GAZETKI 

SZKOLNEJ CHCE BARDZO 

PODZIĘKOWAĆ ZA 

WSZYSTKIE PYSZNE OBIADY, 

ZA DOBRE SŁOWA I ZA TO ŻE 

PANI BYŁA ZNAMI 40 LAT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Żarty 

Babcia egzaminuje wnuczkę: 

- Zosiu, ile to jest dwa razy dwa? 

- Yyyy… cztery! – Odpowiada wnuczka 

- Świetnie! W nagrodę dostajesz ode mnie 

cztery cukierki! 

- Co za pech, a już miałam powiedzieć 10. 

 

 Konduktor: 

- A więc, nie może pan znaleźć swojego 

biletu? Dobrze, proszę już nie szukać. 

Wierzę panu, że gdzieś go pan zapodział. 

Roztargniony pasażer: 

-  Ale ja go muszę znaleźć! Muszę przecież 

wiedzieć dokąd jadę! 

 

 

 

Przychodzi mężczyzna do piekarni: 

- Poproszę 999 bułek. 

- To może od razu podam 1000? - pyta 

sprzedawczyni. 

- Żartuje pani, a kto by tyle zjadł?! 

 

Źródło: ,,VICTOR JUNIOR”- 8 lipca 2009r. 

Wyszukał: Paweł Mrozek, klasa 4 c. 



  

STOPKA REDAKCYJNA 

 

Rysunek – Wiktoria Wardak, kl. 4 c* 

*Inspiracja serią książeczek dla dzieci: KOLEKCJA "DZIECKA". 
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ZACHĘCAM DO ZOSTANIA WSPÓŁAUTOREM GAZETKI SZKOLNEJ! 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ W ŁAJSKACH. 

  


