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Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek 

Niech spełnią się życzenia                    

tęczowych pisanek... 

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,  

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych. 

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,  

Lukrowego baranka, a w Dyngusa                       

- głowy wodą zmytej! 

ŻYCZY REDAKCJA 

Skład redakcji: Aleksandra Krzanowska, Izabela Gil, Kinga Hus, Kamila Sowa, Karolina Sieńko, 

Aleksandra Jurek, Karolina Pawlak, Aleksandra Dudycz, Małgorzata Michna, Aleksandra Langner, 

Alan Jefimow, Jakub Kędzierski, op.: Anna Gazda. 

 

ZAGADKI WIELKANOCNE 

Jeden taki dzień w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, to się nie gniewamy.  

Co to za gałązka,                                                                                                         

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy – 

miła jest w dotyku?    

Wyrośnięta pani, lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole pyszni się od rana. 

Leży w koszyczku   

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

Aleksandra Krzanowska 
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WIOSENNY KONCERT W SZKOLE MUZYCZNEJ 

 

8 kwietnia klasy III-VI wybrały się na koncert do szkoły muzycznej. Na scenie królowały takie 

instrumenty jak trąbka, puzon, flet poprzeczny, fortepian, skrzypce, gitary… Wystąpił też zespół 

taneczny, który zaprezentował układ pt. „Nutki”. Na koniec wysłuchaliśmy piosenek dla niegrzecznych 

dzieci w wykonaniu chóru mieszanego.  

Takie muzyczne powitanie wiosny bardzo nam się podobało! 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie  

Aleksandra Krzanowska 

Wyniki szkolnych eliminacji do międzyszkolnego 

Festiwalu Piosenki Angielskiej 

KLASY I – III 

SOLISTKI 

Lena Szymkowicz z Klaudią Żywiec  

ZESPÓŁ 

Katarzyna Kędra, Weronika Niemiec, Weronika Kmonk, Katarzyna Półchłopek, Oliwia 

Ziemba, Daria Domin, Marcelina Janiec, Emilia Stefanik. 

KLASAY IV – VI 

SOLISTKI  

Natalia Ciereszyńska 

Kamila Sowa 

 DUET 

Julia Jaracz                       

i Karolina Sieńko 

 

ZESPÓŁ 

Julia Paradysz,              

Iga Sawaryn                      

i Paulina Wszołek  

Aleksandra Krzanowska 

Zaczarowane Baśnie 

Iza Gil i Ania Wnęk zajęły III miejsce ex aequo  w konkursie literackim „Zaczarowane Baśnie” 

zorganizowanym przez Odział dla Dzieci Krośnieoskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie. Zadanie 

konkursowe polegało na napisaniu autorskiej baśni . Dziewczynki stworzyły naprawdę ciekawe prace, 

a ich talent został doceniony przez jury. Gratulujemy! 

Karolina Sieoko 

Na kolejnych stronach zamieszczamy baśnie naszych koleżanek:  



Baśo o dwóch siostrach  

 
    Dawno, dawno temu, za górami za lasami, tam gdzie kooczą się wszystkie drogi, na skraju 
lasu mieszkały dwie siostry. 
  Jedna była piękna jak róża i dobra jak anioł. Miała niebieskie jak niezapominajki, duże oczy. 
Na ramiona spływały jej kaskady złotych włosów. Cerę miała aksamitnie gładką. Gdy ktoś ją o coś 
poprosił, nigdy nie odmawiała. Chętnie wykonywała swoje obowiązki, czerpiąc radośd ze wszystkiego, 
co robiła. W wolnym czasie, a miała go niewiele, lubiła chodzid po lesie i przyglądad się zwierzętom. 
Pomagała im, gdy tego potrzebowały. Kiedy jakieś zwierze było ranne, opatrywała je i pielęgnowała. 
Miała na imię Amelia. Druga siostra była zła, brzydka i zazdrosna. Wykorzystywała Amelię do ciężkiej 
pracy, nie szanowała ludzi ani przyrody. Całymi dniami wpatrywała się w lustro i zazdrościła siostrze 
urody. Nazywała się Alicja. Siostry mieszkały same, ponieważ rodzice ich zmarli. Chatka ich była 
drewniana, skromna, ale czysta, ozdobiona kwiatami. Za sprawą Amelii do okien zaglądały rude 
wiewiórki, przylatywały ptaki i podchodziły dzikie zwierzęta. Alicja była na to zła i krzyczała na siostrę, 
żeby wreszcie zajęła się nią a nie zwierzętami.  
Pewnego dnia Alicja wysłała Amelię po poziomki. Padał ulewny deszcz i wiał silny wiatr. Amelia nie 
miała wyboru, musiała iśd. W pewnej chwili spoza chmur wyjrzało słooce. Dziewczynka zobaczyła 
ranną sarenkę, podeszła do niej i opatrzyła ją.  
- Muszę iśd, ale niedługo wrócę i zaglądnę tu do ciebie moje biedactwo - powiedziała Amelia. 
- Amelio, za twoją dobrod i okazane mi serce daję ci ten oto pierścieo. Gdy będziesz w potrzebie, 
załóż go na palec i przekręd, a otrzymasz pomoc - powiedziała sarenka i pobiegła w las.  
Uradowana Amelia poszła dalej, a ciepłe słonko ogrzało ją i wysuszyło mokre ubranie. Kiedy chciała 
przejśd na drugą stronę rzeczki, drogę na mostku zagrodził jej olbrzym. Był tak wielki i przerażający, 
że na jego widok Amelii ze strachu stanęło serce, a krew przestała krążyd. 
- Żeby przejśd na drugą stronę, musisz mi coś dad - powiedział olbrzym. 
- Ale ja nic nie mam - odpowiedziała przerażona dziewczyna.  
Nastała cisza. Po chwili Amelia przypomniała sobie o pierścieniu i zrobiła tak, jak poleciła jej sarenka. 
Nagle ze wszystkich stron lasu zaczęły zbiegad się nimfy leśne. Jedna z nich miała koronę. To była 
królowa lasu. Wypowiedziała tajemne słowa, a olbrzym znikł. Przed Amelią ukazała się wielka 
skrzynia, bogato zdobiona.  
- Ta skrzynia jest dla ciebie. Wypełni się tym, czym zechcesz - rzekła królowa nimf i odeszła wraz ze 
swym orszakiem. 
  Amelia wróciła do domu. Gdy weszła do chatki, rozległ się głośny krzyk Alicji: 
- Gdzie są moje poziomki, czekam tu i czekam! A ta skrzynia? Skąd ją masz? 
- Skrzynię otrzymałam od leśnej nimfy, mogę ci ją dad, jeśli chcesz. 
- Chcę, ale jeszcze większą! - wrzasnęła Alicja i wybiegła z domu, prosto do miejsca, o którym 
opowiedziała Amelia.  
Przebiegła obok rannej sarenki, zatrzymała się dopiero przy mostku. - 
- Nimfo! - krzyknęła. - Daj mi też skrzynię, ale większą, bo jestem starsza!  
Niestety, tylko echo jej odpowiedziało. Ziemia rozsunęła się po ulewnym deszczu i pochłonęła na 
zawsze Alicję . 
    Amelia otworzyła skrzynię, a była ona, wedle życzenia, wypełniona dobrymi uczynkami, które 
Amelia rozdawała ludziom. Od tej chwili dobra siostra była otaczana życzliwością  i dobrocią,  na jaką 
sobie zasłużyła. 
 
 
 

Anna Wnęk, kl. V a 

 
 



BAŚŃ O ANASTAZJI, DZIELNYCH WRÓBELKACH 
I CUDOWNEJ WODZIE ZE ŹRÓDEŁKA 

 
Dawno, dawno temu, na leśnej polanie, w małej drewnianej chatce mieszkało małżeństwo  

z małą córeczką o imieniu Anastazja. Dziewczynka była wesoła, energiczna i dobra. Bardzo kochała 

wszystkie zwierzęta. Karmiła je, rozmawiała z nimi i bawiła się. Każdy dzień spędzała pośród swoich 

leśnych przyjaciół.  

Niedaleko w ciemnym lesie, w starej, ponurej chacie mieszkała pewna staruszka. Mówiono, że 

lepiej trzymać się od niej z daleka, bo jest zła, egoistyczna i podstępna. 

Pewnego dnia Anastazja bawiła się z sarenkami, myszkami i wróbelkami. Pogoda była piękna, 

słoneczna i ciepła. Dziewczynka biegała ze zwierzątkami po lesie, bawiła się w berka, a potem  

w chowanego. Wszystkich rozpierała energia i radość. Pochłonięta zabawą Anastazja zapomniała  

o przestrodze rodziców i dotarła aż pod dom starej kobiety. Ta, gdy zauważyła dziewczynkę, uchyliła 

okno i zapytała ochrypniętym głosem, czy mogłaby jej pomóc, bo jest bardzo chora. Dziewczynka 

zaraz stwierdziła, że musi przerwać zabawę, skoro ktoś potrzebuje pomocy i weszła śmiało do chatki 

nieznajomej. Gdy przekroczyła próg, kobieta poprosiła ją, aby pomogła jej posprzątać, ponieważ jest 

już bardzo słaba  

i nie radzi sobie z porządkami. Anastazja chętnie się zgodziła i ochoczo przystąpiła do pracy. Uwijała 

się w pocie czoła i w niedługim czasie cała chatka lśniła czystością, a kobieta nie szczędziła jej 

pochwał. Na koniec poczęstowała ją szklanką soku, twierdząc, że po takiej pracy na pewno chce się jej 

pić. Dziewczynka rzeczywiście była spragniona i w mgnieniu oka wypiła otrzymany napój.  Wtedy 

stało się coś bardzo dziwnego. Zapomniała o całym swoim dotychczasowym życiu i o ludziach, którzy 

byli jej bliscy. Nie wiedziała kim jest i gdzie mieszka, dlatego sądziła, że najlepiej będzie jak zostanie 

w domu tej biednej staruszki. Jak błędna to była decyzja, Anastazja przekonała się jeszcze tego 

samego dnia. Kobieta natychmiast przestała być miła, kazała dziewczynce ciężko pracować i nie 

pozwalała jej wyjść z chatki nawet na krok. Dziewczynka z pokorą wykonywała wszystkie polecenia, 

gdyż nie pamiętała już, jak wyglądało jej prawdziwe życie. 

 

W tym czasie rodzice Anastazji szaleli z rozpaczy za ukochaną córeczką. Całymi dniami 

szukali jej po lesie. W końcu bezradna matka usiadła na pniu  

i głośno zapłakała. Wtedy zbiegły się do niej zwierzęta z całego lasu. Zrozpaczona kobieta 

opowiedziała im, jakie spotkało ją nieszczęście. Leśni przyjaciele postanowili za wszelką cenę 

odnaleźć swoją wierną towarzyszkę zabaw i troskliwą opiekunkę. Matce zaś nakazali wrócić do domu 

i cierpliwie oczekiwać powrotu córki.  

Zwierzęta szybko wpadły na trop staruszki. Otoczyły jej chatę i wtargnęły do środka. 

Staruszka akurat spała. Bardzo się zdziwiły, kiedy Anastazja ich nie poznała i próbowała przekonać, 

że wszystko jest w porządku. Stało się jasne, że należy odczarować dziewczynkę. Wróble wiedziały  

o istnieniu magicznego źródełka na szczycie najwyższej góry w okolicy, z którego woda czyniła cuda. 

Natychmiast ruszyły w drogę. Podróż była wyczerpująca. Prażyło słońce i  wiał silny wiatr. Ptaszki 

ostatkiem sił dotarły do celu i do swoich malutkich dziobków nabrały cudownej wody i rozpoczęły 

powrotną podróż. była już zupełnie odmienna. O dziwo, tym razem aura sprzyjała małym 

podróżnikom.  

Po przybyciu na miejsce wróbelki skropiły głowę dziewczynki cudowną wodą. Wtedy stał się 

cud. Dziewczynka przypomniała sobie wszystko i poczuła ogromną tęsknotę za swoimi rodzicami. 

Zrozumiała jednoczenie w jakim niebezpiecznym położeniu się znajduje. Należało wymyślić sposób 



opuszczenia chatki staruszki. Wróbelki zaproponowały, że odwrócą uwagę kobiety, udając, że 

sfrunęły na jej grządki i wydziobują nasiona, a tymczasem Anastazja  

w otoczeniu pozostałych zwierząt wymknie się z chatki. Plan się powiódł. 

Po powrocie do domu radości Anastazji i rodziców długo nie było końca. Odtąd Anastazja na 

każdym kroku była już bardzo ostrożna i nie lekceważyła przestróg rodziców, a przyjazne zwierzątka 

nadal były częstymi gośćmi w ich ogrodzie. 

 Wkrótce wróbelki jeszcze raz wybrały się po wodę do magicznego źródełka, tym razem by 

obdarować nią staruszkę. Woda sprawiła, że kobieta stała się życzliwa, czuła, dobra i została ukochaną 

babcią Anastazji. 

 

Izabela Gil, kl. VB 

 

 

 

 

SUKCES MATEUSZA 

Praca Mateusza Groszyka została wyróżniona w Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości 

Literackiej Dzieci i Młodzieży pod hasłem "List do ...". Gratulujemy! 

Poznajcie nagrodzony list Mateusza: 

Krosno, 17.01.2014 r.                                                                                                                                                                                  

Droga Babciu! 

       Piszę do Ciebie ten list, ponieważ niedługo będzie Dzień Babci. Chciałem Ci złożyć 

najserdeczniejsze życzenia, żebyś była zdrowa i zawsze uśmiechnięta. 

        Na wstępie chciałem powspominać czasy, kiedy byłem mały i przychodziłaś do mnie. Bawiliśmy 

się w chowanego i układaliśmy klocki. Pamiętam, gdy bawiliśmy się                             w chowanego,  

Ty Babciu szukałaś mnie, a ja się chowałem. Kiedy już mnie znalazłaś, udawałaś, że mnie nie widzisz 

i mówiłaś gdzie to ja się schowałem. Jak już byłaś zmęczona mówiłaś, że już nie dasz rady, ale ja Cię 

prosiłem. Byłem wtedy mały, więc miałem dużo siły, a Ty Babciu byłaś już starsza i ja tego nie 

rozumiałem, że masz mniej siły ode mnie. Miałem cztery lata, kiedy zachorowałem na chorobę biodra. 

Chodziłem trzy lata o kulach. Pamiętam, jak mnie wspierałaś i pocieszałaś. Nie mogłem chodzić, więc 

nie mogłem bawić się                                 w chowanego, biegać i byłem smutny. Bawiłem się więc z 

Tobą klockami lub układałem puzzle. Teraz do mnie przychodzisz, gdy już jestem zdrowy. Chodzę do 

szkoły i rzadko się widzimy. Czasami do mnie przyjeżdżasz i jestem wtedy wesoły. Jestem bardzo 

dobrym uczniem, mam piątki i szóstki. Nie rozrabiam z kolegami i jestem pogodny. Jesteś pewnie 

zadowolona z moich wyników w nauce... 

        Jeszcze raz życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności z okazji Twojego święta, żebyś 

zawsze była zdrowa, szczęśliwa i pogodna! Babciu, nie wyobrażam sobie życia bez Twoich ciepłych 

rąk i cudownego uśmiechu. Kocham Cię! 

Twój wnuczek 

MATI 



 

MĄDROŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W KSIĄŻKACH… 

Witaj Karolciu !  

   Książka opowiada o 

pewnej dziewczynce, która jest jedynaczką. 

Mieszka z mamą, tatą i ciocią Agatą. Pewnego 

czerwcowego dnia tatuś oznajmia rodzinie o 

przeprowadzce do nowego, dużego 

mieszkania przy ulicy Kwiatowej... Karolcia i 

jej kolega przeżywają zabawne przygody 

dzięki czarodziejskiej niebieskiej kredce. 

Ich mały skarb, posiada moc spełniania 

życzeń... 

Wielka Brama  

 Piotr, spragniony 

przygód piętnastoletni bohater, wyrusza 

samotnie na poszukiwanie pracy. Trafia do 

powstającej właśnie Gdyni, gdzie poznaje 

tajemniczych ludzi i styka się z nieznanymi 

dotąd problemami. Pewnego dnia wyrusza w 

swój pierwszy rejs... 

Kinga Hus 

HUMOR 

Pani pyta Jasia:   

 - Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?  

- Koo ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształd to zdanie tak aby 

było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:  

 - Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"?  

 - Wakacje proszę pani. 

Jasiu wraca ze szkoły do domu.  

- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się 

zgłosiłem.  

- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  

- Kto nie odrobił zadania domowego?  

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej 

przy stoliku dziewczynki i mówi :  

-Zataoczysz? 

-Tak , chętnie.  

- To dobrze, bo nie mam gdzie siąśd. 



Wielkanocne Ozdoby 

Zbliżają się Święta Wielkanocne i mamy dla Was kilka pomysłów na świąteczne ozdoby oraz 

na dekorowanie pisanek. 

Przystrój w tym roku swój wielkanocny koszyczek ze święconką pięknymi wiosennymi kwiatkami. 

Wniesiesz trochę prawdziwego uroku i niesamowicie ubarwisz swój koszyk. Przygotowanie takiego 

koszyczka jest niezwykle proste.  

Potrzebujesz: koszyczek wiklinowy, sztuczne kwiaty, nożyczki / kombinerki, klej w pistolecie 

do klejenia na gorąco, ewentualne dodatkowe ozdoby. 

 

1. Najlepsze będą kwiatki drobne, 

małe. Poodcinaj kwiatki od łodyżek 

za pomocą kombinerek lub 

mocnych nożyczek. Przygotuj 

koszyk i klej. 

2. Przyklejaj kwiaty do brzegu koszyka 

oraz do dolnych części uchwytu. 

3. Możesz też dokleid inne elementy 

ozdobne np. ptaszki, pisanki, 

kurczaki czy zajączki. Wtedy 

koszyczek będzie naprawdę 

wielkanocny. 

4. Koszyczek gotowy! 
 

 

 

 

Ozdabianie styropianowych jajek może byd nie lada frajdą. Poniżej przedstawiam prosty 

sposób na ozdobienie styropianowych jajek kolorowymi guzikami. 

Potrzebujesz: styropianowe jajko, guziki w podobnych odcieniach, farbka akrylowa - odcieo 

jaśniejsza niż guziki, klej hobbystyczny 

1. Pomaluj jajka farbką akrylową o 

odcieniu jaśniejszym od koloru guzików. 

Farbka da guzikom ładne tło i wypełni 

puste miejsca pomiędzy nimi. 

2. Zacznij przyklejad guziki na całej 

powierzchni jajka. Nakładaj klej na guziki, 

dociskaj do jajka i trzymaj kilka sekund. 

Staraj się przyklejad guziki tak gęsto jak to 

tylko możliwe. 

3. Najładniejszy guzik umieśd w środku 

jajka. 

 

Małgosia Michna, Ola Dudycz 
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Babeczki wielkanocne  

Nie może ich zabraknąć na naszym wielkanocnym stole, oprócz innych pyszności, babeczki 

wiodą prym. Prezentują się mega świątecznie. Puszyste, waniliowe, z pysznym kremem 

i słodką niespodzianką. Dzieciaki za nimi przepadają, i nie tylko . 

Składniki na babeczki (ok. 15 sztuk) 

 125g miękkiego masła 

  200g drobnego cukru do 

wypieków 

 3 jaja 

 150ml mleka 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  

 300g mąki pszennej 

 3 łyżeczki proszku do pieczenia   

 1/2 łyżeczki soli 

Składniki na krem: 

 250ml śmietany kremówki 30% lub 

36%  

 125g serka mascarpone 

 3 łyżki cukru pudru uznania 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

 Do dekoracji: 

 jajeczka czekoladowe  np. Milka 

mini eggs 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

Piekarnik rozgrzać do temperatury 160ºC. Mąkę pszenną, proszek do pieczenia i sól przesiać, 

odłożyć. W misie miksera utrzeć masło z cukrem, do białości i puszystości. Zmniejszyć 

obroty miksera. Dodawać jajka, jedno po drugim, miksując do połączenia po każdym 

dodaniu. Dodać ekstrakt z wanilii i zmiksować. Wsypać przesianą mąkę i wymieszać 

delikatnie, tylko do połączenia się składników. Formę do muffinek wyłożyć papilotkami. 

Ciasto rozdzielić pomiędzy papilotki, napełniając je do 2/3 wysokości. Piec przez 20-25 min 

lub do tzw. suchego patyczka,  babeczki maja mieć lekko złoty kolor. Gotowe wyjąć, 

wystudzić na kratce. Kremówkę ubić na sztywno, pod koniec ubijania dodając cukier. Dodać 

serek mascarpone, ekstrakt z wanilii i wymieszać delikatnie mikserem.                                     

               

Ola Krzanowska         


