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miesiąc w roku, według 
kalendarza gregoriańskiego 
ma 30 dni. Kwiecień jest 
wiosennym miesiącem na 
półkuli północnej, a jesiennym 
na półkuli południowej. 
Kwiecień zawsze zaczyna się w 
ten sam dzień tygodnia co 
lipiec, a w latach przestępnych 
dodatkowo także co styczeń.
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„Wiosenne porządki” – Jan Brzechwa 
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
-Zaczynamy wiosenne porządki. 
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

Poodkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

Powymiatał brudny śnieżek. 
Krasnoludki wiadra niosą, 
Myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 
Urządziły wielkie mycie, 

A obłoki miękką szmatką 
Polerują słońce gładko, 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
Że tak w niebie ładnie świeci. 
Bocian w górę poszybował, 
Tęczę barwnie wymalował, 

A żurawie i skowronki 
Posypały kwieciem łąki, 

Posypały klomby, grządki 
I skończyły się porządki. 

„Przedwiośnie” - Joanna Guściora 
Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! 
Już bociany powracają, 

Już skowronki koncert dają. 
Tu krokusy, tam żonkile 
Spoglądają na świat mile. 

Trawa zmienia swoją zieleń, 
Chętnie ją polubi jeleń. 

Budzi się przyroda wkoło, 
Będzie pięknie i wesoło. 
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Prima Aprilis –  jak powstała tradycja? 

Prima aprilis (z łac. prima dies Aprilis oznacza dosłownie pierwszy dzień kwietnia) 
obchodzony jest właśnie pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata.  Prima aprilis 
zaczął być popularny już w późnym średniowieczu, jednakże pochodzenie tego zwyczaju nie 
zostało dokładnie wyjaśnione. 

Według jednego ze źródeł, tradycja pochodzi od rzymskich kwietniowych świąt zwanych 
Cerialiami, obchodzonych na cześć bogini Ceres. Według jednej z legend bogini podczas 
poszukiwań swojej porwanej córki, została wyprowadzona w pole. Natomiast Grecy wiążą 
historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie, bowiem Persefona miała zostać porwana 
do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu 
córki, ale echo ją zwiodło.  

Inna wersja mówi, że obyczaj ten wywodzi się z rzymskiego święta Veneralia na cześć bożka 
śmiechu i wesołości, obchodzonego 1 kwietnia. Tego dnia Rzym wypełniał się ludźmi 
żartującymi, wygłupiającymi się oraz robiącymi przeróżne kawały.  Odstawiano komiczne 
występy, mężczyźni przebierali się w damskie okrycia, zakładali peruki i tańczyli na ulicach, 
co na pewno nie przydarzyłoby się im w innych dniach. 

Chrześcijanie tez mają swoją teorię dotycząca Prima Aprilis. Wiąże się ona z Judaszem, który 
miał się urodzić pierwszego dnia kwietnia. W związku z tym dzień ten kojarzy się z 
kłamstwem, obłudą, fałszem i nieprawdą. 

 

Pierwszy kwietnia to radosny i zabawny dzień, w którym żartujemy, robimy 
różnorakie  psikusy i z premedytacją wprowadzamy innych w błąd. Czy spłatanie komuś 

figla uchodzi wówczas na sucho? Tak! I nie obrażamy się, ale sami próbujemy 
odpowiedzieć równie wesołym pomysłem, bowiem tego dnia nie warto traktować 

wszystkiego poważnie, tylko z lekkim przymrużeniem oka!  

„ PRIMA APRILIS UWAŻAJ,  
BO SIĘ POMYLISZ” 
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-uznawana jest za najważniejsze święto 
w kalendarzu chrześcijańskim. Inaczej 
nazywana jest Niedzielą Wielkanocną lub 
Wielką Niedzielą. To święto ruchome, co 
oznacza, że w odróżnieniu na przykład 
od Bożego Narodzenia, co roku wypada innego dnia. Święto to obchodzi się co 
roku w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 

W 2022 roku Wielkanoc przypada w niedzielę 17 kwietnia. Drugi dzień świąt 
- czyli Poniedziałek Wielkanocny - wypada 18 kwietnia. Dzień ten jest wolny 
od pracy. 

Tydzień przed Wielkanocą, czyli w 
niedzielę, zaczyna się Wielki 
Tydzień. Za jego początek uważa 
się Niedzielę Palmową, która w tym 
roku przypadnie 10 kwietnia. 
Okresem od czwartku przed 
Niedzielą Wielkanocą do samej 
Wielkanocy jest Triduum 
Paschalne. Po Wielkanocy 
przychodzi oktawa wielkanocna, 
która - zgodnie z nazwą - trwa osiem 
dni. 

Wielkanoc poprzedza 40-dniowy 
Wielki Post. 

Z Wielkanocą związanych jest wiele 
zwyczajów i ludowych tradycji. W 
Niedzielę Palmową w kościołach katolickich odbywa się procesja z palmami. 
W Wielką Sobotę do kościołów zabieramy koszyczki wielkanocne, w którym 
święcimy pokarmy, a także pomalowane jajka - pisanki. Sposób na malowanie 
jajek jest wiele. Niektórzy gotują jajka w łupinach cebuli czy burakach, a inni 
malują je farbami.  
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W Wielką Niedzielę o świcie w kościele katolickim odbywa się uroczysta msza, 
zwana rezurekcją. Później spożywane jest wielkanocne śniadanie, na które 
składają się poświęcone dzień wcześniej pokarmy. Podczas tego posiłku nie 
może zabraknąć takich potraw, jak żur, biała kiełbasa, ale też mazurków czy 
bab wielkanocnych. 

Wielki Poniedziałek zwany jest też Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-
Dyngusem. Towarzyszy mu tradycja polewania się wodą. Polewać możemy nie 
tylko bliskich, lecz także osoby nieznajome. Warto jednak pamiętać o tym, aby 
zachować w tym umiar. 
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NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI 
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Dzień Ziemi (Earth Day), największe ekologiczne święto świata, obchodzone 
jest 22 kwietnia. Dodatkowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 
te datę jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Święto to jest wspaniałą 
okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się 
odpowiednich działań politycznych. 

Cel jest niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, 
budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń 
związanych z rozwojem przemysłu. To także sposobność do zwiększania 
świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia 
środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie 
powietrza, wody oraz globalne ocieplenie. 

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie. 
Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska: 

 Zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko jest to możliwe 
zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy 
komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo. 

 Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać. 
 Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega 

recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w 
szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach. 

 Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki 
foliowe rozkładają się ponad 400 lat! 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za 
utrzymanie dobrostanu błękitnej planety! 
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 BABKA WIELKANOCNA  

Produkty: 2 szklanki mąki pszennej, 0,5 szklanki drobnego cukru, 1 
opakowanie cukru waniliowego, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 0,5 łyżeczki 
sody,1 szklanka mleka, 2 jajka, 3/4 szklanki oleju lub roztopionego ciepłego 
masła. Dodatkowo: cukier puder do posypania. 

Wykonanie:   W misce ubijam jajka z 
cukrami. Dodaję wolnym strumieniem 
tłuszcz oraz mleko. Miksuję na wolnych 
obrotach dodaję przesianą mąkę z 
proszkiem i sodą. Ciasto nie powinno być 
zbyt gęste. Przekładam ciasto do 
silikonowych foremek zalewając 2/3 ich 
wysokości. Wypiekam tyle babeczek ile 
pozostanie ciasta. Piekę 25 minut w 180 
stopniach C. Po upieczeniu najlepiej od 
razu wyjąć z foremek. Ostudzone 
babeczki posypuję cukrem pudrem. 

Tosia, klasa 3 
 
 
 

Pancakes 
 

Produkty:   1 i 1/4 szklanki 
mąki, 1 jajko, 1 i 1/4 
szklanki maślanki, 1/4 
szklanki cukru pudru, 1 
czubata łyżeczka proszku do 
pieczenia, 1 łyżeczka sody, 
1/4 szklanki oleju 
roślinnego, szczypta soli 

Wykonanie: W blenderze 
zmiksować wszystkie 
składniki na gładką masę o 
konsystencji gęstej śmietany. 
Rozgrzać patelnię i na 
średnim ogniu smażyć 
pancakes z dwóch stron. Podawać z syropem klonowym, masłem lub cukrem. 
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Który z nauczycieli jest na zdjęciu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli wiesz przyjdź i powiedz, masz szansę na nagrodę!!!  

 
W poprzednim numerze nauczycielem na zdjęciu była p. Tomasz Jaroński 

wychowawca klasy 4. Niestety ponownie nikt nie zgadł:( 
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