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Drodzy Czytelnicy! 

Witamy Was bardzo wiosennie! Na zewnątrz już 
cieplej, drzewa “strzeliły pąkami” jak 
śpiewają Skaldowie i wszystko 
budzi się do życia  
z zimowego snu. 
Najzimniejsza pora roku już za 
nami… 
Tradycyjnie zapraszamy Was  
do lektury naszego e- magazynu,  
w którym znajdziecie w tym kwartale przeróżne 
artykuły - m..in. o miłości, Świętach Wielkanocnych, 
wiośnie i muzyce. 
                      Zapraszamy! 

WA"NIEJSZE DATY 
14 lutego - Walentynki 

21 marca - pierwszy dzie# wiosny 

3 kwietnia - Wielki Pi$tek 
4 kwietnia - Wielka Sobota 

5  i 6 kwietnia - Świ%ta Wielkanocne 





Uprawianie ogródka to ulubione hobby 
Grażyny. 
(Grażyna najbardziej lubi uprawiać ogródek)
Jakie jest ulubione hobby Grażyny? Co Grażyna lubi 
robić najbardziej?

Kiedy jest ładna pogoda, Grażyna pieli 
grządki, podlewa, sadzi kwiaty i zioła. 
(Kiedy jest świeci słońce i jest ciepło Grażyna spędza 
czas w ogródku. Kiedy jest ładna pogoda Grażyna spędza 
czas na uprawie ogródka. Grażyna pielęgnuje ogródek 
wtedy, kiedy jest ładna pogoda. )
             Co robi Grażyna, kiedy jest ładna pogoda? Kiedy     
                      (Grażyna) spędza czas w ogródku? Kiedy 
                    (ona) go uprawia? Kiedy (ona) go pielęgnuje?

                Grażyna uwielbia kontakt 
              z naturą. Rosnące rośliny    
       sprawiają jej dużo radości. 
(Kontakt z naturą i rosnące rośliny są dla Grażyny 

źródłem radości. Kontakt z naturą jest dla Grażyny 
dużą radością)
                                             Czym jest dla Grażyny   
                                                  kontakt z naturą?
 Co sprawia Grażynie                           dużo radości? 
Co jest dla niej                                                          
źródłem radości?                                                  
 Co ona uwielbia?SOBOTA: 

Podla! grz"dki i zasadzi! ró#e. 

NIEDZIELA: 

Zasadzi! bazyli$ i tymianek. 

Kupi! doniczki.

(Kiedy



Co to jest “Rok Długoszowski”?
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował, że rok 2015 będzie rokiem Jana 
Długosza oraz św. Jana Pawła II. 

Dlaczego Sejm tak zdecydował?
Zdecydował tak, ponieważ w tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę śmierci 
papieża Jana Pawła II oraz sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza.

Kim był Jan Długosz?
Jan Długosz był wybitnym polskim historykiem, geografem, duchownym 
oraz dyplomatą, który żył w epoce Średniowiecza. 

Jakie dzieło napisał Długosz?
Długosz stworzył “Annales seu Cronicae Regni Poloniae”, czyli “Kroniki 
sławnego Królestwa Polskiego”. Jest to dzieło, które składa się z dwunastu  
ksiąg omawiających historię Polski od czasów legendarnych do roku 1480.



Kocham Ci!!!!

W kalendarzu jest taki dzie", 
kiedy wszyscy kochaj# si!. 
Dla tego dnia warto $y%, 
bo dobrze jest kocha% 
i kochanym by%! 
Mi&o'% jest wa$na i niech wiecznie trwa, 
a nie tylko tego jednego dnia!

Walentynki to coroczne święto zakochanych, które jest 
obchodzone 14 (czternastego) lutego. 

Zwyczajem stało się w tym dniu wysyłanie listów 
miłosnych, zazwyczaj pisanych wierszem. 

Walentynki wzięły swoją nazwę od św. Walentego, który 
jest czczony 14 lutego.  

W tym dniu zakochani wysyłają do siebie kartki 
walentynkowe, obdarowują prezentami oraz spotykają 
się na romantycznych kolacjach.  

Ktoś bardzo Cię kocha 
Nie powiem ci kto 
I myśli o Tobie 
Nie powiem Ci co 
I w myślach całuje  
Nie powiem Ci jak 
Bo za kimś mu tęskno  
I kogoś mu brak 
Nie powiem Ci kto 
Lecz serce Ci powie 
Za dzień lub za dwa 
Że ten kto Cię kocha 
To właśnie ja.

Oto przykłady 
walentynkowych 

wierszyków 

Czule o kobiecie:  
Myszka, Kicia, Żabka, Żabcia 
(wołacz Myszko! Kiciu! Żabko! Żabciu! 

Czule o mężczyźnie: 
Misio, Kotek, Żuczek,  
(wołacz: Misiu!, Kotku!, Żuczku) 

Dla obojga (bez względu na płeć): 
Skarb, Skarbek, Serduszko, Kochanie,  
(wołacz: Skarbie!, Skarbku!, 
Serduszko!, Kochanie!)

kartka 
walentynkowa



KAYAH, czyli Katarzyna Rooyens to bardzo popularna polska 
wokalistka popowa, producentka muzyczna oraz autorka tekstów.

Kayah zadebiutowała w roku 1988 singlem “Córeczko”, a siedem lat 
później ukazał się jej pierwszy debiutancki album pod tytułem “Kamień”. 
Od tamtej pory Kayah jest nieprzerwanie obecna na polskiej scenie 
muzycznej. Ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród zdobytych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma również wierną rzeszę fanów, 
którzy uwielbiają jej utwory.

JESTEM KAMIENIEM

Zraniłeś mnie ten pierwszy raz 
Nie mogłam już złapać tchu 
Rzuciłeś we mnie słowa kamieniem 
A kamień ten wbił się głęboko 

Jestem kamieniem 
Na podobieństwo twoich słów stworzona 
Jestem kamieniem 
Ja cała jestem z twoich słów ulepiona 

Gdy ranisz mnie kolejny raz 
Nie czuję nic już nic 
I rzucasz we mnie słowa kamieniem 
Słyszę tylko jak kamień uderza o kamień 

Jestem kamieniem 
Na podobieństwo twoich słów stworzona 
Ja cała jestem z twoich słów ulepiona 

Ja jestem kamieniem dla Ciebie

CÓRECZKO

Od smaku taniej szminki tej 
Mdli mnie już 
Powieki całkiem skleił mi 
Lepki tusz 
Wysoki obcas cudzy but 
Pali mnie 
A w moich uszach dźwięczą znów 
słowa te 

Córeczko wolałabym żebyś była chłopcem 

Znów jestem w obcej skórze 
Pada deszcz 
Mężczyznom jednak wszystko 
jedno jest 
I modlę się by skinąć chciał 
Na mnie ktoś 
Mamusiu proszę przebacz mi 
Idzie gość 

być sławnym, być popularnym

być artystą/ artystką, wokalistą / wokalistką

fani (mieć rzeszę wiernych fanów)

nagroda (zdobyć prestiżową nagrodę, mieć na 
koncie wiele nagród)

scena (być na scenie; być obecnym na scenie wielu 
lat)

album (nagrać album, wydać album)



W Polsce, w pierwszy dzień wiosny to Dzień Wagarowicza. Uczniowie 
zazwyczaj idą w tym dniu na wagary. To znaczy, że zamiast spędzać czas w 
szkole, robią coś zupełnie innego. Wiele szkół w Polsce organizuje w tym dniu 
wycieczki, kino, zajęcia na świeżym powietrzu, aby świętować razem z 
uczniami. Są też takie szkoły i tacy nauczyciele, którzy nie akceptują tego dnia 
i zajęcia obywają się normalnie.

Czy uważasz, że uczniowie powinni świętować Dzień Wagarowicza?
Czy w Twoim kraju również ten dzień świętowany jest przez uczniów?

STRONA BIERNA

Uczniowie świętują Dzień Wagarowicza.
Dzień Wagarowicza jest świętowany przez uczniów.

Niektórzy nauczyciele nie akceptują tego święta.
To święto nie jest akceptowane przez niektórych nauczycieli.

Nauczyciele i uczniowie w niektórych szkołach spędzają ten dzień w kinie
lub na świeżym powietrzu.
Ten dzień jest spędzany w kinie lub na świeżym powietrzu  
przez niektórych uczniów i nauczycieli.

http://issuu.com/advans/docs/szczeki3/1
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POLSKA TRADYCJA WIELKANOCNA



W Polsce Wielkanoc rozpoczyna Niedziela Palmowa, 
podczas której święci się gałązki z baziami czyli palmy 
wielkanocne. Palmy zrobione są z gałązek wierzby - 
symbolu zmartwychwstania  
i nieśmiertelności. Najokazalsze palmy robione są  
na Kurpiach (w centralnej Polsce). Palmy 
wielkanocne miały zapewnić urodzaj oraz uchronić przed 
niekorzystnymi zjawiskami natury, np. bardzo silnym 
deszczem lub suszą, dlatego kładziono je pod pierwszą 
skibę oranych pól.  

Równie bogate zwyczaje występują w Wielkim Tygodniu, 
który zaczynał się w Wielki Czwartek. W dzień ten starano się zapewnić urodzaj owoców.  
Praktykowano potrząsanie drzewami owocowymi aby pobudzić je do życia i owocowania. 

W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek panował zwyczaj obrzędowego mycia  
w bieżącej wodzie, w celu obmycia się z grzechów oraz zachowania zdrowia przez cały rok.  
W Wielki Piątek obowiązywał zakaz prac polowych - aby nie zaszkodzić procesowi wegetacji 
roślin.   

W Wielka Sobotę święci się potrawy wielkanocne (nazywane 
“święconką”). Do koszyka wielkanocnego wkłada się jajka - 
symbol życia i płodności. Jajka ugotowane są na twardo. 
Skorupki jajek były bogato zdobione farbami, drapane ostrym 
narzędziem (np. igłą) lub oklejane kolorowym papierem, 
głównie przez kobiety  
i dzieci. Obecnie zwyczaj ten zanika. Ręcznie malowane jajka 
zastępowane są często pisankami wykonanymi z drewna, 
które można kupić w sklepach. W koszyku znajdują się też: 

kawałek szynki - ma zapewnić zdrowie i dostatek; chleb - jako 
pokarm podstawowy ma gwarantować 
pomyślność; sól - ma właściwości 
oczyszczające, albowiem dawniej wierzono, 
że odstrasza zło; pieprz i chrzan - jako 
gorzkie zioła  
i przyprawy symbolizują mękę Chrystusa. 
W Niedzielę Wielkanocną uczestniczy się  
w porannej mszy zwanej rezurekcyjną. 
Podczas uroczystego śniadania spożywa się 
pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę.  

Poniedziałek Wielkanocny, zwany także “Lanym Poniedziałkiem” upływał pod znakiem 
zwyczajów związanych z płodnością i siłami witalnymi. Dwie grupy obrzędowe obchodziły całe 
wsie, aby złożyć życzenia świąteczne. Pierwsza składała się z kilku nastoletnich dziewczynek, 
które “chodziły z gaikiem”. Gaik, zwany również “maikiem” to drzewko iglaste, najczęściej 
jodłowe, wiecznie zielone. Był symbolem życia. Zdobiony był wstążkami, pisankami  
oraz dzwoneczkami, bowiem hałas odstraszał zło. W zamian za życzenia dziewczynki 
otrzymywały jajka i pieniądze.  
Męska część społeczności wiejskiej- kilkuletni chłopcy chodzili z tzw. “kurkiem” - czyli 
kogutem - symbolem sił witalnych i płodności, którego wozili na dwukołowym wózku.  
Nie zapominano również o obrzędowym oblewaniu się wodą (“Śmigus Dyngus”) - związanym  
z życiem i zdrowiem. Oblewano się więc obficie. 
Obok oblewania się wodą istniał zwyczaj rytualnej chłosty, podczas którego domownicy 
uderzali się gałązkami po nogach i rękach w celu zapewnienia sobie zdrowia. Aby spowodować 
urodzaj w sadach, wieszano na gałęziach drzew owocowych pisanki.



Lekcja historii

Syn Mieszka i Dobrawy - Bolesław Chrobry 
urodził się w 967 roku. 

Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski. 
Kiedy zmarła matka Bolesława - Dobrawa, jego 

ojciec, Mieszko Pierwszy ożenił się z drugą żoną - 
Odą i miał jeszcze troje dzieci.  Bolesław Chrobry 
niestety nie lubił Ody i wygnał ją z Polski razem  

z jej synami. 
Bolesław Chrobry zmarł w 1025 roku. Królem 

Polski został jego syn - Mieszko II (Drugi).  

  

DENAR “PRINCES POLONIE” (Denar Bolesława Chrobrego) 
To jest moneta Bolesława Chrobrego. Ta moneta nazywa się denar “Princes Polonie” 

czyli pieniądz króla Polski. Przedstawia on ptaka w awersie. 

Odpowiedz na pytania:

1. Kiedy urodził się Bolesław?  
2. Kim był Bolesław Chrobry?  
3. Czy Bolesław miał siostrę? 

4. Jak nazywała się siostra Bolesława?  
5. Kim była Oda? 

6. Kiedy zmarł Bolesław Chrobry? 
7. Jak nazywała się moneta Bolesława Chrobrego? 

GRAMATYKA

Mieszko był ——-> (narzędnik) pierwszym królem Polski.
Mieszko ożenił się z ——-> (narzędnik) Odą. 
Oda była ——-> (narzędnik) drugą żoną —-> (dopełniacz) Mieszka.

Słowo “chrobry” to przymiotnik, który już zanikł (nie jest używany). 
Oznaczał “dzielny, mężny ,śmiały”  



IDIOMY i SLANG
robić sobie jaja ( z kogoś, z czegoś) -  
żartować, nie mówić poważnie 

- Zgadnij, co się wczoraj stało. 
Wygrałem pół miliona! 

- Chyba jaja sobie robisz!

oblać -  1.świętować, uczcić coś piciem alkoholu 
2. (o egzaminie) - nie zdać 

- Zdałem prawko! 
-No to super! Musimy to oblać! 

 - Oblałem egzamin na studia. Nie wiem, co ja teraz zrobię…



Pomysł projektu:

Wykorzystano materiały i zdjęcia pochodzące  z 
następujących stron i od następujących osób:

www.wikipedia.pl
www.kayah.pl
www.polonorama.com
www.kingkongenglish.blogspot.co.uk
www.demotywatory.pl

rysunek: Katarzyna Zalepa

http://www.wikipedia.pl
z
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http://www.polonorama.com
http://www.kingkongenglish.blogspot.co.uk
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