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Wielkanoc 

 

Jest to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie. Obchodzi się je w 

pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 

pełni księżyca. W religii chrześcijańskiej  

jest to wspomnienie zmartwychwstania 

Jezusa po trzech dniach. Mszę poprzedza 

uroczysta procesja z Najświętszym 

Sakramentem. Rozpoczyna się przy  

znajdującym się w kościele symbolicznym 

grobie, przy którym ksiądz śpiewem 

oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa.  

 

 

Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła 

kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również 

zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. W procesji niesiona jest również figura 

Chrystusa. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja, będący 

przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych.  

Oznaką radości są również używane w okresie wielkanocnym 

pozdrowienia: „Chrystus zmartwychwstał” z odpowiedzią: „Zmartwychwstał 

prawdziwie” lub „Prawdziwie powstał”. 

W polskim zwyczaju, o poranku, zasiada się 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. na Śląsku, rodzice chowali w domu lub w 

ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na 

poszukiwanie których wyruszały dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się 

w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami.  

Niedziela, podobnie jak i poniedziałek, są w Polsce dniami wolnymi od 

pracy. Tradycyjnie spędza się je w domu, w gronie rodzinnym. 

 

                                                                                         Ala Łukaszczyk, klasa 7a 
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Wielkanoc w innych krajach 

     1. Wielkanoc w Hiszpanii 

W Hiszpanii najważniejszym świętem jest Wielkanoc. Od XV wieku w La Rioja w Wielki 

Czwartek i w Wielki Piątek odbywa się biczowanie picaos, czyli pokutników. Chętni, by wziąć 

udział w tej nietypowej procesji,  ubierają się na biało, ciągną ciężkie łańcuchy i idą boso. W 

Hiszpanii przygotowuje się potrawkę z cieciorki lub ciasto drożdżowe z ukrytym w środku 

jajkiem. 

 

 
 

    2. Wielkanoc w Niemczech 

Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol świątecznego zająca, który zostawia 

prezenty. Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek, słodyczy i drobiazgów stanowi 

świetną zabawę, nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych. Według niektórych źródeł to 

właśnie w Niemczech, w XVIII wieku, po raz pierwszy za symbol świąt wielkanocnych uznany 

został zajączek. 

 
 

 

 



3. Wielkanoc w Szwecji 

W Skandynawii zwyczaj przebierania się za Påskkäringar, czyli wielkanocne wiedźmy, wciąż 

podtrzymują dziewczynki. To one w Wielką Sobotę chodzą od domu do domu z koszykami. 

Mieszkańcom wręczają świąteczne kartki i składają życzenia, w zamian prosząc o łakocie lub 

datki. Szwedzi obchodzą święta nie aż tak hucznie, ale to ciągle dobry pretekst do spotkania z 

rodziną i przyjaciółmi, a także do wiosennych porządków. 

 

 

4. Wielkanoc we Francji 

 

Francuskie dzieci mają wolne na długo przed świętami, dlatego Francuzi często spędzają 

Wielkanoc poza domem. Przede wszystkim przygotowuje się udziec jagnięcy, w wielu domach 

zapieka się go z fasolką szparagową. Podaje się także różne potrawy z jajek – omlety, jajecznice 

czy jajka na twardo. 

Na deser je się ciasto czekoladowe lub truskawkowe. 
Amelia Przybylska, klasa 8c                                                     



KOSZYCZEK WIELKANOCNY                    

Dawną tradycją kościoła katolickiego jest święcenie pokarmów podczas porannej mszy 

w Wielką Sobotę. Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku, choć 

w Polsce przyjął się dopiero w XIV.  

Każdy Boży Dar symbolizuje co innego. Do zestawu pokarmów, które obowiązkowo 

powinny się znaleźć w koszyku wielkanocnym, należą: chleb, jajko, sól, pieprz, wędlina, 

chrzan, babka wielkanocna oraz woda.  

Koszyk wielkanocny tradycyjnie przyozdobiony jest gałązkami bukszpanu, który 

symbolizuje radość i nadzieję na zmartwychwstanie. Koszyczek nazywany jest święconką. 

Poszczególne  pokarmy symbolizują: 

CHLEB - symbol Chrystusa jako chleb życia.  

JAJKO - jest symbolem początku, nowego życia oraz zmartwychwstania.  

SÓL, PIEPRZ - są symbolem trwałości, nieśmiertelności oraz ochrony życia ludzkiego.  

WĘDLINA - są symbolem dobrobytu i dostatku.  

CHRZAN -symbolizuje zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa.  

BABKA WIELKANOCNA - jest symbolem umiejętności oraz doskonałości.  

WODA - jest symbolem Ducha Świętego. Duch Święty obmywa nas z win grzechu, zatem jest 

symbolem nowego narodzenia człowieka oraz życia.  

Do koszyczka wkładamy też baranka- symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. 

 

Redakcja 



W jaki sposób możemy udekorować pisanki? 
 

Pisanki zrobione z naturalnych barwników                      

Potrzebne rzeczy : 

-garnek, 

-woda, 

-jajka, 

-łupinki z czerwonej cebuli lub inne składniki. 

Jak przygotować: 

 Do garnka wkładamy jajka i łupinki z czerwonej cebuli lub inne składniki, np. 

kurkumę, zależy,  jaki kolor chcemy uzyskać. Zalewamy zimną wodą i gotujemy ok. 8-10 

minut. Następnie wykładamy jajka i gotowe. Przepis jest bardzo prosty i nie wymaga 

dużo czasu ani pieniędzy. 

 

Wydrapywanie wzorów na pomalowanych jajkach  

Potrzebne rzeczy :  

-jajka,                                                                                             

-farbki sztuczne lub naturalne,  

-garnek, 

-woda,  

-igła lub coś w tym stylu . 

Jak przygotować: 

Przygotowanie jest takie same jak w przepisie wyżej. Po włożeniu jajek do wody i zalaniem 

barwnikiem, wyciągamy jajka i czekamy, aż wystygną. Potem bierzemy igłę i delikatnie 

rzeźbimy na skorupce jajka jakieś wzorki np. bazie, kotki itp.. Tak ozdobione jajka 

wyglądają bardzo efektownie i nie wymagają dużego nakładu pracy, tylko cierpliwości i 

delikatnej ręki.  

                                                                                                            
Własnoręczne malowanie pisanek markerami lub mazakami 

Potrzebne rzeczy:                                                                           

-garnek, 

-woda, 

-jajka, 

-mazaki lub flamastry. 

Jak przygotować:  

Ten pomysł jest naprawdę łatwy i bardzo popularny wśród młodzieży. Polega on na tym, by 

ugotować jajka i malować mazakami lub flamastrami różne wzory. np. kwiaty, króliki, bazie. 

Sebastian Boguta, klasa 7a 



Dekoracje wielkanocne 

1. Jajko ze styropianu  

 

Co jest potrzebne: 

- styropianowe jajko,  

- kolorowe cekiny, 

- szpilki. 

 

Jak wykonać: 

Wystarczy przypiąć kolorowe cekiny szpilkami 

do jajka tak, aby całe jajko było w cekinach :)  

 

2. Wianek na drzwi 

Co jest potrzebne:  

- wianek, 

- gorący klej, 

- ozdoby: piórka , małe jajeczka ozdobne, 

kolorowe wstążki. 

  

Jak wykonać:  

Jedne co trzeba zrobić, to po kolei naklejać na 

wianek ozdoby tak, aby cały wianek był 

ozdobiony. (Należy uważać przy użyciu 

gorącego kleju. )  

 

 

    
Wiktoria Boguta, klasa 7a 

 

 

 

3. Stroik  

 

Co jest potrzebne: 

 

-ozdobne naczynie,  

-wata,  

-nasiona rzeżuchy,  

-ozdobne, małe kurczaczki i jajka. 

 

Jak wykonać:  

Aby zrobić ten stroik, należy wziąć naczynie i 

położyć na spód watę . Następnie wsypać 

nasionka rzeżuchy na watę i lekko podlać. Gdy 

urośnie, wystarczy lekko włożyć na nią jajeczka 

i kurczaczki. 



Poznajmy bliżej naszych nauczycieli i pracowników szkoły… 

 

W ogniu pytań!    

W cyklu „W ogniu pytań” postanowiliśmy lepiej poznać pracowników 

naszej szkoły. Dziś przepytaliśmy nauczycielki – Julitę Kawecką – Typek  

oraz Małgorzatę Łukasik. 

 

Oto, co nam o sobie powiedziała nauczycielka chemii i edukacji do spraw bezpieczeństwa -   Pani 

Julita Kawecka – Typek. 

Gdyby nie była Pani nauczycielką to najprawdopodobniej byłaby… chirurgiem ginekologiem. 

Ulubiony kolor …czarny, niebieski.  

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… dowolną autora Lee Child o Jacku Reacherze lub 

Kinga lub Cobena. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… ABBA, BEE GEES, Modern Talking/Melane Farmer, 

Alizee, Kylie Minogue. 

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Małgorzata.  

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… męża.  

Zwierzę bliskie sercu…kot rasy neva masquarade – Bordeaux.  

Ulubiona pora roku…lato. 

Wakacje to czas dla… rodziny.  

Lubię… podróże. 

Nie lubię… bałaganu, niemądrych ludzi. 

Marzę o…odpoczynku.  

Boję się…choroby.  

W wolnych chwilach… czytam, pielę ogród, szyję, robię remonty.  

Największą radość sprawiają mi…zakupy. 

Gdybym miała magiczne moce to…stworzyłabym świat bez wojen, chorób i niemądrych 

ludzi.  

Jabłko czy banan? Jabłko. 



Oto, co nam o sobie powiedziała nauczycielka plastyki -   Pani Małgorzata Łukasik. 

Gdyby nie była Pani  nauczycielką to najprawdopodobniej byłaby… nie pamiętam. Chyba 

wielką rzeźbiarką jak Katarzyna Kobro albo Magdalena Abakanowicz. Ale kto wie co 

przyniesie przyszłoś,ć może jak Gauguin zajmę się na starość realizacją swoich pasji.  

Ulubiony kolor… niebieski. 

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… "Halny" Remigiusza Mroza (jestem w trakcie 

czytania warto dokończyć :) ) Ale kiedy mam tam się znaleźć? :)))))) A na poważnie, jedną 

książkę byłoby trudno wybrać: "Sedinum" Leszka Hermana, "Zabić drozda" Lee Harpera, 

"Wichrowe Wzgórza" Emili Bronte, "Freda" Barbary Mujic . 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… nie mam takiego, słucham różnej muzyki. 

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… mam kilka osób, na których mogę polegać jak na 

Zawiszy. Marek, Honorata, Agnieszka... 

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… słodyczy i rodziny oczywiście. 

Zwierzę bliskie sercu…pies labrador - diabeł tasmański. Ratuje ludzi przed otyłością. 

Ulubiona pora roku… jesień. 

Wakacje to czas… wypoczynku, relaksu. To możliwość wyjazdu i zobaczenia czegoś ciekawego. 

Lubię… przebywać z wesołymi i ciekawymi ludźmi, pełnymi energii i pomysłów. Lubię też zupę 

pomidorową, , rysować, spacerować po plaży nad morzem, grabić liście. 

Nie lubię… poniedziałków, bo zawsze trudno się wstaje i skończyły się wolne dni :) 

Marzę o… o wycieczce na Wyspy Wielkanocne, chciałabym zobaczyć posągi Moai. 

Boję się…bezmyślności, nietolerancji, obojętności oraz bardzo małych, ciasnych pomieszczeń. 

W wolnych chwilach… czytam, rysuję, spaceruję, pływam, robię zakupy, uczę się, sprzątam, 

gram. 

Największą radość sprawiają mi… czas spędzony z rodziną, ich sukcesy, zadowolenie i 

szczęście. 

Gdybym miała magiczne moce to…ale jakie moce??? Jak Supermen, Spider Men czy jak 

chłopiec z zaczarowanego ołówka ??? A może jak bohater filmu "Czas na miłość" Tim? Cofał 

czas  i mógł go wówczas zmienić. Posiadanie magicznych mocy zobowiązuje, by je wykorzystać 

w dobrym celu - to duża odpowiedzialność. Super bohaterowie nie byli jakoś specjalnie 

szczęśliwi ... Zresztą, ja mam super moce - jestem nauczycielką.  :) 

Jabłko czy banan?  Jabłko (malinówka lub papierówka). 

 



 

Mój tata Aashish pochodzi z Indii, 

dlatego chciałabym przybliżyć 

trochę informacji o świętach w 

tym kraju. Dotychczas byłam w 

Indiach dwa razy, ponieważ jest 

tam moja rodzina. Miałam możliwość uczestniczenia w tych wspaniałych uroczystościach. 

Zawsze towarzyszą im piękne stroje, przepyszne jedzenie, pełne energii tańce oraz cudowna i 

rodzinna atmosfera. Naprawdę, warto się tam wybrać! 

                                                                                      
DIWALI 
To hinduistyczne święto światła, którego głównym motywem jest celebrowanie zwycięstwa dobra nad 

złem. Jest to dzień poświęcony Lakshmi - bogini szczęścia i dobrobytu. Jest to święto ruchome 

obchodzone w październiku lub w listopadzie. Sama nazwa oznacza "rząd lamp" i właśnie dlatego domy 

na Diwali ozdabiane są lampkami. W tym dniu zwykle sprząta się dom i robi się zakupy głównie złota 

i biżuterii, kupuje się także prezenty dla bliskich. Na podłodze często układa się tak zwane rangoli przy 

użyciu kolorowych proszków i piasku. Hindusi puszczają w tym dniu fajerwerki. 

 

HOLI                                                                              
Hinduistyczne święto radości i wiosny obchodzone przeważnie w dniu pełni księżyca w lutym lub 

marcu. Święto jest obchodzone na cześć nieskończonej miłości Krishny i Radhy. Święto Holi łączy ze 

sobą ludzi wszystkich kast, płci i wieku. Jak mówią sami Hindusi, dobre maniery zostają wyrzucone 

przez okno, a na ulicach, w domach i w całym kraju gości szaleństwo i radość. Wszyscy krzyczą, 

obrzucają się kolorowymi proszkami i oblewają kolorową wodą.  

 

NAVARATRI 
Święto hinduistyczne ku czci bogini Durgi obchodzone pod koniec pory deszczowej. Święto 9 nocy 

skupione jest wokół zwycięstwa dobra nad złem, światła nad ciemnością. Upamiętnia pokonanie 

Mahishy - symbolu ego i ignorancji przez boginię Durgę. Kiedy próbował się uwolnić, odcięła mu 

głowę mieczem. 

 

LOHRI 
To święto obchodzone głównie w stanie Punjab. Świętują zarówno wyznawcy hinduizmu jak i 

shikizmu. Obchodzone co roku 13 stycznia. Do ognisk wrzuca się prasad (orzeszki ziemne, popcorn, 
słodycze). Wokół ognisk rozlewa się wodę i mleko - w ramach ofiary dla boga ognia Agni. Ofiara ma 

być podziękowaniem, a jednocześnie prośbą o dalszą ochronę. Przy ognisku odbywają się tańce i 

śpiewy.  

Ala Wysokińska, klasa 7a 



Świat wokół nas ☺ 

Zając to nieduże zwierzę o wydłużonym tułowiu i niewspółmiernie długich 

kończynach i uszach. Średnio ma 50 – 70 cm długości i waży 3 – 5 kg. Tylne nogi 

są bardzo mocno rozwinięte, dwukrotnie dłuższe od przednich. Przednie łapy 

mają pięć palców, tylne cztery, palce są wyposażone w mocne pazury. Spodnia 

strona stóp jest obrośnięta gęstymi włosami tworzącymi rodzaj szczotki, która 

zabezpiecza przed poślizgiem, np. na lodzie. Zając tak znakomicie widzi i słyszy, 

że praktycznie nie można go zaskoczyć. Wielkie, stojące uszy, są bardzo 

ruchliwe, a zwierzę może poruszać nimi we wszystkich kierunkach. Oczy są duże, 

okrągłe, o tęczówce barwy jasnobrązowej, bocznie osadzone dają szerokie pole 

widzenia i zapewniają możliwość obserwacji tego, co z przodu i boków głowy. 

 

Rodzaje zajęcy: 

 

    1. Zając amerykański  

Inna nazwa tej rasy to Lepus americanus. Dorosły osobnik ma do 42 cm długości 

oraz 1,6 kg ciężkości . Pochodzi ze środkowej i wschodniej Kanady. Prowadzą 

samotniczy tryb życia, są aktywne głównie w nocy.  
 

                                                                                
 

    2. Zając bielak  

Inna nazwa Lepus timidus. Dorosły zając ma 51cm długości i 3,1kg. Zamieszkuje 

północne regiony Europy i Azji. Przed drapieżnikami ratuje się ucieczką i nie 

kopie nor w ziemi jak inne osobniki tego zwierzęcia. 
 

 



    3. Zając wielkouchy  

Inna nazwa brzmi Lepus californicus. Jego długość osiąga od 47 do 63 cm, a masa 

od 1,4 do 2,7 kg. Podczas ucieczki może biec nawet 60 kilometrów na godzinę. 
 

 

 

                                                                                        
 

 

4. Zając szarak  

Ta rasa nie ma innej nazwy. Długość tego zająca wynosi 53 cm i 3,8 kg. Jest to 

populacja malejąca. Są tylko roślinożerne, zimą obgryzają gałązki drzew. 

Występuje na obszarach otwartych takich jak uprawy rolnicze i suche łąki. 
 

 

Wiktoria Boguta, klasa 7a 

 



Wiosna budzi się do życia. Widzimy ją już 

nie tylko na działkach, ale nawet za oknem. 

Rozkwitają drzewa, kiełkują pierwsze 

rośliny. Pierwsze wiosenne kwiaty: małe i 

duże, rosną, gdzie chcą i jak chcą. Cieszą nas wyglądem i zapowiadają nadejście 

wiosny. Oto niektóre z nich: 

 

Śnieżyczka – przebiśnieg  

Najszybciej pojawiający się kwiat wiosenny. Jego płatki 

(zawsze białe) reagują na ciepło i zamykają się na noc. 

Przebiśniegi przeważnie rosną dziko, chociaż wielu ludzi 

hoduje je na działkach.  

 

 

Krokus  

Krokusy jako kwiaty kwitnące wczesną wiosną często można 

spotkać w towarzystwie przebiśniegów. W Szczecinie jest 

wiele miejsc, w których możemy oglądać całe łąki tych 

kwiatów. Na pewno każdy z Was widział je w Parku 

Kasprowicza. 

 

 

 

    

   Szafirki  

Każdy, kto choć raz widział szafirki, bez trudu zrozumie, 

skąd te wiosenne kwiaty wzięły nazwę – maleńkie, mocno 

zbite niebieskie dzwoneczki wyglądają niemal identycznie 

jak drogocenne kamienie. Niebieski, choć najbardziej 

popularny, nie jest jedynym kolorem, jaki mogą przybierać 

te urocze kwiatki – występują również szafirki fioletowo-

niebieskie, białe, a nawet różowe. To moje ulubione 

wiosenne kwiatki. 

 

 

 



 

Narcyz  

To wiosenny kwiat często nazywany żonkilem, który w 

rzeczywistości jest jego podgatunkiem. Narcyz wyglądem 

przypomina małe słońce – żółty, o gwiaździście 

rozchylonych kwiatkach. Ogrodnicy wyróżniają 12 jego 

gatunków. 

Uprawa narcyzów nie należy do trudnych. 

 

 

 

 

 

 

Hiacynt  

Bajecznie kolorowy i pachnący hiacynt najczęściej kojarzy 

się z doniczkową ozdobą parapetu, ale z powodzeniem 

można uprawiać go również w swoim ogródku. Występuje 

niemal we wszystkich kolorach tęczy – może być biały, 

niebieski, fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy, 

łososiowy i żółty.  

 

 

 

 

Bratek ogrodowy (fiołek ogrodowy) 

Bratek, nie dość, że jest bardzo łatwy w uprawie, wyjątkowo 

dekoracyjny, to w dodatku pięknie pachnie. 

Umieszczony w słonecznym miejscu ogrodu będzie kwitł 

długo i intensywnie.   

Niektóre odmiany fiołków uprawiane są jako rośliny 

doniczkowe, można więc wykorzystać je do dekorowania 

wiosną naszych mieszkań. 

 

 

 

 

   

                                  



Stokrotka pospolita 

Bardzo popularny kwiatek kwietniowy. Występuje nie tylko 

w odcieniach bieli, ale i różu czy zieleni. Spotykany na 

łąkach, trawnikach i w ogrodzie. Kwiat stokrotki 

ukształtowany jest w formie koszyczka. U stokrotki dziko 

rosnącej składa się on z żółtego wewnętrznego kwiatu 

rurkowego i zewnętrznego, białego lub różowego w formie 

języczków.  

 

 

 

Stokrotka ogrodowa 

Kwiat stokrotki ogrodowej jest pełny lub półpełny i posiada 

dłuższą niż stokrotka pospolita łodygę, która może dorastać 

nawet do 20 cm. Barwa kwiatów jest bardzo zróżnicowana, 

od białej, poprzez różne odcienie różu, aż do czerwonej, a 

nawet bordowej. 

 

 

 

 

 

Fotografie i opisy: Kaja Karpińska, klasa 5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W KOSMOSIE ŻYJĄ OLBRZYMY 

 

Przykładem takiego olbrzyma jest VY Canis Majoris, czyli hiperolbrzymia, gigantyczna 

gwiazda. Canis jest aż 1400 razy większy niż Słońce i około 20 razy cięższy. VY Canis Majoris 

jest czerwony i produkuje około 500 000 razy (czyli pół miliona razy) więcej światła niż Słońce. 

 

SPADAJĄCA GWIAZDA JEST WIELKOŚCI KAMYKA 

 

Spadająca gwiazda to krótki błysk światła, który porusza się po ciemnym niebie i sprawia, że 

możesz wypowiedzieć życzenie. Najlepiej widać ją, gdy nie ma chmur i nocne niebo jest bardzo 

czyste. Ta spadająca gwiazda nie jest niczym innym niż odłamkiem skały wielkości kamyka, 

który z ogromną prędkością wchodzi w atmosferę. 

 

ŚMIESZNA CIEKAWOSTKA 

 

Mocz i kał kosmonauty są rozdzielane. Kał trafia do zbiornika, w którym zostaje zamrożony w 

celu zabicia bakterii. Kiedy zbiornik jest pełny, wsadza się go do niewielkiego stateczku 

kosmicznego i wystrzeliwuje na zewnątrz. Spalając się w atmosferze (tak jak meteoryt), 

również on staje się spadającą gwiazdą. Nie wiesz więc, czy wypowiadasz życzenie przy 

prawdziwej spadającej gwieździe, czy przy porcji kału kosmonauty. 

 

ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA 

 

Oczywiście nie będziemy dowodzić, że Ziemia jest płaska, ale idealnie okrągła też nie jest. 

Podróżując dookoła Ziemi, wzdłuż równika, robi się kilkadziesiąt kilometrów więcej niż 

wybierając drogę przez bieguny. Dzieje się tak, ponieważ Ziemia już długo kręci się wokół 

własnej osi. Z tego powodu kula zrobiła się przy biegunach bardziej płaska. Nazywa się to 

spłaszczeniem Ziemi albo efektem wirowania. Okrągła planeta stała się więc owalna. Już w 

XVII wieku niektórzy naukowcy przypuszczali, że Ziemia jest owalna. Udowodniono to 

dopiero w 1735 roku, wykonując pomiary w Laponii i Peru. 

 

NAJWIĘKSZE JEZIORO ZNAJDUJE SIĘ NA JEDNYM Z KSIĘŻYCÓW 

 

Tytan jest księżycem Saturna. Sonda kosmiczna odkryła, że na Tytanie znajduje się jezioro 

wielkości aż 388 500 km². Największym jeziorem na Ziemi jest Morze Kaspijskie. Ma 370 

400 km². Jezioro na Tytanie nie wypełnia woda, bo jest tam zimno około - 181 °C. Woda by 

zamarzła. W jeziorze Tytana znajduje się płynny gaz, mieszanka metanu i etanu. Naukowcy 

przypuszczają, że atmosfera na Ziemi dawno temu przypominała atmosferę Tytana. Tyle, że 

tutaj nigdy nie było tak zimno. W każdym razie na Tytanie nie ma życia z powodu wielkiego 

chłodu i braku wody w stanie ciekłym.  

Ala Wysokińska, klasa 7a 

 



 

UŚMIECHNIJ SIĘ         

 

Co to jest pisanka?  

- To jajko, któremu święta Wielkiejnocy przeszkodziły w zostaniu kurą.  

 

- Czy różni się jajo kury od jaja dinozaura? - To drugie nie mieści się w koszyczku 

wielkanocnym.  

 

W kurniku spotykają się kurczak i jajko. Kurczak pyta:  

- Będziesz kurą czy kogutem?  

- Ani tym, ani tym. Jutro Wielkanoc, więc będę pisanką. 

 

 
 

 

                                                      Piszą dla Was:  

 

Ala Łukaszczyk, 7a; Ala Wysokińska, 7a; Wiktoria Boguta, 7a,; Sebastian Boguta, 7a;  Kaja Karpińska, 5b; Amelia 

Przybylska, 8c;  

 

Opiekun: Patrycja Ponieważ 
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