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Wielkanoc obchodzi się w marcu lub w kwietniu. To świąteczny czas, który następuje 
po 40 dniach postu. Z tymi świętami związane są różne zwyczaje. Najbardziej znanym jest 
malowanie jajek. Znane są różne ich techniki, np. drapanki   (drapanie ostrym narzędziem 
barwionej powłoki), kraszanki (gotowanie jajka w barwnym wywarze) lub pisanki 
(rysowanie na skorupce gorącym woskiem, a następnie zanurzenie w barwniku).  

W Wielką Sobotę całe rodziny wybierają się do kościoła z tak zwaną święconką, czyli 
przynoszą  
w  koszyczkach pokarmy do poświęcenia:  

jajka (symbol nowego życia) 

- baranka z ciasta lub cukru (symbolizującego zmartwychwstałego Chrystusa) 

- sól i pieprz 

- chleb 

- wędlinę 

- chrzan 

- ciasta świąteczne 

Dawniej wożono do święcenia wszystkie potrawy. Obecnie koszyczek wielkanocny jest 
pięknie przyozdobiony i ma charakter symboliczny.  
       W Niedzielę Wielkanocną wszystkie dzieci oczekują rano prezentów od zajączka. W tym 
dniu najważniejszym posiłkiem jest śniadanie wielkanocne, w czasie którego spożywa się 
między innymi święcone potrawy. Wszyscy zebrani przy świątecznym stole dzielą się jajkiem 
i składają sobie życzenia. Wśród potraw królują mięsa i kiełbasy, jajka oraz biały barszcz. Nie 
może zabraknąd wielkanocnej baby, paschy, smacznych serników i mazurków. Po wielu 
dniach postu suto zastawiony stół wielkanocny symbolizuje dostatek i dobrobyt.  

W Poniedziałek Wielkanocny odbywa się śmigus-dyngus (jest to zabawa wywodząca 
się z tradycji ludowej, polegająca na polewaniu panien wodą lub śmigania po nogach 
gałązkami wierzbowymi).  

Zwyczaje wielkanocne w różnych regionach Polski mogą byd nieco inaczej obchodzone. 
Stanowią jednak istotę świąt. Niezwykle ważne jest, aby były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie i celebrowane w celu zachowania polskich tradycji. 

Wielkanoc to święta, pełne wiary i nadziei na przyszłośd. Niosą radośd, odnowę i 
pomyślnośd na każdy następny dzieo roku. 
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1. Zwyczaj polegający na oblewaniu się wodą w poniedziałek wielkanocny.   

2. Święto kościelne obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.     

3. Malowane jajko.                                                                                                 

4. Uroczysty dzieo wolny od pracy.                  7. Potulny i miły lub cukrowy. 

5. Szybko ucieka ( ale nie ten z cukru ).           8. Dziecko kury. 

6. Nosi się w nim święconkę.                             9. Gałązki z białymi pączkami.   
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1. Rozpoczęcie postu Wielkanocnego (środa….) 

2. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia. 

3. Pomalowane jajka. 

4. Nakrycie na koszyk wielkanocny. 

*Hasło w żółtych kratkach 
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Zniczek to nie jest mały znicz,… to ptak, który zamieszkuje lasy iglaste i mieszane,  

w południowo-zachodniej Europie.  Lęgi składa od kwietnia do sierpnia. 

 

 

 

Znanych jest 155 000 gatunków motyli. 

Jest to druga pod względem liczebności 

grupa po chrząszczach.  

Istnieją jednocentymetrowe motyle, 

ale są też mierzące 25 cm. 

Motyle składają od 50 do 100 jaj,  

w zależności od gatunku.  

Jajo przechodzi cztery duże przemiany, 

zanim stanie się motylem. 

Motyle żywią się nektarem, które 

wydobywają z kwiatów. W postaci 

larwalnej gąsienice motyla jedzą liście 

drzew, mszyce i małe owady. 

 

Zniczek  

Motyle 

 
 

Motyle  
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Czy to prawda ? 

Flamingi karmią swoje pisklęta ciekłą czerwoną substancją, tzw. mlekiem z żołądka. Jest to 

substancja o wysokiej zawartości protein i tłuszczu, którą gromadzą samiec i samica. 

A to ciekawe ! 

W zależności od miejsca występowania flamingów i od gatunku, ich pióra mają inny odcieo, 

od bladoróżowego po purpurę albo cynober.  Różowy kolor powodują skorupiaki o wysokiej  

zawartości alfa- i beta-karotenów, które my spożywamy, jedząc marchewki.  

 

 
 

Flamingi 

 

Orki mają od 6 do 10 m, a ich waga w zależności  

od pory roku i osobnika wynosi 4 do 8 ton.  
Jedzą przede wszystkim duże ryby (uwielbiają tuoczyki), ale 

nie pogardzą tez innymi morskimi ssakami, jak delfiny czy 

foki.  

Są prawie tak żarłocznymi drapieżnikami, jak rekiny. Czasami 

odważają się w grupie zaatakowad wieloryba.  

Orki zamieszkują wszystkie oceany, zarówno głębiny 

morskie, jak i obszary przybrzeżne.  
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Czy to prawda ? 

Podczas gdy na lądzie ssaki mają sierśd, która je chroni, ssaki wodne utrzymują temperaturę 

ciała dzięki podskórnej warstwie tłuszczu mogącej mied grubośd nawet 50 cm. Tłuszcz ten 

jest powodem, dla którego tak bezlitośnie poluje się na walenie, gdyż jest doskonałej jakości 

iii    wwwyyykkkooorrrzzzyyyssstttuuujjjeee   sssiiięęę   gggooo   dddooo   ppprrroooddduuukkkcccjjjiii    pppaaallliiiwwwaaa,,,   kkkooosssmmmeeetttyyykkkóóówww   iii   mmmyyydddłłłaaa...   

Dlaczego…tak krzyczą? 

Najważniejszym zmysłem orek jest słuch. Wydają co najmniej 2 rodzaje dźwięków,  

te należące do systemu echolokacji  (jak u nietoperzy) i wokalizowanie („pieśo wielorybów”) 

 

 

Ocenia się, że w Polsce jest zagrożona w różnym stopniu egzystencja ponad 1800 gatunków 

zwierząt. Sprawcą takiego stanu rzeczy jest rozwój cywilizacji i bezpośrednia lub pośrednia 

działalnośd człowieka. Bierna forma ochrony przyrody nie zawsze jest wystarczająca. 

Niekiedy konieczne są specjalne zabiegi ratownicze, zwane restytucją. Oznacza to działanie, 

które zmierza do odtworzenia populacji danego gatunku. Restytucja prowadzona jest  

w różnych formach: przez hodowlę dzikich zwierząt oraz wypuszczenie ich na wolnośd  

w miejscach, gdzie wcześniej występowały. Tak na przykład żubry wróciły do Puszczy 

Białowieskiej, a łosie do Puszczy Kampinowskiej.  

 

 

WWWAAARRRTTTOOO   WWWIIIEEEDDDZZZIIIEEEĆĆĆ   
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Poznaj gwiazdę światowego polskiego tenisa! 
 

W dniu 6 marca 2017 roku został opublikowany najświeższy ranking liderów tenisa. W 
zestawieniu brane były pod uwagę turniejowe zwycięstwa i występy w finałach gwiazd 
„białego sportu”. 
 

RANKING ATP  
06.03.17 mężczyźni 

1. Murray Andy  

2. Djokovic Novak  

3. Wawrinka Stanislas  

4. Raonic Milos  

5. Nishikori Kei  

6. Nadal Rafael  

7. Cilic Marin  

8. Tsonga Jo-Wilfried  

9. Thiem Dominic  

10. Federer Roger  
 

RANKING WTA 
 06.03.17 kobiety 

1. Williams Serena 

2. Kerber Angelique 

3. Pliskova Karolina 

4. Halep Simona 

5. Cibulkova Dominika 

6. Radwanska Agnieszka 

7. Muguruza Blanco Garbine 

8. Kuznetsova Svetlana 

9. Keys Madison 

10. Svitolina Elina 
 

 

  
 

Możemy byd dumni Agnieszka Radwaoska zakwalifikowała się na 6 miejscu najlepszych 
tenisistek świata. 
Ta pochodząca z Krakowa polska tenisistka, finalistka wielkoszlemowego turnieju 
Wimbledon 2012, najwyżej notowana zawodniczka reprezentująca Polskę w rankingu WTA 
Tour, zwyciężczyni Turnieju Mistrzyo 2015, pierwsza polska tenisistka, która zarobiła na 
korcie ponad milion dolarów!  
 
Agnieszka Radwaoska przyszła na świat 6 marca 1989 roku jako córka tenisisty Roberta 
Radwaoskiego i Marty Radwaoskiej. Dorastała w sportowej rodzinie z siostrą Urszulą.  
Jej dziadek był hokeistą. Pierwsze lata życia Radwaoska i jej rodzina spędzili w Niemczech  
i to tam zaczęła trenowad. Po powrocie do Polski w 1995 roku ukooczyła Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, następnie 
podjęła studia na Akademii Wychowania Fizycznego. 

http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=457572
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=481288
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=450297
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=501249
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=501081
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=455046
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=488057
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=455509
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=540889
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=436777
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=436622
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=482715
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=504144
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=505921
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=494359
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=489406
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=523300
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=448070
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=530744
http://www.tenisinfo.pl/?a=player&p1_id=528458
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Agnieszka Radwaoska: kariera 

Agnieszka Radwaoska w 2004 roku wygrała Tomaszewski Cup by Microsoft w singlu  
i w deblu w parze ze swoją siostrą. Dwa lata później Agnieszka zadebiutowała  
w rozgrywkach WTA, gdzie doszła do dwierdfinału, pokonując po drodze niezwykle silne 
rywalki. W czerwcu 2006 roku odniosła wielki sukces, wygrywając French Open juniorek i 
awansując na pierwsze miejsce rankingu ITF, pokonując między innymi Anastazję 
Pawliuczenkową i Wiktorię Azarenkę. Dzięki temu sukcesowi otrzymała zaproszenie  
na turniej Wimbledon, gdzie dotarła do jednej ósmej finału. W tym samym roku 
awansowała do pierwszej setki światowego rankingu WTA dzięki występowi w US Open.  
Po serii występów w prestiżowych turniejach w 2008 roku Agnieszka Radwaoska została 
reprezentantką Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W tym samym roku 
awansowała też na 9. miejsce rankingu WTA. 
Agnieszka Radwaoska brała udział w wielu turniejach na całym świecie z różnymi wynikami, 
jednak w większości z nich zachodziła wysoko. W 2010 roku doszła do półfinału Australian 
Open. W 2012 roku została drugą w historii Polką, która doszła do finału wielkoszlemowego 
Wimbledonu. W 2014 roku zagrała w finale Pucharu Hopmana, natomiast w 2015 roku 
zdobyła go. 

Agnieszka Radwaoska: życie prywatne 

Początkowo managerem i trenerem Agnieszki Radwaoskiej był jej ojciec, jednak Agnieszka 
podziękowała mu za współpracę. Obecnie trenuje ją Tomasz Wiktorowski. 
Agnieszka Radwaoska spotyka się ze swoim drugim trenerem i sparing partnerem Dawidem 
Celtem.  
 Ma słabośd do drogich torebek i butów    
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W dzisiejszym artykule chciałbym zaprezentowad wam samochód marki bmw model 

X5.  Model ten posiada 7 dostępnych wariantów silnikowych, lecz najciekawszym wyborem 

jest budżetowy „x drive25d”.  Jest to silnik o przyzwoitych osiągach pomimo dużej masy  

i gabarytów pojazdu. Konstruktorzy osiągnęli to dzięki rewelacyjnemu połączeniu  

4 cylindrowego silnika diesel’a z dynamiczną skrzynią biegów. Na pochwałę zasługuje 

wygłuszenie pojazdu jest w nim bardzo cicho.  

Moim zdaniem samochód ten zasługuje na ocenę 4+ 

 

BMW X5 
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Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się” 

-macie 10metrowy chleb? 

sprzedawca odpowiada: 

-nie nie mamy 

Na następny dzieo zajączek znowu przychodzi i pyta się 

-macie 10 metrowy chleb? 

-nie nie mamy 

na następny dzieo to samo i na następny i tak przez kilka tygodni. 

Sprzedawca miał już dośd i mówi: 

-to upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo mi spokoju nie da. 

Na następny dzieo przychodzi zajączek i pyta się: 

-macie 10 metrowy chleb? 

-tak mamy 

-to poproszę piętkę 

 

 

 

W przydrożnym rowie siedzi jeż i je śniadanie. Przykicał zajączek. 

- Co jesz? 

- Co zając?  
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Zajączek wchodzi do baru i mówi: 

- Kto mi pomalował rower na zielono?! 

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 

- Ja, bo co?! 

A zajączek mówi: 

- Chciałem się zapytad jak długo schnie farba! 

 

 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie 

usłyszałem kosiarki... 

 

 

Zajączek mieszka w pobliżu misia w lesie, ale odgradza ich rzeka. 

 W pewnym momencie miś krzyczy: 

- Zajączku chodź szybko! Biegiem. Coś się stało. Zajączku!!! 

Zajączek przestraszony biegnie kilometr do mostu i z powrotem kilometr, zmachany 

przybiega do misia i się pyta: 

- Co się stało? 

- Umiesz tak? Bzbzbzbzbz. 

Zajączek wnerwiony wraca i na drugi dzieo krzyczy: 

- Misiu szybko. Ratunku!!! Na pomoc!!! 

Miś przestraszony biegnie 2 kilometry do zajączka i się pyta: 

- Co się stało? 

- Już umiem: BZBZBZBZBZ  
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