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Rok szkolny          Miesiąc 
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Co w tym miesiącu?  

 

►Dzieo Kobiet◄ 

►Dzieo Mężczyzn ◄ 

►Międzynarodowy Dzieo Pisarzy ◄ 

►Pierwszy dzieo wiosny◄ 

►Ciekawostki o wiośnie◄ 

►Wesołe jajko◄ 

►Krzyżówka wielkanocna◄ 

►Baranki z masą serową i kokosem◄ 
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Redakcja 
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Dzieo kobiet -8 marca  
 

Dzieo Kobiet to coroczne święto 

kobiet obchodzone 8 marca jako 

wyraz szacunku dla ofiar walki o 

równouprawnienie kobiet. Jest to 

święto o stosunkowo długiej 

tradycji, ponieważ ustanowione 

zostało w 1910 r., a więc ponad 100 

lat temu. Ruchy robotnicze w Europie oraz Ameryce Pół-nocnej stanowią 

korzenie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pierwszy raz święto obchodzono 28 

lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka 

Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzieo Kobiet, który miał 

służyd rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz po-szanowaniu 

praw kobiet (w tym wyborczych).Współcześnie Dzieo Kobiet jest oficjalnym 

świętem w kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie obchodzony jest 

8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia. W Polsce 

Dzieo Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś 

jest to dobra okazja do obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi 

podarunkami.  

Z okazji Dnia Kobiet   
składamy wszystkim Paniom i dziewczętom 

życzenia wszystkiego najlepszego, 
by w każdym dniu roku  

uśmiech na twarzy Waszej gościł 
tak samo często, jak w tym dniu. 

 
 
 
 



 

Dzieo Mężczyzn -10 marca   
 
Nie tylko kobiety mają swoje święto, od 

niedawna w kalendarzu zagościł Dzieo 

Mężczyzn. Pomysł na to święto jest 

pochodną idei równości płci. Tradycja 

święta zapoczątkowana została w 1999 r. 

Na świecie jest on obchodzony oficjalnie 19 

listopada, jednak w Polsce przyjęła się data 

10 marca, czyli dwa dni po święcie kobiet. 

Oprócz Dnia Mężczyzn w kalendarzu znajdują się jeszcze dwa pokrewne święta: 

Dzieo Ojca —obchodzony 23 czerwca oraz Dzieo Chłopaka —obchodzony 30 

września. Mimo, że „męskie” święta nie są tak popularne jak „kobiece”, to 

jednak stanowią doskonałą okazję do złożenia życzeo czy wręczenia drobnego 

upominku. 

 

Z okazji Dnia Mężczyzny życzymy Panom i 

chłopakom,  

Aby byli pomocni jak komputer, 

Szybcy jak japooski skuter, 

Sympatyczni jak maskotka 

I słodziutcy jak szarlotka. 

 



 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy – 3 marca 

 

"Pisarz stwarza wizję życia. Czytelnik może ją przyjąd lub odrzucid, pokochad lub 
znienawidzid. Jednak obojętnośd niesie książce śmierd"                                                           

                                                                                                      Jerzy Andrzejewski 

 

Międzynarodowy Dzieo Pisarzy został ustanowiony przez PEN Club - 
stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 r. w Londynie. Zadaniem 
stowarzyszenia jest promocja przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy 
pisarzami z całego świata. Nazwa jest skrótem od pierwszych liter: poets, play 
writers, essayists, novelists - poeci, dramatopisarze, eseiści, powieściopisarze. 
Założycielem Polskiego Klubu Literackiego PEN (1925) i pierwszym prezesem był 
Stefan Żeromski. 

 

 

 



 

Pierwszy dzieo wiosny 

                   A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

 

Wiosna to długo wyczekiwana pora roku. Rozpoczyna się 21 marca. Zaczyna 

topnied śnieg, wszystko budzi się do życia. Przylatują do nas żurawie, w drugiej 

połowie marca pojawiają się bociany. Z powitaniem wiosny łączy się zwyczaj 

topienia Marzanny. Wczesną wiosną rozkwitają pierwsze kwiaty. 

 

ZWIASTUNY WIOSNY 

PRZEBIŚNIEGI - to jedne z pierwszych kwiatów, które zakwitają na 

wiosnę. W Europie występuje 400 gatunków pierwiosnków. Cieszą 

nasz wzrok wczesną jesienią.   

 

ZAWILCE występują w kilku kolorach. To kwiaty małe              

i delikatne.  

 

TULIPANY to popularne kwiaty kwitnące wiosną.  

 

 

KROKUSY-  gdy nadchodzi wiosna, krokusy przebijają śniegi.  

 



Ciekawostki   o wiośnie 
 

1. Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 

roku. 

 

2. Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. 

Został on w pełni wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej.  

 

 

3. Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin 

w ciągu dnia i 12 godzin w nocy. 

 

4. Persefona była grecką boginią władczyni świata podziemnego i opiekunka dusz 

zmarłych. Zimy spędziła jako Królowa Podziemnego Świata, ale wracała wiosną, 

by przewodniczyd odrodzeniu. 

 

 

5. Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku. 

6. Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla się w 

kierunku słooca o tej porze roku. 

 

7. Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i 

irys. 

 

 

8. Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do 

domu po wylocie na zimę 

 

9. Powszechnie myślimy o marcu, kwietniu i maju jako miesiącach wiosennych, ale 

astronomicznie wiosna oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej. 

 

 

10. Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat ten 

pochodzi z Azji i może byd stosowany jako żywnośd i lekarstwo. 

 



Wesołe jajko   

 Dlaczego w święta wielkanocne życzymy sobie 

„wesołego jajka”? Bo jajko wielkanocne z radości płacze. 

Nawet jeśli przyjdzie na świat z gołą skorupką, już jest 

wesołe. Na Wielkanoc jajka są malowane na czerwono, 

zielono, złoto. Kolory to radośd. Jak ktoś chce kogoś 

rozśmieszyd, maluje sobie nos i policzki na kolorowo i jest 

śmieszny. Jak na jajku narysujemy nos, usta, ukazuje się 

buzia pyzata, 

                                 która cieszy pół świata. 

 Na Wielkanoc mamy się cieszyd, bo zwyciężyło dobro, a nie zło! 

 Życzymy sobie także „wesołego baranka”. Poza Wielkanocą baranek jest smutny, 

blady, słaby, wydaje się, że go wilki zjedzą, a na Wielkanoc ma czerwoną chorągiewkę, tak, 

jak żołnierz, który wygrał bitwę i pokazuje sztandar. 

 Życzymy sobie „Wesołego Alleluja”. Alleluja to słowo hebrajskie i znaczy: radujmy się, 

jest Bóg! Alle- „radujmy się”, ja- początek słowa Bóg, po hebrajsku Jahwe. Tak jakby ktoś 

zaczął mówid „Bóg” i ze wzruszenia nie mógł tego wyrazu dokooczyd. Powiedział „Ja” i 

zatrzymał się. Pewien pan kochał panią. Oświadczył się i chciał powiedzied „kocham”, ale 

mówił tylko „ko, ko, ko”- dalej nie mógł powiedzied. Tak czasami jest, że wzruszony człowiek 

nie może dokooczyd wyrazu. 

 Hebrajski jest bardzo starym językiem, ma dziesięd tysięcy lat. Każde dziecko trochę 

mówi po hebrajsku. Kiedy wymawiasz imię swojej siostry czy brata: Ewa, Adam, Jan, 

Tadeusz- mówisz po hebrajsku. Jak mówisz „Amen”- też mówisz po hebrajsku.  

 Co to znaczy, że życzymy sobie „Wesołych Świąt”? Życzymy sobie, żeby były pogodne, 

żebyśmy się uśmiechali i cieszyli się, że Jezus wstał z grobu i stale jest z nami, chociaż go nie 

widzimy. 

 Ten zawsze zwycięża, kto czyni dużo dobrego. 

 

                                                ks. Jan Twardowski 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Baranki z masa serową i kokosem  

Składniki: 

Ciasto: 

 125g kostki do pieczenia Kasia 
 75g cukru 
 1 jajko 
 250g mąki pszennej 
 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
 starta skórka z połowy pomaraoczy 
 szczypta soli 

Masa serowa: 

 200g twarogu 3- krotnie zmielonego, twarogu z wiaderka  
 50g wiórków kokosowych 
 4 łyżeczki cukru waniliowego 

Dekoracja: 

 ok. 2 kostek czekolady (gorzkiej lub mlecznej) 

Sposób przygotowania: 

1. Miękką Kasię, cukier, sól i startą skórkę z pomaraoczy ubid mikserem na puszystą 
masę. Dalej ubijając dodad jajko. 

2. Kolejno dodad mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i zagnieśd rękami ciasto. 
Gotowe owinąd w folię spożywczą i wstawid do lodówki na około 30min. 

3. W tym czasie przygotowad masę serową. W tym celu wymieszad łyżką ser, wiórki 
kokosowe i cukier waniliowy. 

4. Schłodzone ciasto rozwałkowad na grubośd ok. 3mm i wykrawad dowolne kształty 
(np. baranka, kurczaczka, zajączka, jajko). 

5. Ciasteczka układad w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
(Wychodzą 3 blachy ciasteczek). 

 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/377-cukier-waniliowy


6. Następnie rozłożyd na ciasteczkach masę serową. 

 

7. Piec jedną blachę po drugiej w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut w temperaturze 
180°C. Po upieczeniu pozostawid do ostygnięcia. 

8. Czekoladę roztopid w kąpieli wodnej. Płynną czekoladę przełożyd do woreczka do 
mrożenia. Odciąd jeden koniec i wyciskad małe kropeczki z czekolady, robiąc oczy. 

Smacznego. 

 

 


