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„Wiosna: cudowne przypomnienie, jak piękna może być zmiana”. 

„Raszyńskie Palmy 

Wielkanocne” 

W tym roku  nasza szkoła brała 

udział w  Gminnym Konkursie  

„Raszyńskie Palmy Wielkanocne” 

organizowanym przez Centrum 

Kultury Raszyn. I miejsce zajęła 

klasa 1 b z naszej szkoły.  

Gratulujemy ! 

 



Tego nie wiedzieliście 

o liczbie Pi! 

 

O liczbie Pi już wiele powiedziano i 

napisano. Pi jest główną bohaterką 

filmów i wierszy. My ujawniamy 

kolejne niezwykłe fakty o zwykłej 

liczbie. 

1.Liczba π z dokładnością do 204 

miejsc po przecinku wynosi: 3, 

141592 653589 793238 462643 

383279 502884 197169 399375 

105820 974944 592307 816406 

286208 998628 034825 342117 

067982 148086 513282 306647 

093844 609550 582231 725359 

408128 481117 450284 102701 

938521 105559 644622 948954 

930381 964428. 

2.14 marca to nieformalne święto 

liczby π. Dzień ten, łączy się 

również z datą urodzenia Alberta 

Einsteina, dlatego też jest 

obchodzony w wielu szkołach i na 

uczelniach. W anglosaskich krajach 

istnieje nawet tradycja 

przygotowywania tego dnia „Pi pie”, 

czyli ciasta Pi. 

3.Najdłuższy w Polsce tak zwany 

„żywy łańcuch rozwinięcia liczby 

Pi”, został pobity w Warszawie, 

dokładnie na bulwarach nad Wisłą. 

Utworzyło go 627osób. 

4.Naukowcy, którzy poszukiwali 

kontaktu z pozaziemskimi 

cywilizacjami wysłali informację 

przedstawiającą właśnie liczbę Pi. 

Konkurs „By czytać się 

chciało – zrób zakładkę 

wspaniałą” – wystawa 

wygranych prac. 
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Prima aprilis 

Prima aprilis to święto obchodzone 

w wielu krajach najczęściej 

pierwszego kwietnia. Obchodziło się 

je już w średniowieczu. Jest wiele 

teorii o tym skąd pochodzi. Jedną z 

nich jest historia o Demeter i 

Persefonie. Gdy Demeter szukała 

porwanej przez Hadesa córki szła za 

echem jej głosu a to ją zwiodło. 

Historia nawiązuje do zwyczaju 

mówienia nieprawdy i robienia sobie 

żartów w pierwszy dzień kwietnia. 

W różnych częściach świata, święto 

to różnie jest nazywane. W krajach 

anglojęzycznych jest to ,,Dzień 

Głupców", w Szkocji ,,Polowanie na 

głupca", a na Litwie ,,Dzień 

Kłamcy". Jednak niezależnie od 

nazwy cel jest ten sam: nabrać 

kogoś. W Prima Aprilis nawet 

informacje w mediach bywają 

nieprawdziwe. Więc uważaj i 

nikomu nie ufaj!!! 

Ciekawe żarty na Prima 

aprilis. 

Żart na prima aprilis w domu: 

• Zastanawiasz się, jaki żart 

zrobić mamie na Prima Aprilis? 

Wystarczy bezbarwny lakier i 

mydło, aby wkręcić całą rodzinę. 

Specyfik do mycia rąk dokładnie 

pokryj lakierem - członkowie 

rodziny nie będą mogli nim umyć 

rąk. Proste, acz genialne!   

• Jeśli domownik regularnie 

czyta gazety, warto wysunąć na 

wierzch gazetę z poprzednią datą 

lub wkleić ze starego 

dwutygodnika kartkę między 

strony aktualnego magazynu. 

Wówczas czytelnik przejdzie 

prawdziwe deja vu. To świetny 

pomysł na żart na prima aprilis 

dla mamy.   

• To dość znany, ale 

zapomniany żart na 1 

kwietnia: przestaw wszystkie 

zegarki z powrotem na czas 

zimowy. Pójście o godzinę za 

wcześnie do pracy przyprawi 

każdego śpiocha o zegarowy 

zawrót głowy, chyba, że z litości 

powiadomisz tę osobę o 

dowcipie. PS warto ukryć jej/jego 

telefon lub go wyłączyć - te 

zawsze pokazują właściwą 

godzinę.   

• Żart na prima aprilis dla 

taty może polegać na wyjęciu 

baterii z pilota od telewizora czy 

odłączeniu kabla zasilającego. 



Warto też pomyśleć o 

chwilowym odłączeniu routera!  

• W ten dowcip musisz 

zainwestować kilka złotych. Kup 

w sklepie płyn 

przeciwdziałający parowaniu 

szyb, po czym zanurzoną 

wcześniej w nim ścierką nakreśl 

na prysznicowej kabinie różne 

napisy. Wybierz te, które mogą 

wywołać przerażenie nawet u 

największego bohatera. Polecamy 

napisy w stylu: „Uważaj, jesteś w 

ukrytej kamerze”, albo 

całkowicie niewinne „Widzę 

cię”.  

• Jajecznica na twardo - 

banalne, a poprzez swoją prostotę 

wyjątkowo zabawne. Wystarczy 

ugotować jajka i odłożyć je na 

stałe miejsce w lodówce - któryś 

z członków rodziny na pewno 

zechce zrobić jajecznicę lub 

naleśniki na śniadanie. Jej/jego 

reakcja na ten prima-

aprilisowy żart będzie bezcenna.  
 

 

Międzynarodowy Dzień 

Klauna 

 

Prima aprilis to dzień w którym 

każdy może zostać ofiarą dowcipu. 

A kto zna się na nich lepiej od 

klaunów? Dlatego też 1 kwietnia 

obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Klauna - trudno o trafniejszą datę. 

Dzień Klauna obchodzony jest 1 

kwietnia, w dniu żartów. Nie jest 

znana geneza powstania obchodów, 

ale można się domyślać, że dzień 

obchodów jest ściśle związany 

właśnie ze świętem dowcipów i 

żartobliwym oszukiwaniem się. 

Klaun to artysta - komik, którego 

zazwyczaj możemy spotkać w cyrku 

lub podczas różnego rodzaju 

pikników i festiwali dla dzieci. 

Termin ukształtował się w XVI 

wieku; „grać klauna na scenie” co w 

potocznym rozumieniu miało 

oznaczać „zachowywać się 

niewłaściwie”. Słowo „clown” może 

wywodzić się od islandzkiego słowa 

„klunni” i szwedzkiego „kluns”, co 

miało oznaczać osobę niezdarną. 

Znaczenie słowa „clown” jako 

głupca, błazna przybrało na początku 

XVII wieku. 

 

 

 

 



Wiosna 

 

Po długiej zimie wszyscy cieszymy 

się słońcem i ciepłem, śpiewem 

ptaków i odrodzeniem natury. 20 

marca to pierwszy dzień wiosny. Dla 

wielu z nas przejście z zimy na 

wiosnę to bardzo potrzebna przerwa 

od chłodnych, śnieżnych dni. Dla 

innych wiosna to czas wielkich 

zmian i nowych początków. 

Wiosna to czas miłości i nowych 

początków. Jest symbolem 

odrodzenia. 

„Można wyciąć wszystkie kwiaty, 

ale nie można powstrzymać wiosny 

przed nadejściem”.  

Powszechnie myślimy o marcu, 

kwietniu i maju jako miesiącach 

wiosennych, ale astronomicznie 

wiosna oficjalnie zaczyna się na 

równonocy wiosennej. 

Około 1800 gatunków ptaków 

spośród 10000, migruje wiosną, 

wracając do domu po wylocie na 

zimę. 

Pierwszym kwiatem kwitnącym 

wiosną jest często mniszek. Kwiat 

ten pochodzi z Azji i może być 

stosowany jako żywność i lekarstwo. 

Wiosna jest jedną z czterech pór 

roku na Ziemi. Podobnie jak 

pozostałe trzy pory roku, wiosna jest 

spowodowana przechyleniem osi 

Ziemi. 

Najstarsze znane użycie terminu 

„wiosenne porządki” miało miejsce 

w 1857 roku. 

Słowa „wiosna” używaliśmy dla 

pory roku od XVI wieku. 

Pierwszymi wiosennymi kwiatami są 

zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, 

tulipany i irys. 

Wiosną jest więcej światła 

dziennego, ponieważ oś Ziemi 

przechyla się w kierunku słońca o tej 

porze roku. 

Pierwszego dnia wiosny wschód i 

zachód słońca są oddalone od siebie 

o około 12 godzin na całym świecie. 

Benjamin Franklin jako pierwszy 

zaproponował zmianę czasu w 1784 

roku. Został on w pełni wdrożony 

dopiero pod koniec II wojny 

światowej. 

Równonoc wiosenna ma zwykle 

miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 

12 godzin w ciągu dnia i 12 godzin 

w nocy. 

Persefona była grecką boginią 

władczyni świata podziemnego i 



opiekunką dusz zmarłych. Zimy 

spędzała jako Królowa Podziemnego 

Świata, ale wracała wiosną, by 

przewodniczyć odrodzeniu. 

Gorączka wiosenna jest prawdziwa. 

Wiosną, kiedy temperatura wzrasta, 

naczynia krwionośne rozszerzają się, 

a niektórzy ludzie mają wtedy 

większą energię. 

Jeśli staniesz na równiku w pierwszy 

dzień wiosny, zobaczysz, że słońce 

przechodzi bezpośrednio nad twoją 

głową. Dzieje się tak tylko dwa razy 

w roku – pierwszy dzień wiosny i 

pierwszy dzień jesieni. 

Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. 

Choć rodzą się z umiejętnością 

śpiewania, muszą nauczyć się 

specyficznych piosenek swojego 

gatunku. Często uczą się swoich 

piosenek w ciągu dwóch miesięcy od 

narodzin. 

DZIEŃ ZIEMI 

 

Dzień ziemi obchodzony jest 22 

kwietnia,corocznie. Wiosną są 

prowadzone akcje, których celem 

jest wspomaganie naszej planety 

poprzez jej  oczyszczanie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 

uświadomić politykom i 

obywatelom, jak kruchy jest 

ekosystem planety ludzi.  

Jako pierwszy z ideą obchodzonego 

na całym świecie Dnia Ziemi 

wystąpił John McConnell, na 

konferencji UNESCO, dotyczącej 

środowiska naturalnego w 1969 r. 

Pierwszy raz Dzień Ziemi ogłosił 21 

marca burmistrz San Francisco, 

Joseph Alioto w 1970 r. 

 

Dzień Ziemi obchodzony jest w 

okresie równonocny wiosennej na 

Półkuli Północnej oraz w czasie 

równonocny jesiennej na Półkuli 

Południowej 

Równonoc wiosenna w starożytnych 

kulturach rolniczych wiązała się ze 

świętem rodzącego się życia.Ten 

dzień wyróżnia się tym, że na całej 

planecie dzień trwa tyle samo, co 

noc.  

 Pierwsze obchody w Warszawie 

odbyły się w roku 1990. Dzięki 

przywróconej Polakom wolności, 

organizacje pozarządowe promujące 

postawy ekologiczne mogły żywo 

włączyć się w międzynarodowe 

obchody Dnia Ziemi. 

 

 



Przepisy 

Mazurek serowy  

Składniki:  

 

Ciasto:  

• 3 łyżki masła 

• 2 łyżki cukru 

• 10 dag białego sera 

• 20 dag mąki 

• łyżeczka proszku do pieczenia 

l jajko 

 

Pomada:  

• 10 dag masła 

• po 1/2 szklanki cukru pudru i 

mleka w proszku 

• 2 łyżki gorącej wody i kilka 

kropli aromatu rumowego 

 

Dekoracja:  

• polewa czekoladowa 

• migdały bez skórki 

• cząstki umytej i obranej 

mandarynki 

Sposób przygotowania: 

Składniki na ciasto zagnieć i 

rozwałkuj na kwadratowy placek o 

wymiarach 20 na 20 cm. Przełóż do 

wysmarowanej tłuszczem i 

posypanej bułką tartą formy. Ciasto 

nakłuj widelcem i piecz 20 minut w 

temp. 180°C. Składniki na pomadę, 

mieszając, podgrzewaj na malutkim 

ogniu, aż całkowicie się rozpuszczą. 

Gdy masa zgęstnieje, wylej ją na 

ciasto i równo rozprowadź. Mazurek 

udekoruj polewą czekoladową i 

bakaliami. 

 

Wielkanocne baranki 

Składniki na 8 muffinek: 

 • 2 małe jajka 

    • 100 ml mleka 

    • 100 g cukru kryształu 

    • 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

    • 120 g mąki pszennej 

    • 30 g kakao 

    • 50 g masła 

    • 8 cukierków „Krówek”  

 



Dodatkowo 

   • ok. 50 g marcepanu 

    • 2 łyżki kakao 

    • 2 tabliczki białej czekolady 

    • 2 łyżki mleka 

    • ok. 50g popcornu 

Wykonanie 

Jajka, mleko, cukier oraz 

przestudzone masło połączyć ze 

sobą za pomocą ubijaczki-miotełki. 

Powoli dodać do masy przesiane i 

wymieszane ze sobą składniki suche: 

mąkę, proszek do pieczenia oraz 

kakao. Na końcu dodać posiekane 

cukierki krówki. 

Masę przelać do papilotek 

(napełniłam je do pełna ponieważ 

piekłam i tak w formie do muffin a 

zależało mi by były wyższe). Piec w 

nagrzanym do 200 stopni piekarniku 

około 20 minut. 

W trakcie pieczenia masę 

marcepanową połączyć z kakao. 

Zostawić tylko mały kawałek 

jasnego, który posłuży za źrenice. 

Uformować łebki, uszy oraz oczka. 

Wykałaczką zrobić noski i buzie. 

Wstawić do lodówki. 

Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej 

wraz z 2 łyżkami mleka. Gotową, 

lekko gęstniejącą rozsmarować na 

muffinkach. Przykleić łebki, a na 

wierzchu ułożyć obok siebie 

popcorn tworząc strukturę baranka. 

Schłodzić. 

Do przyklejania popcornu użyłam 

resztki masy budyniowej, która 

została mi z ciasta, ale z całą 

pewnością zastygająca na muffince 

polewa także się sprawdzi. 

 

 

 

Dowcipy 

Przychodzi króliczek do sklepu i 

mówi: 

- Poproszę 1 kg sera. 

Następnego dnia znów prosi o 1 kg 

sera i tak przez kilka dni. 7 dnia 

znów prosi o ser, a sprzedawca na 

to: 

- Po co ci tak dużo sera? 

- Proszę iść ze mną to panu pokaże - 

mówi królik. 

Przychodzą nad jezioro, królik 

wrzuca ser do wody, a tam bulgota, 

gotuje sie i sera nie ma. 

Co tam jest? - pyta sprzedawca 

Na co królik: 

-Nie wiem, ale strasznie lubi ser! 



* 

 

 

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta 

się: 

-Macie 10 metrowy chleb? 

Sprzedawca odpowiada: 

-Nie nie mamy 

Na następny dzień zajączek znowu 

przychodzi i pyta się: 

-Macie 10 metrowy chleb? 

-Nie nie mamy. 

Na następny dzień to samo i na 

następny, i tak przez kilka tygodni. 

Sprzedawca miał juz dość i mówi: 

-To upieczcie mu ten 10 metrowy 

chleb, bo mi spokoju nie da. 

Na następny dzień przychodzi 

zajączek i pyta się: 

-Macie 10 metrowy chleb? 

-Tak mamy 

-To poproszę piętkę. 

* 

Zając przychodzi do cukierni. Widzi 

marchewkowe ciasto. 

- Ile kosztuje 1 kg ciasta? 

- 50 zł. 

- A ile okruszki? 

- Okruszki są za darmo. 

- Acha, to poproszę 2 kilogramy 

okruszków. 

* 

Idzie miś przez las, spotyka 

jedzącego jeża i pyta: 

- Co jesz jeżyk? 

Na to zając: 

- Nic, misiu niedźwiedziu. 
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Życzenia  

 

 

 

Żeby Wielkanoc w tym roku,  

przyszła z sukcesem u boku.  

Aby żyło się Wam zdrowo,  

prywatnie i zawodowo.  

Wielu, wielu chwil radosnych  

i cudownej, ciepłej wiosny 

życzy redakcja „e – Przecinka”. 

 


