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                                       Radosnych Świąt Wielkanocnych

Niechaj te Święta będą pełne nadziei, wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem, da siłę 

w pokonywaniu trudności  oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

źródło: pixabay
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Hinduski Obrzęd Holi Japońskie Święto Hanami

Kwiatowa Parada w Holandii ZSZ

 Bloemencorso Bollenstreek to kwiatowa parada w Holandii.
12 godzinna parada odbywa się z miejscowości Noordwijk do
Haarlem. Przez 40 km suną platformy artystów. Wszytko
ozdobione jest m.in. żonkilami, tulipanami i hiacyntami. Święto
odbywa się w kwietniu.
Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także w Australii. Nosi
on nazwę Floriada i ma miejsce w stolicy czyli w Canberze. Z
uwagi na to, że Australia znajduje się na południowej półkuli,
wiosna rozpoczyna się tam we wrześniu, wtedy kiedy my
witamy jesień.

Tradycyjnym wiosennym zwyczajem w Japonii stanowi święto
Hanami. Polega ono na podziwianiu urody kwiatów,
szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat i
cieszy się w Japonii ogromną popularnością. Kwitnienie wiśni
trwa od jednego do dwóch tygodni, zazwyczaj w marcu lub
kwietniu, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane przez
większość Japończyków.
(źródło: tvn.meteo -21.03.2016)

Ludzie na całym świecie z chęcią żegnają ponurą zimę i
cieszą się nadejściem wiosny. Jest to okazja do
świętowania, dzięki czemu organizowanych jest wiele
festiwali i uroczystości.
W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie słomianej kukły
czyli Marzanny. Obrzęd ten dokonuje się pierwszego dnia
wiosny. W czasach średniowiecznych uznawano jeden
konkretny dzień, który witał wiosnę i był to 21 marca. Lalka ze
słomy ma symbolizować ponurą, zimową aurę, którą żegnamy.
W niektórych miastach, przed wrzuceniem Marzanny do
najbliższej rzeki, organizowane są marsze ulicami miast.
Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje się
pod koniec lutego lub na początku marca. Święto rozpoczyna
się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się żeby śpiewać i
tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów,
uczestnicy odgrywają pościg polegający na wzajemnym
obrzucaniu się i wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą,
podobnie jak podczas polskiego śmigusa-dyngusa.Holi
symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem.

źródło:tvn.meteo źródło:pixabay

źródło:tvn.meteo Marzanna
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                            Kwitnące zwiastuny wiosny w obiektywie :)

Patrycja Bożek Patrycja Bożek

Patrycja Bożek Patrycja Bożek

R.W. Jakub Tokarski
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 Kwitnące Zwiastuny wiosny w obiektywie- ciąg dalszy :)
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Jakub Tokarski R.W.

Martyna SpytkowskaR.W.

R.W. R.W.
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              Wielkanocne Zwyczaje w różnych krajach świata

W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji, rodzina zasiada
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, tzw. zajączkami.

Niemcy
Z Wielkanocą jest związany bukiet wielkanocny – czyli zielone
gałązki z wydmuszkami jajek. Wielki Piątek jest w całych
Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy.  W Wielką
Sobotę tradycja święcenia potraw jest zupełnie nieznana.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się tradycyjnie mszą
rezurekcyjną, która odprawiana jest wcześnie rano. Bardzo
popularny jest zwyczaj stukania się jajkami przy śniadaniu.
Każdy członek rodziny wybiera sobie swoją pisankę i kolejno
stuka się nią z innymi – wygrywa posiadacz jajka z
najmocniejszą skorupką. Jako danie główne w Święta podaje
się zazwyczaj pieczeń z barana. Poza tym, Niemcy delektują
się babkami drożdżowymi i sernikami

:)

W Anglii  jest mnóstwo tradycji Wielkanocnych. Oto kilka z
nich.
-Morris Dancing. Taniec Morris to tradycyjny taniec angielski ,
podczas którego tańczący panowie próbują odgonić złe moce
zimy… taka forma polskiego topienia Marzanny.
-Easter Bonnet czyli dekorowanie kapeluszy na wiosnę
zwiastowaną Wielkanocą. W dzisiejszych czasach jest ona
 znacznie mocniej celebrowana w Stanach Zjednoczonych ale
i w Anglii się o niej nie zapomina (zwłaszcza, że kapelusze są
używane tutaj powszechnie podczas szczególnych okazji np. 
na ślubach lub wyścigach konnych).
Easter Egg Hunt - poszukiwanie jajek Wielkanocnych to
tradycja która przybyła  do Anglii  z Niemiec „zaledwie” 120 lat
temu.
Informacje, które zostały tu zamieszczone pochodzą z strony
,,me and york czyli angielski klimacik''

.

źródło Internet

źródło-internet
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Wielkanocne zwyczaje w różnych częściach świata

Hiszpania 
Pochody pątników, ulice pełne poprzebieranych ludzi, parady
trwające do późnych godzin nocnych – tak wyglądają w
Hiszpanii. Święta Wielkiej Nocy. Wielkanocnych uroczystości
w hiszpańskich miastach, miasteczkach i wsiach nie da się w
żaden sposób porównać  z tym, co dzieje się w Polsce. Swoją
zadumę i radość związaną ze Świętem Zmartwychwstania
Hiszpanie wynoszą na ulicę. Z jednej strony poważne, z
drugiej radosne i kolorowe Święta Wielkiej Nocy trwają w
Hiszpanii cały tydzień, a ich niezwykła oprawa sprawia, że
święta Wielkanocne w Hiszpanii są zupełnie wyjątkowe.

.

Francja
Święta Wielkanocne we Francji są obchodzone podobnie jak w
Polsce. To czas odpoczynku, radości i spędzania czasu z
rodziną. Do bardzo popularnych we Francji zwyczajów należy
chowanie czekoladowych jajek w ogrodzie. Dzieci,
wyposażone w ozdobne koszyczki, z wielka przyjemnością
szukają tak ukrytych smakołyków .Ciekawa tradycja dotyczy
młodych, niezamężnych dziewczyn. Zwyczaj głosi, że powinny
one przed wschodem słońca udać się nad pobliski strumień i
przynieść do domu wodę. Picie jej ma im zapewnić zdrowie i
urodę.

Informacje na temat Świąt Wielkiej Nocy w Francji pochodzą z
strony internetowej ,,Podróże.Pl''

Rosja 
W nocy z soboty na niedzielę, w cerkwiach odbywają się
kilkugodzinne nabożeństwa, podczas których wierni biorą
udział w uroczystych procesjach dookoła świątyni. Niedziela
Wielkanocna jest dniem odwiedzin bliskich i składania im
życzeń. Rosjanie mają w zwyczaju trzykrotnie całować się
w policzek z pozdrowieniem „Chrystus zmartwychwstał”,
na co należy odpowiedzieć „zaprawdę zmartwychwstał”. 
Wielkanocny Poniedziałek jest dniem, w którym trwają obrzędy
przygotowywania krzyżma, czyli olejku, którego używa się do
namaszczania przy udzielaniu sakramentów, na przykład przy
chrzcie. Przygotowanie krzyżma trwa trzy dni i odbywa się
jedynie w czasie Wielkiego Tygodnia. W Rosji jajka często
farbowane są na czerwono, co symbolizować ma krew
Jezusa Chrystusa. (źródło: TwojaEuropa.pl)

.

.

źródło:internet

źródło:wikimedia commons

źródło:fot.Fotolia
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24 MARCA 1794 - TADEUSZ KOŚCIUSZKO STAJE NA CZELE POWSTANIA
SKIEROWANEGO PRZECIWKO ZABORCOM

24 marca 2017- Pierwszoklasiści z P.Sabiną Dzidek i 
P. Anną Koster na warsztatach o Tadeuszu Kościuszce w
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

W 223 rocznicę wybuchu Powstania Kościuszkowskiego
Pierwszoklasiści wybrali się w historyczną podróż, która
przybliżyła im postać Tadeusza Kościuszki i pierwszego w
dziejach Polski powstania. Przenieśmy się na chwilę w te
odległe czasy XVIII wieku ... 
Początek Powstania wyznaczyła uroczysta przysięga
Tadeusza Kościuszki na Rynku krakowskim. W obecności
tłumnie zgromadzonych mieszkańców przyrzekł, że będzie
dzielnie służył Ojczyźnie, broniąc jej granic i wolności.
Mianowany naczelnikiem Powstania, poprowadził do boju
oddziały, które po kilku miesiącach walk uległy silniejszym
wojskom wrogich państw. Mimo klęski i upadku
Rzeczypospolitej, czyny dzielnego naczelnika zapewniły mu
zasłużoną sławę i uwielbienie Polaków. 
Kościuszko stał się symbolem walki  o niepodległość państwa,
bohaterem narodowym, o którym pamiętano i którego czczono
szczególnie tutaj w Krakowie. Za te dokonania 
uhonorowano go w sposób niezwykły: ciało zmarłego w 1817
roku Kościuszki zostało złożone na Wawelu, w sąsiedztwie
 polskich królów. Oprócz tego w przestrzeni miasta pojawił się
nowy kopiec- pomnik będący symbolem Kościuszki i jego walki
o najwyższe państwowe dobro- wolność. 
(źródło: KrzysztoForek -Czasopismo Małych Odkrywców, nr 4
2013/2014)

. Pamiętamy o Tobie Tadeuszu Kościuszko

.

.
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. kl.1
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GRATULUJEMY  WSZYSTKIM AUTOROM
WYRÓŻNIONYCH PRAC :) JESTEŚMY Z WAS DUMNI I Z
RADOŚCIĄ ZAMIESZCZAMY TAK PIĘKNE DZIEŁA
PLASTYCZNE W NASZEJ GAZETCE.

Prace uczniów naszej szkoły wykonane  w 2017r. na konkurs plastyczny: WIELKIE BITWY TADEUSZA KOŚCIUSZKI

. .
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. .
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Tomasz Bień kl.3b
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                                                                                     Zagadka Wielkanocna

.

Na zajęciach świetlicowych dla klas 1-3 SP uczniowie  przygotowali  Plakat Wielkanocny - Zagadkę. Spróbujcie policzyć

 ile jajek wielkanocnych znajduje się na plakacie? Czekamy na Wasze odpowiedzi. Piszcie do nas: gazetkajunior@wp.pl

.




