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WIELKANOC

E.F.

Każdy z Was na pewno
zna doskonale zwyczaje
wielkanocne – malowanie
pisanek, święcenie
koszyczka pełnego
pokarmów (m.in. jajek,
szynki, chleba, kiełbasy,
masła) czy dzielenie się
poświęconym jedzeniem
podczas wielkanocnego
śniadania. Należy także
pamiętać o „lanym
poniedziałku”,

czyli śmigusie-dyngusie.
Jest to dzień, w którym
tradycyjnie oblewamy wodą
naszych najbliższych i
przyjaciół. Pamiętajcie przy
tym o umiarze i zdrowym
rozsądku!

Red. Milena Stachlewska 

Wielkanoc to najważniejsze
chrześcijańskie święto. Jest
ono „ruchome”. Oznacza to,
że może wypaść
najwcześniej 22 marca,
najpóźniej zaś 25 kwietnia.
Datę Wielkanocy wyznacza
się w danym roku w
niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca.
Red. Dominika Jasieczek 

Z okazji Wielkanocy cała
redakcja „Budy i Świata”
życzy naszym drogim
Czytelnikom Zdrowych,
wesołych świąt
wielkanocnych!
Red.  Emilia Fidrysiak

E.F.
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Wiosna, ach to ty!

E.F.

E.F.

Wiosna to przepiękna
pora roku. Zaczyna się
21 marca. Rozkwitają
wtedy kwiaty, np.
przebiśniegi czy
krokusy. Budzą się
zwierzęta, które zimą
były pogrążone we
śnie. 
Wiosną pogoda jest
zmienna. Raz jest
zimno, a raz ciepło.
Innym razem jest
deszczowo, a jeszcze
innym upalnie. 

Na wiosnę
obchodzimy Wielkanoc
– najważniejsze
chrześcijańskie
święto. Wiosną
można robić wiele
fajnych rzeczy,
między innymi
pojeździć na
rowerze, wybrać się
na rejs po jęzorze,
pójść na spacer, a
przede wszystkim
szukać pierwszych
oznak wiosny.

Dlatego zachęcamy
was do wyprawy na
poszukiwaniu
pierwszych
kwiatów, biedronek
i liści na drzewach.

Red. Marta
Bajsarowicz

E.F.

E.F.
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Dzień św. Patryka. 
Krótka historia

E.F.

Pádraig Mac
Calprainn urodził się

na terenach
dzisiejszej Walii

około 385 roku. W
wieku 16 lat został

uprowadzony i
sprzedany w niewolę

w Irlandii. Był tam

pasterzem owiec i
świnek. Przebywał

tam sześć lat i modlił
się codziennie. Po

ukończeniu
osiemnastu lat

postanowił wrócić do
Walii, lecz miał sen,

w którym

usłyszał, aby
pozostał w Irlandii i

głosił wiarę w
Jezusa. 

W 432 został
biskupem i przybrał
imię Patryk. Zmarł w
17 marca

461 roku.Najbardziej
znanym symbolem
tego święta jest
trójlistna
koniczynka. 

Św. Patryk
porównywał ją do
Trójcy Świętej.

Jeden listek to Bóg,
drugi to Jezus, a
trzeci  - Duch Święty.

Red. Wojtek Korbel

E.F.
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Dzień Kobiet

E.F.

DZIEŃ OTWARTY w SP 42

Na pewno każdy z Was wie, że dzień kobiet obchodzimy 8 marca. W naszej
szkole nie obyło się bez świętowania. Wszystkie nauczycielki i uczennice
zostały obdarowane kwiatkami lub czekoladkami.

Red. Wiktoria Kadzikowska

Ostatnio w naszej
szkole odbyły się
dwa ważne
wydarzenia.
Jednym z nich był
Dzień Otwarty,
który odbył się 21
lutego. Klasa VIc
wraz z Panią Emilią
Fidrysiak
zorganizowała
przedstawienie dla
przedszkolaków pt:
,,Jaś i Małgosia’’.
Miejmy nadzieję,

że większość z
nich będzie się
uczyć w SP 42 od
września.

Drugim wydarzeniem
był Bal Karnawałowy,
który odbył się 24
lutego w sali
gimnastycznej. Było
bardzo wesoło i
kolorowo. Nie
brakowało także
konkursów, m.in. na
najlepszy strój i

najlepiej tańczącą
parę. Impreza
wszystkim bardzo się
podobała.

Red. Wojtek Korbel

E.F.
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