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wspomnienia z Poranka
Wielkanocnego
zwyczaje wielkanocne
ciekawostki dotyczące Świąt
Wielkanocnych
wiosenny book tag
i wiele więcej... :)

Życzenia radosnych Świąt
Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób.

życzy Redakcja
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MARZEC, MARZEC...

Lato w marcu nie zawita, to dopiero wiosna
rozkwita.

Gdy w marcu słoneczko przygrzewa,
śpiew ptaków głośno rozbrzmiewa.

Pierwszy -  co? Marzec - o! Wiosna wraca
- hohoho!

Czy to prawda, czy to fałsz, Wiosna w
marcu jest na raz.

Patrzcie, patrzcie, co ja widzę, pierwszy
marca już tu idzie. /WS/

Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i
Zmartwychwstanie.

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w
czerwcu.

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie
zubożeje.

.
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WIOSENNY BOOK TAG:
1. Bocian – czyli książka, do której co rok wracasz.
Dopiero w tym roku zaczęłam tak ,,masowo" czytać, ale wiem, że co rok będę
wracać do Harrego Pottera.

2. Przebiśnieg – czyli książka, którą przeczytasz jako pierwszą na wiosnę.
Na razie nie mam planów, co przeczytać w tą wiosnę, ale myślę, że
będzie to książka ,,Tysiąc pięter", która już od ponad roku leży na mojej
półce nieprzeczytana.

3. Marzanna – czyli książka rozczarowanie, którą z chęcią byś utopiła.
Nie mam raczej takiej książki, bo jeśli książka już od początku mnie nudzi, to
po prostu jej nie kończę z myślą, że kiedyś do niej powrócę (jak na razie nie
ma rezultatów).

4. Motyl – czyli nowo odkryty/a autor/ka, którego/ą pokochałaś.
Ostatnio przeczytałam książkę ,,Eleonora i Park", której autorką jest Rainbow
Rowell i może jej nie pokochałam, ale po prostu polubiłam

5. Krokus – czyli niesamowicie piękna i wyjątkowa książka.
Dużo mam takich książek, ale tutaj wybiorę ,,Gwiazd naszych wina" i
,,Elonorę i Parka" – naprawdę bardzo piękne książki, które bardzo
wzruszają.

6. Zawilec – czyli książka, którą spotkasz wszędzie.
Odpowiedź jest bardzo prosta... no jest to "Harry Potter". /KP/

Dlaczego Wielkanoc to święto ruchome?
Sposób wyznaczania daty Wielkanocy przyjęto w 325 r. na soborze nicejskim.
Ustalono, iż Zmartwychwstanie obchodzone będzie w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca.

Najwcześniej Wielkanoc może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.

W tym roku Wielkanoc wypada 1 kwietnia.
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Ciekawostki o... Świętach Wielkanocnych
1. Po co jest Wielki Post? Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do Zmartwychwstania Pańskiego. W
Wielkim Poście pościmy i ograniczamy się. Ale nie chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie
czasu na modlitwę.
2. Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polegają? EDK to przejście w maksymalnie
dziesięcioosobowej grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. Idzie się w ciszy z niewielkim krzyżem na
plecach.
3. Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki Czwartek? To symbol paradoksu - pokazanie, że król może zejść
do poziomu sługi.
4. Co symbolizuje tabernakulum bez hostii? To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem
jest ukrzyżowany i umiera. Oczekiwanie pustki wzmacnia oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa.
5. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkreślić tajemnicę ofiary na krzyżu. Odkrywa się go,
żeby zacząć adorację.
6. Wcześniej okres świąteczny wolny od pracy był dłuższy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wolne były
aż trzy dni.
7. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda mówi, że kamienie,
którymi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka stanowią początek życia.
8. Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu.
Mazurek to nagroda, którą się je po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. Ciasto przywędrowało do Polski z
Turcji.
9. Co symbolizuje baranek? Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego.
10. Ile średnio wydajemy na święta Wielkanocy? Od 100 do 300 złotych. /KR/

Poranek Wielkanocny
W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie
po raz piętnasty odbył się Poranek Wielkanocny. Co roku ta uroczystość gromadzi nie
tylko uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, ale także władze Gminy
Budzów oraz społeczność lokalną.
W czasie uroczystości przedszkolaki przybliżyły nam zwyczaje wielkanocne,
natomiast uczniowie klas IV-VII przedstawili mękę Jezusa. 

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród dla uczestników Gminnego
Konkursu „Wielkanocna Palma”.

Rada Rodziców zorganizowała kiermasz charytatywny dla Małgorzaty Tomczyszyn z
Zembrzyc – podczas Poranka Wielkanocnego można było kupić przedmioty i ozdoby
wielkanocne, a całość zebranej kwoty przekazana zostanie na leczenie Pani Gosi.

Ostatnim punktem uroczystości była degustacja potraw przygotowanych przecz
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
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Pytania do krzyżówki:

1. Kwiat z Holandii.
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ją 21 marca.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc.
11. Żółty motylek. /EZ/

Porady językowe na Wielkanoc

Nazwy świąt zapisujemy wielką literą: Niedziela
Palmowa, Wielki Tydzień, Wielki Czwartek, Wielki
Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela, Wielkanoc,
Poniedziałek Wielkanocny

Należy pamiętać, iż śmigus-dyngus to zwyczaj, więc
nazwę tę zapisujemy małymi literami.

.
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