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 Tradycje Świąt Wielkiej Nocy
                                                                                                                                                    Zuzia i Amelka         

   Wielkanoc to Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego, tzw. Wielka Niedziela. Pan Jezus w Wielki
Czwartek ustanowił Eucharystię, ponieważ wiedział,
że będzie skazany na śmierć, dlatego w Wielki
Czwartek w kościele jest odprawiana Liturgia
Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek jest ostatnia
Droga Krzyżowa przed świętami, ponieważ w Wielki
Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu. W Wielką sobotę,
święcimy koszycki ze święconką. A w Wielką
Niedzielę czcimy zmartwychwstanie Pana Jezusa.
                          Wesołego Alleluja!

              W zaczarowanym świecie kuchni...
Kuchnia Polska nie należy do najtrudniejszych pod
względem wysiłku wkładanego w gotowanie, ale nie
jest też znowu taka łatwa... Potrawami
przygotowywanymi na święta Wielkanocne są między
innymi: Święconka- nie jest to potrawa ale dzielimy się
poświęconym w Wielką sobotę pokarmem z
najbliższymi, a więc się ją spożywa. Barszcz z jajkiem
i kiełbaską to podstawa świąt, tak jak w Wigilię nie ma
świąt bez barszczyku z uszkami, tak tutaj nie ma świąt
bez tzw. białego barszczu, Babka- ciasto z polewą,
mazurek, oraz inne pyszne ciasta i sałatki.

  W Wielką Sobotę w kościołach święci się pokarmy
przynoszone w koszyczkach. Dzieci mają tradycję
dekorować jajka, które później święci się w kościele, a
następnie spożywa. Oprócz kolorowych pisanek
umieszczamy w koszyku także: kiełbasę, chleb, sól,
pieprz, chrzan, baranka, kawałek babki oraz
borowinę (gałązki borówki). Tradycyjnie wiklinowy
koszyczek wykłada się białą haftowaną serwetką
i ozdabia gałązkami bukszpanu lub wcześniej
wspomnianej borówki. Można również udekorować
go kwiatami, jeśli mamy do nich dostęp. Każdy jednak
dekoruje swój koszyczek według własnego pomysłu.
A w niedzielę rano razem z rodziną w klimacie ciepła i
miłości spożywa jego zawartość. 
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                                            Śmigus Dyngus                                             
                                                                                                                 
                                                                                          Natalia i Kuba

Słowo dyngus pochodzi od dawnego
zwyczaju kolędowania, czyli odwiedzania
wszystkich domostw we wsi. Były to
zabawne wizyty, mające na celu
wymuszenie podarków w postaci jedzenia
i picia. Szczególnie cennym darem były
jajka, specjalnie na tę okazję zdobione w
wymyślne wzory.
Co ciekawe w jednym z niemieckich dzieł
z wieku XVI pod tytułem „Postępek prawa
czartowskiego przeciw ludziom”, wśród
wielu opisanych tam demonów i diabłów,
jest jeden noszący nazwę Dyngus.
Zakłada się więc, w wielu publikacjach, że
obrzęd dyngusa miał symbolizować
diabelskie harce i psikusy. Inne nazwy
Lanego Poniedziałku
to: lejka, oblewanki, polewanki czy 
oblańce.

Śmigus-dyngus (znany także  jako lany
poniedziałek) to zwyczaj pierwotnie
zachodniosłowiański, a wtórnie związany
z Poniedziałkiem Wielkanocnym w
kościele katolickim. Geneza ludowych
zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek
Wielkanocny jest związana z praktykami
Słowian, którzy czcili radość po odejściu
zimy i przebudzenie się wiosny. Śmigus i
Dyngus przez długi czas były odrębnymi
obyczajami. Śmigus głównie polegał na
symbolicznym biciu witkami wierzby, a
dyngus na oblewaniu się zimną wodą, co
symbolizowało wiosenne oczyszczenie z
brudu i chorób, a w późniejszym czasie
także i z grzechu.
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                                     Wiosenne przebudzenie

                                                                                                                                      Karolina Rafalska

Wiosna to jedna z 4  pór roku. Pierwszego
dnia wiosny dzień trwa tyle samo, co noc
nazywamy to równonocą wiosenną.
Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21
marca a kończy 21 czerwca. Wtedy
wszystko budzi się do życia. To pora roku
pełna radości i budzenia się do życia.
Zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty, takie
jak krokusy, przebiśniegi, zawilce, żonkile
i wiele innych.

Uczniowie klas 0-III powitali
wiosnę, a pożegnali się z zimą
zostawiają marzannę za szkołą.
Elementem powitania wiosny był
również Gaik - kolorowo
przybrana gałązka. Uczniowie
udali się też na plac zabaw,
gdzie bawili się, ciesząc się, że
wiosna już nadeszła !!!!! K.R

,,,
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                               Oklejanki
Jak podpowiada sama nazwa, są to takie jajka, które
okleja się np. sitowiem, płatkami ulubionych kwiatów,
nitką wełnianej włóczki czy fragmentem tkaniny.
Skorupkę jaja można też okleić skrawkami
kolorowego błyszczącego papieru – wtedy taka
odmiana oklejanki nosi nazwę nalepianki.

                               Drapanki
Drapanki mają wzory wydrapywane igłą lub innym
ostrym narzędziem. Co ciekawe, taki rodzaj jajek
wielkanocnych jest popularny nie tylko w Polsce, lecz
także w innych częściach Europy, zwłaszcza w
Austrii. Najbardziej znane polskie drapanki pochodzą
ze Śląska (nazywane są tam też kroszonkami).

                             Decoupage
Jest to jedna z nowocześniejszych metod zdobienia
jaj. Polega na przyklejaniu na nie motywu
znajdującego się na serwetce. Technika ta jest dość
łatwa i nie wymaga zdolności artystycznych. Można je
zrobić na prawdziwych jajach lub na jajkach
styropianowych.

                                     Pisankowy zawrót głowy

                                                                                                                   Martyna Zakrzewska, Natalia Płusa

                               Kraszanki 
Są to jedne z najpopularniejszych rodzajów jajek
wielkanocnych. Gotuje się je w barwnym wywarze.
Dzięki łupinom cebuli wywar nabiera brązowego
koloru, obierki z buraków barwią wodę na różowo,
płatki nagietka – na niebiesko, zaś na zielono barwi
młode żyto. Jeśli chcesz, aby twoje jajka były białe,
dodaj do wody octu, a jeżeli chciałbyś uzyskać kolor
żółty, dosyp curry lub kurkumy. 
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Przysłowia o kwietniu
Kwiecień, plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata.
Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.
W prima aprilis się omylisz, gdzie
postąpisz, gdzie się schylisz.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już
szron roślin nie pościna.
Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to
się maj wystroi w kwiecie.
Kwiecień wilgotny obiecuje rok
stokrotny.
Kwiecień czasem kwieciem ściele,
albo śniegiem przyjaciele.
Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to
długie chłody się zapowiadają.
Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej
len na św. Jerzego.
Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje
niedolę.
Kwiecień daje zieleń trawce, gra
pastuszek na igrawce.
Jeśli w św. Paweł śnieg albo deszcz
pada, dobrych się urodzajów
spodziewać wypada.
Na Świętego Justyna siew się w polu
zaczyna.

                    Przysłowie prawdę powie...
                                                                                                                                                    Kuba P. i Oskar
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                           Wyłowione z sieci
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