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                                       Wesołego Alleluja!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragnę życzyć
wszystkim, by ten czas był wypełniony miłością, spokojem i miłą
atmosferą. Gdy z rodziną spędzamy ten piękny czas, niech
wielkanocny nastrój otuli nas, wspaniałego lanego poniedziałku
oraz smacznego jajka podczas tych wspaniałych chwil, nawet
jeśli rodzinę dzieli kilkaset mil. Zero kłótni, masę spokoju.
Życzymy Wam tego podczas tego podczas Świąt Wielkanocnych.
    
Wesołych świąt!

Wielkanoc dawniej
Już niedługo będziemy obchodzić Święta Wielkanocne, dlatego
chcielibyśmy Wam przedstawić jak obchodzono je dawniej.
Obecnie podczas tych świąt: dzielimy się jajkiem, święcimy
pokarmy, jemy śniadanie wielkanocne itd., ale kiedyś istniało
wiele innych zwyczajów. Dawniej w Wielkanoc ludzie
symbolicznie sądzili kukłę przedstawiającą Judasza. Kukłę
wieszano, a następnie bito, szarpano, aby na końcu podpalić i
wrzucić do rzeki. Następną tradycją jest kurek dyngusowy. 

 Polegała ona na tym, że młodzi chłopcy
chodzili z kogutem: żywym lub zrobionym
z gliny bądź ciasta po całej wsi, zbierając
datki i polewając panny wodą. Ostatnim
zwyczajem jest pogrzeb żuru i śledzia.
Obchodzono go w Wielki Piątek.
Zakopywano wówczas gar z żurem 
i wieszano drewnianego śledzia. W ten
sposób żegnano potrawy postne.

Co to jest śmigus-dyngus?
Słowo „dyngus” prawdopodobnie wywodzi się z języka
niemieckiego od słowa „dingen” i oznacza „wykupić się”. W
niektórych rejonach pojęcie „dyngus” czy „dyngowanie”
oznaczają chodzenie po domach i wymuszanie datków od
mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy odmówią – zostaną oblani
wodą. Nie tylko w Polsce obchodzony jest śmigus-dyngus.
Tradycje Lanego Poniedziałku bardzo dobrze mają się również w
Czechach, Bułgarii (pod nazwą Peperuda), na Słowacji oraz w
niektórych regionach Ukrainy.  Śmigus dyngus

                         Wielkanoc -18 kwietnia                                         
Wielkanoc obchodzimy 18 kwietnia. Współcześnie Wielkanoc
łączy się z wieloma tradycjami i zwyczajami ludowymi. W naszym
zwyczaju wkładamy do koszyka pisanki, jajka czekoladowe,
babkę, chleb, cukrowego baranka, kiełbaskę, sól, pieprz oraz
chrzan. Pod spód i na wierzch kładziemy białe serwetki. Wokół
rączki koszyka przywiązujemy bukszpan, który symbolizuje
wieczne życie.
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Czwartek
Część 1
   Cisza, jest dosyć spokojnie. Ranne światło
odsłania nędzne resztki pozostałości mojego
jedynego domu. Rozglądam się - wszystko
zniszczone.
   Przestały być słyszalne odgłosy śmierci.
   Wmawiamy sobie, że jest to już ostatni raz...ale nie
jest. Bierzemy do serca słowa głoszące dobrą nowinę,
wkrótce jednak znowu o nich zapominamy. Wzmaga
się wtedy między nami trwoga i zadajemy sobie
pytanie: W czym zawinił? Tak cierpię! Ja nieszczęsny!
    Ja jestem wydany przez pocałunek Judasza i tak
samo rozpaczam nad tym co mnie czeka. 

Kl. 8c

Próbne egzaminy ósmoklasisty
W dniach 31 marca - 4 kwietnia uczniowie klas
ósmych napisali próbny egzamin ósmoklasisty z
języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.
Uczniowie zapoznali się z procedurami
przeprowadzania egzaminu, a także mieli możliwość
sprawdzić stan swojej wiedzy. Na szczęście pozostało
jeszcze trochę czasu na powtórki.
Naszym ósmoklasistom życzymy wielu sił 
i wytrwałości!

Po raz drugi Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w
akcję „Kartka dla Seniora”. Akcja polegała na
samodzielnym wykonaniu kartki o tematyce
wielkanocnej oraz dołączeniu słodkiego upominku.
Dzisiaj przekazano kartki dla podopiecznych
Dziennego Domu Pomocy nr 3 przy ul.Pozytywistów.
Mamy nadzieję, że ten gest wywoła u nich uśmiech.

NO
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