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Mamy nadzieję, że w czasie przedświątecznych porządków znajdziecie czas na
lekturę kolejnego numeru naszej gazetki. Jak zawsze zachęcamy do odwiedzania
szkolnej strony internetowej, zakładki „O szkole – świetlica”.

ŚWIETLICOWA WYSTAWA PRAC
Wielkanoc nadchodzi. W tym roku pojawi
się wyjątkowo szybko – niektórzy z nas
nadal

wspominają

szaleństwa.

ferie

Uczniowie

i

i

zimowe

Nauczyciele

świetlicy postanowili powitać nadchodzące
święta kolorową wystawą prac płaskich i
przestrzennych. Na szklonym korytarzu
pojawiły się więc piękne stroiki, koszyczki,
zajączki, kurczątka …
Wielkanocna

wystawa

prac

idealnie

komponuje się z pięknymi i kolorowymi
marzannami, które są dziełem naszych
zdolnych kolegów i koleżanek. W ten sposób nie pozostawiamy Zimie żadnych złudzeń
– żegnamy się z nią i jesteśmy gotowi na Wiosnę!
Zespół redakcyjny
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WIELKANOCNE TRADYCJE
Pisanki
-

kolorowe

jajka,

których

nie

może

zabraknąć

w

koszyczkach. Jako stanowi symbol życia, siły i miłości.
Barwne

jednokolorowe

jaja

wielkanocne

nazywamy

kraszankami, malowankami lub byczkami. Jajka z wzorkami
to pisanki.

Agnusek
- baranek wielkanocny wyrobiony z wosku, masła lub ciasta, a dzisiaj z masy cukrowej.
Zwyczaj ustawiania na świątecznym stole baranka z czerwoną
chorągiewką wprowadził w XVI wieku papież Urban V.

Śmigus - dyngus
- zwyczaj oblewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Wywodzi
się z dwóch starych obrzędów: śmigusa, czyli oblewania wodą oraz
dyngusa, czyli smagania się gałązkami.

Palma
- święcona w Niedzielę Palmową dla upamiętnienia wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Wierzy się, że palma chroni ludzi i zwierzęta
przed chorobami i wszelkim złem.

Święcenie pokarmów
- odbywa się w Wielką Sobotę i polega na błogosławieniu przez
księdza pokarmów (święconki), które wierni przynoszą w koszyku do
kościoła. Wśród pokarmów nie może zabraknąć chleba, pisanek,
chrzanu, pieprzu i soli oraz ciasta.
Zuzanna Czapnik i Kacper Kopyściański, klasa 2a
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WIELKANOCNY QUIZ
1. Co to jest kraszanka?

5. Co robią dzieci w Wielką Sobotę?

a. Pisanka wielkanocna

a. Śpią

b. Bańka na choinkę

b. Sprzątają

c. Ozdoba do włosów

c. Idą ze święconką

2. Co robimy w Śmigus – Dyngus?

6. Jak nazywa się tradycyjne wielkanocne

a. Polewamy się wodą

ciasto?

b. Lepimy bałwana

a. Makowiec

c. Jeździmy na rowerze

b. Baba, mazurek

3. W jaki dzień tygodnia święcimy

c. Sernik

pokarmy?

7. Jakie zwierzę symbolizuje Pana Jezusa?

a. Piątek

a. Kurczę

b. Sobota

b. Zając

c. Niedziela

c. Baranek

4. Co symbolizuje Wielkanoc?

8. Co malujemy na Wielkanoc?

a. Narodziny Jezusa

a. Jajka

b. Zesłanie Ducha Świętego

b. Buzię

c. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

c. Paznokcie
9. Co niesiemy do Kościoła w

Prawidłowe odpowiedzi: 1 a, 2a,
3b, 4c, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10a

Niedzielę Palmową?
a. Ciasto
b. Palmę
c. Koszyk

Wiktoria Widacha, klasa 2d
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JAK SAMODZIELNIE WYKONAĆ
OZDOBĘ WIELKANOCNĄ?
Potrzebna Ci będą: wykałaczka, wacik kosmetyczny, papier kolorowy, klej.
Instrukcja wykonania:
1. Przyklej wacik kosmetyczny do wykałaczki
2. Wytnij elementy z papieru kolorowego według wzoru:

3. Przyklej wycięte elementy do wacika tworząc głowę królika.
4. Gotowe!
Leon Suszyna, klasa 2d
Jeśli poszukujesz więcej wielkanocnych inspiracji, serdecznie zapraszamy na
wystawę prac wielkanocnych wykonanych w świetlicy szkolnej, która znajduje
się pomiędzy pawilonami A i B.
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PLASTYCZNY
„ZACZAROWANY BAŁWANEK”
Nauczyciele naszej świetlicy zorganizowali w lutym międzyszkolny konkurs plastyczny
„Czarodziejski bałwanek”. Prace przygotowały dzieci z naszej świetlicy oraz uczniowie
z innych szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt bałwanków
ocenianych w dwóch kategoriach: prace płaskie i przestrzenne. Jury zwracało uwagę
na

oryginalność,

estetykę

wykonania

i

zgodność

pracy

z

tematem.

Lista laureatów konkursu:
I miejsce:

II miejsce

Zuzanna Cieślik

SP 21

Agnieszka Adamska

SP 21

Amelia Karpińska

SP 95

Natalia Janik

SP 4

Zuzanna Kozak

SP 2

Aleksandra Filipek

SP 95

Natalia Taraszkiewicz

SP 2

Damian Kucharski

SP 4

Lena Kowalska

SP 4
III miejsce
Zofia Rodak

SP 36

Alicja Papkoj

SP 95

Michał Hobieczyński

SP 4

Stanisław Skarżewski

SP 2

Zofia Jaworska

SP 36

Serdecznie gratulujemy!
Prace konkursowe można nadal podziwiać na
stronie internetowej naszej szkoły – zakładka
O szkole – Świetlica
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KRAKÓW – NASZE MIASTO
W dniach od 22 do 26 lutego przeżywaliśmy
w naszej szkole tydzień „Kraków moje
miasto”. Próbowaliśmy się w tym czasie
dowiedzieć, co oznacza powiedzenie „Nie
od

razu

Kraków

zbudowano”.

Przypomnieliśmy sobie legendy związane z
naszym miastem, na przykład legendę o
smoku wawelskim, świętym Florianie czy o
świętym

Stanisławie.

Był

konkurs

na

najładniejszą ilustrację do legendy. Wiemy
już, jak prawidłowo pokolorować herb
miasta. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda tradycyjny strój krakowski, niektórzy z nas
przygotowali prace przedstawiające krakowiaka i krakowiankę. Poznaliśmy również
legendę o koniku zwierzynieckim, czyli lajkoniku. Wykonaliśmy bardzo dużo prac,
które teraz zdobią naszą świetlicę oraz galerię na korytarzu.

Oskar Skóra, klasa 2d

6

POZNAJEMY TRADYCJE
KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
Wielkanocne zwyczaje w Anglii miały swój
początek
długo
przed
nastaniem
chrześcijaństwa.
Nawet
nazwa
świąt
obchodzonych
w
anglosaskiej
tradycji
zawdzięcza swoją nazwę bogini wiosny Eostre.
W wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny
i nowego życia. Dawniej dekorowano je
farbami, obecnie wypierane są one przez swoje czekoladowe odpowiedniki. Na
północy kraju, w Preston, panuje zwyczaj turlania jaj ugotowanych na twardo. To,
które najdzie się najdalej – wygrywa. W innych regionach ludzie bawią się trzymając
jajko w dłoni i uderzając w jajko przeciwnika. Przegrywa ten, kogo jajko pierwsze
zostanie uszkodzone. Symbolem świąt na wyspach jest króliczek. To pozostałość po
tradycji polowania na zające, którą rozpoczynano właśnie w czasie Wielkanocy.
Podobnie
jak
w
Polsce,
mieszkańcy
najmniejszego kontynentu na Ziemi obchodzą
Niedzielę Palmową w niedzielę (szok!) .
Zamiast
przyozdobionych
patyczków
(mierzących czasem po parę metrów)
przynoszą oni prawdziwe palmy. W końcu mają
do nich dostęp i nie muszą bawić się w żadne
imitacje. Po kościelnej uroczystości poświęcone
sztywne liście pali się na stosie, a popiół
przechowuje się aż do Środy Popielcowej, co
należy uznać za bardzo ekonomiczne podejście
do palemki.
Australijczycy, w przeciwieństwie do Polaków, wcale nie lubią spędzać Wielkanocy w
domowym zaciszu wśród babć, ciotek i krzyczących siostrzeńców . Wolą
podróżować i w pełni wykorzystywać czterodniowy okres laby. Nikt nie zakłada
garnituru, ciemnych ubrań czy eleganckich butów. Wszyscy wydają się być bardzo
zrelaksowani. Na swój sposób dziękują Jezusowi, ale raczej za dodatkowe dni wolne, a
nie za zmartwychwstanie i grzechów odkupienie. Często już od piątku podpala się
grilla, który nie gaśnie aż do wtorku. Na nim przypieka się warzywa, a wśród nich
dynie a także dobre, tłuste mięsko. Po tak obfitym obiadku na deser zjada się
tradycyjne słodkie bułeczki udekorowane symbolem krzyża. Dumnie nazywane „hot
cross buns” mini - chlebki wypieka się razem z suszonymi owocami. W Australii nie
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spotkacie Króliczka Wielkanocnego. W miejscu kicającego koleżki Baranka Bożego
występuje Wielkouch Króliczy – kuzyn Króliczka ze strony brzydkiego wujka, który w
przeciwieństwie do piękniejszego krewniaka nie wyrządził mieszkańcom tak wielu
problemów.
Podsumowując, dla większości Australijczyków święta Wielkanocne są tylko dłuższym
weekendem.
Daniel Morek, klasa 3b

KARTKA Z KALENDARZA
17
marca

Dzień Świętego Patryka
Jest to irlandzkie święto narodowe, obchodzone
również w innych krajach świata. Najważniejszą tradycją
tego dnia jest ubranie się na zielono, a jego symbolem
trójlistna koniczynka. Na kolor zielony podświetla się
również budynki, Fontany itd. Święto to związane jest z
postacią świętego Patryka, patrona Irlandii, który 17
marca zmarł.

Pierwszy dzień wiosny
Obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, czyli 21
marca. W tym dniu żegna się zimę a wita kolejną porę

21
marca

roku – wiosnę. Symbolicznym pożegnaniem zimy jest
tradycja topienia Marzanny, czyli zimy i ciemności. 21
marca obchodzi się również Dzień Wagarowicza.
Shamrock i leprechaun – symbole
Saint Patrick’s Day

Julia Kuć, klasa 2d
Jakub Zięba, klasa 2d
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI

Zapraszamy do „główkowania” nad dwoma krzyżówkami, których tematem
przewodnim są oczywiście zbliżające się święta. Good luck!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Jak nazywamy poświęcony pokarm?
2. Co malujemy na Wielkanoc?
3. Co między innymi wkładamy do koszyka wielkanocnego?
4. Ozdobne gałązki święcone przed Wielkanocą
5. Co się wykluwa z jajka?
6. Co skacze na łące?
7. Śmigus - ….
8. W czym nosimy poświęcone jedzenie?
9. Gdzie chodzimy w niedzielę?
Julia Kuć, klasa 2d
Mia Byrne, klasa 2d
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A FEW WORDS IN ENGLISH

Hello. Easter is coming! Z tej okazji przygotowałam dla Was kilka słów związanych z
Wielkanocą i świątecznymi zwyczajami.
basket – koszyk
blessed Easter food – święcone jedzenie, święconka
chick – kurczak
cross – krzyż
decorate – dekorować, ozdabiać
Easter – Wielkanoc
Easter Bunny – króliczek wielkanocny
Easter eggs – pisanki
Easter lamb – baranek wielkanocny
Easter mass – msza wielkanocna
egg hunt – poszukiwanie jajek
Holy Week – Wielki Tydzień
Lent – Wielki Post

Alicja Jaworska, klasa 3b

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnej atmosferze
życzy
cały Zespół Redakcyjny
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY NASZEJ GAZETKI:

Uczniowie klasy 2a i 2b (grupa 8) oraz uczniowie klasy 3b
Opiekunowie: p. Katarzyna Szewczyk oraz p. Ewelina Kusiak

Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas!
Czekamy 

KOLOROWANKA – EASTER BUNNY
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NASZE ULUBIONE BAJKI – ZWIERZOGRÓD
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