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Z ŻYCIA SZKOŁY...
Jesteśmy życzliwi i empatyczni...
Jesteśmy twórczy...
Jesteśmy uśmiechnięci...
Jesteśmy mistrzami....

CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH
-wydanie świąteczne
W numerze:
Jan Paweł II, zwyczaje wielkanocne
kolorowanki, z życia wzięte,
kalendarium, krzyżówka
Marzec 2021 r.

Więcej na stronie szkoły:
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin,
soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka
domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które

Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc warto
przypomnieć sobie tradycje wielkanocne...
1. Niedziela Palmowa
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień
przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, obchodzimy
Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną.
Dawniej robiono palemki – z wierzbowych gałązek,
bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i
kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne
właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała
rodzinie szczęście.
2. Święcenie pokarmów

miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania!
3. Malowanie jajek
Wywodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie
jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły
witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego życia.
Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i bogów.
Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale
powinniśmy rozróżnić wśród nich:
- kraszanki,
- nalepianki,
- oklejanki.

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się,

na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było

aż po dziś dzień. Ma on korzenie pogańskie, ale został

nawet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano!

uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko
symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim,
zazwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej święconki
może być też różna, w zależności od danego regionu. Nie

Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do dzisiaj w
niektórych domach bawimy się w tak zwaną „walatkę”, która
polega na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek

po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko

Przysłowia towarzyszyły ludziom od

rozbiło pisankę przeciwnika.

najdawniejszych czasów w niemal wszystkich

Źródło:Ciekawe tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce – dawniej
i dziś | Garneczki.pl - blog

językach świata. Najstarsze przysłowia pochodzą
ze starożytnej Grecji. Nazywano je tam paroimią
Przysłowia wywodzą się z różnych dziedzin kultury.
Powstają anonimowo i biorą swój ród z dawnych

Źródło: Google

W marcu, jak w garncu
czyli słów kilka o przysłowiach...

Przysłowia polskie wywodzą się z tradycji
ludowej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy
ludu, często związane z konkretnymi wydarzeniami,
utrwalają formy językowe. Są mądrością narodu i

wierzeń, obyczajowości, zabobonów, obserwacji
przyrodniczych,

z

anegdot,

praktyki

różnych

zawodów i dowcipów sławnych ludzi. Ich cechą
tematyczną jest ich sens moralny – przysłowia są
bowiem z zasady przestrogami, zakazami, nakazami
i pouczeniami. Cechą gatunkową przysłowia jest też
jego powtarzalność.
Wiecie, że istnieje nauka o przysłowiach?
Otóż TAK! I nazywa się: przysłowioznawstwo.
Źródło: Przysłowia ludowe mądrością narodu (cbr.net.pl)

ważnym źródłem do badań nad historią kultury,
dlatego też każdy z nas powinien je znać.

Najbardziej znanymi przysłowiami wiosennymi są
oczywiście:
• W MARCU, JAK W GARNCU i

• KWIECIEŃ PLECIEŃ, BO PRZEPLATA

Farbowanie jajek

TROCHĘ ZIMY, TROCHĘ LATA, które
oznaczają zmienność pogody w tym okresie.

Wielkanoc kojarzy mi się przede wszystkim
z wiosennymi potrawami na stole i kolorowymi

Ale są także mniej znane:
• GDY DZIKA GĘŚ W MARCU PRZYBYWA,
CIEPŁA WIOSNA BYWA (powrót ptaków

pisankami. Oto kilka pomysłów na naturalne
barwniki☺

zwiastuje wiosnę).
• JEŚLI W KWIETNIU PSZCZOŁY NIE
LATAJĄ, TO DŁUGIE CHŁODY SIĘ
ZAPOWIADAJĄ
• GRZMOT W MAJU NIE SZKODZI, SAD
DOBRZE OBRODZI.
•

JEDNA JASKÓŁKA WIOSNY NIE CZYNI.
Źródło: Google

Farbowanie jajek w kapuście
Dzięki czerwonej kapuście można uzyskać zarówno
niebieskie, jak i fioletowe jajko. Jak to zrobić?
Posiekaj pół główki kapusty, wsadź do garnka, dodaj
trochę soli i zalej wodą. Gotuj wszystko 10 minut.

Farbowanie jajek kurkumą
Kurkuma sama w sobie potrafi na długo zafarbować
dłonie, więc z jajkami idzie jej równie dobrze :)
Przygotuj wywar: do garnka wlej wodę, dodaj 4-5

łyżek kurkumy, trochę soli i octu, wsadź jajka i
gotuj 10 minut. Całość pozostaw do wystygnięcia
lub po prostu trzymaj w garnku przez kolejne 2

Przepis
Czekoladowe babeczki z owocami

godziny. Gotowe!
Farbowanie jajek burakami
Przygotuj buraki – obierz je, pokrój w plastry i
przełóż

je do garnka. Następnie dodaj jajka, sól i

3-4 łyżki octu – gotuj 10 minut. Jajka pozostaw do
wystygnięcia lub nawet na całą noc.

SKŁADNIKI na babeczki:
♡ 1 szklanka cukru (szklanka o pojemnosci 250 ml)
♡ 1 szklanka mąki
♡ 1/3 szklanki kakao
♡ łyżeczka proszku do pieczenia
♡ 1/3 szklanki masła lub oleju
♡ pół szklanki mleka
♡ 1 jajko
♡ pół szklanki ciepłej kawy lub wody
♡ owoce: maliny, borówki, świeże lub mrożone

https://aniastarmach.pl/farbowanie-jajek/

Pieczenie:
♡ 175 stopni
♡ 20-25 minut

W naczyniu mieszamy cukier, mąkę, kakao, proszek do
pieczenia, olej/ masło, mleko i jajko . Zawartość naczynia
mieszamy do połączenia składników - na końcu dodajemy
kawę lub wodę.
Formę do muffinek wykładamy papilotkami i napełniamy
każdą do ok. 3/4 wysokości. Do każdej babeczki wkładamy
po kilka owoców. Pieczemy w temperaturze 175 stopni
przez 20 – 25 minut. Po wyjęciu z piekarnika studzimy na
kratce.

PAMIĘTAJ!
Podczas obsługiwania sprzętu ADG poproś o pomoc osobę
dorosłą.
https://www.youtube.com/watch?v=fpyGpNm4Ebo

PAMIĘTAMY!!!
02 kwietnia o 21:37 minęła 16 rocznica śmierci
naszego Patrona Szkoły św. Jana Pawła II.
Niech Jego słowa zawsze będą Waszym
drogowskazem...

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie
wymagali"

"Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne...
Tylko dziś jest twoje."
http://lubimyczytac.p

http://liturgiczny.pl/obrazek-swiety-jan-pawel-II

KALENDARIUM
Pamiętaj!!!

• 04 kwietnia 2021 r.-Wielkanoc
• 05 kwietnia 2021 r. – Poniedziałek Wielkanocny
• 22 kwietnia 2017 r. – Światowy Dzień Matki Ziemi.
Z okazji Wielkanocy niech życzenia nabiorą mocy
W sercu pogody, a w dyngusa dużo wody!
Miłość i pokój niech goszczą u Was dnia każdego
Niech każdy dzień przyniesie coś pięknego.

https://sp2.miastoszczytno.pl
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