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 Wielkanoc to święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które spędzamy  
w gronie rodzinnym uczestnicząc w nabożeostwach oraz skrupulatnie przygotowując wiele wyśmieni-
tych potraw wielkanocnych. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. W Polsce bardzo pielęgnuje się 
obyczaje i tradycje wielkanocne, których jest bardzo dużo. Wiele z tradycji wielkanocnych już zanika, 
jednak wiele z nich preferuje się nadal w polskich domach. 
 
Niedziela Palmowa - Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z wierzby, która zgodnie z tradycją jest symbolem 
nieśmiertelności duszy. Obecnie wielkanocne palemki ozdabiane są suszonymi kwiatami, ziołami czy piórkami różnych ko-
lorów. Święcenie palmy wielkanocnej to piękna tradycja według której palmy chronią domowników przed nieszczęściem. 
  

Środa Popielcowa  - Rytuał posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową to bardzo stara tradycja wielkanocna, która 
stała się symbolem pokuty uczestników nabożeostwa. 
 

Wielkanocny koszyczek - Według tradycji Wielka Sobota to okres radosnego oczekiwania i tego dnia należy poświęcid koszy-
czek z jedzeniem. W takim wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąd baranka – symbolu Zmartwychwstania, wędlin – sym-
bolu kooczącego się postu, jajka – symbolu narodzenia, czy masła – symbolu dobrobytu. Do wielkanocnego koszyczka wkłada 
się także sól i pieprz, chleb oraz ozdoby takie jak kolorowe pisanki i kurczaczki. 
  

Potrawy na Wielkanoc - Kolejną tradycją wielkanocną są oczywiście tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Według tradycji wiel-
kanocnej na stole podczas świąt muszą pojawid się wszystkie te potrawy, których nam brakowało podczas trwania Wielkiego 
Postu. Świętując okres Wielkanocy na stołach nie może zabraknąd żurku wielkanocnego z białą kiełbasą i kawałkami jajka. Jajka 
są symbolem nowego życia i tradycja głosi, że im więcej potraw z jajek na wielkanocnym stole tym większa będzie pomyślnośd 
domowników. Do tradycji wielkanocnej należy także pieczenie babek wielkanocnych oraz mazurków. 
 

Śniadanie - Tradycją wielkanocną jest świąteczne śniadanie w Wielką Niedzielę, gdzie dzielimy się uroczyście  jajkiem z do-
mownikami, po czym zasiadamy do śniadania i cieszymy się suto zastawionym stołem. 
 

Pisanki - Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i kolorujemy skorupki jajek. 
Tworzyd pisanki można na wiele sposobów, najprostszym z nich jest zanurzanie jajek w wodzie w której został zanurzony 
barwnik. Pisanki można także oklejad, malowad lakierem do paznokci bądź wyskrobywad koronkowe wzory ostrym narzędziem 
na skorupce. 
 

Wielkanoc to święto pełne tradycji i obyczajów. Tradycje wielkanocne sprawiają, że to święto staje się 
wyjątkowe, a świąteczne dni są bardziej radosne. 
 

Tradycje wielkanocne w Polsce 

W święta kury tak gdakały, nasze jajka oszalały…. 
Malowały się w paseczki, i w kółeczka i wstążeczki. 
Wszystkie krzyczały: HURRA! HURRA ! Wesołego 
Alleluja ! 
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 Rosja - Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. Święto to obchodzi się nieco później niż u katoli-

ków. W tym roku wypada 23 kwietnia. Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie po-
winni spożywad mięsa, ryb, nabiału i białego pieczywa. Ścisły post obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Paoską. W sobotę następu-
je poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą jajka - symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę  
z białego sera, utartego z masłem, żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają 
się nabożeostwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni. Niedziela zaczyna się od radosnego bicia dzwonów, 
zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa. Pozdrowienia Christos woskresie” (Chrystus zmartwychwstał) i trzykrot-
nie całują w policzek. Tego dnia Rosjanie obdarowują się kolorowymi pisankami, i drobnymi prezentami mającymi 
sprzyjad szczęściu. W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się obrzęd przygotowania krzyżma i jest to bardzo 
ważna uroczystośd. Krzyżmo składa się z około 50 olejków i wonnych ziół. Proces przygotowania krzyżma trwa trzy dni. 
Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. Krzyżmo jest potem używane do namaszczenia podczas 
chrztu i konsekracji ołtarzy.  

 Szwecja - Panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar czyli "wielkanocne 

wiedźmy". Są nimi dziewczynki w wieku 5 - 11 lat. W Wielką Sobotę spacerują po domach 
i w zamian za ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeo żądają, aby wrzucid im do 
koszyka jakieś łakocie lub symboliczny datek. W Szwecji obowiązuje też zwyczaj przyozda-
biania brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. Można je kupid gotowe w kwiaciar-
niach i na targowiskach lub udekorowad samemu. Påskkris, czyli gałązki brzozy mają zwią-
zek z wiarą w ludzką moc przyspieszania nadejścia wiosny. Påsk lördag, czyli Wielka Sobo-
ta jest  najważniejszym dniem w trakcie trwania świątecznego czasu.  
W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny obiad złożony przede wszystkim z 
jajek i ryb. mają okazję do radości, ponieważ w ten właśnie dzieo zajączek wielkanocny 
(påskhare) przynosi im wielkie wielkanocne jajko, w którym znajduje się ogromna ilośd 
cukierków. 
 

 Hiszpania - Wielkanoc to najważniejsze święto w tym kraju. Mieszkaocy świętują w kościołach oraz na 

ulicach miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. W okolicy każdego miasteczka w Aragonii znajduje się 
umieszczony zwykle na wzgórzu krzyż, w pobliżu którego przez cały rok przechowywane są różne relikwie i święte 
wizerunki. W Wielki Piątek mieszkaocy wchodzą na wzgórza po relikwie, a następnie, przy głosie bębnów, schodzą  
z nimi, aby kontynuowad procesje ulicami miasta. Wszystkie rekwizyty powracają na swoje miejsce w sobotę, kiedy już 
bębny milkną. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. picaos, 
którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadają im dwanaście ukłud za 
pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposób zła krew 
wypływa z ciała. Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą ciężkie łaocuchy. Nikomu nie wyja-
wiają swojego sekretu ani ślubów złożonych Bogu. W ciągu wielkiego tygodnia w całym kraju odgrywane są widowiska 
pasyjne.  
 

 Meksyk - Święty Tydzieo (Semana Santa) rozpoczyna się od 

Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą w procesji i święcą gałązki 
palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypywania 
głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i 
ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święce-
nia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki z 
czekolady. Jest to wpływ amerykaoskiej kultury. Niedziela Zmartwych-
wstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu 
pokazy sztucznych ogni,  zabawy w wesołym miasteczku oraz jedzenie 
tradycyjnych potraw z ulicznych budek. Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna  Semana Pascua, czyli Tydzieo Paschal-
ny. Semana Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od pracy i szkoły. 
 

Stany Zjednoczone  - Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są 

konkursy na najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz , bo tak nazywa się takie wielkanocne nakrycie głowy zapoczątko-
wały kobiety, ale coraz częściej można spotkad w ich również małych chłopców. Na świątecznym stole oprócz jajek, 
pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast nie ma specjalnych potraw. Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny, 
a później muszą je zjeśd. W stanach z okazji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajdą się najczę-
ściej słodycze, owoce oraz drobne upominki. 
 



Początek wiosny to oczywiście bardzo teoretycz-

na granica, bowiem w każdej dziedzinie nauki rozpo-
znać go można według odmiennych zasad. Jednak 
tym razem wszyscy widzą go jednocześnie. Dla me-
teorologów i klimatologów głównym wyznacznikiem 
jest oczywiście temperatura. Jeśli średnia dobowa 
mieści się w granicach od zera do 5 stopni, to mamy 
przedwiośnie, zaś jeśli przekracza 5 stopni to jest już 
termiczna wiosna. Dla wiosny specyficzne jest to, iż 
jednego dnia możemy mieć do czynienia 
z przedwiośniem, innego z wiosną, a potem na krótko 
z termiczną zimą. Jednak jeśli ocieplenie jest długotrwałe i dodatkowo prognozy nie zapowiadają  powrotu zimy, to można ogłosić 
nadejście przedwiośnia, a więc wczesnej wiosny.                                                                                          Dominika Knapik 
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Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty ... 

MODA NA WIOSNĘ - Hej! Nazywam się Marysia i chciałabym przedstawid Wam najnowsze trendy na wiosnę. Niestety pogoda jest  

zmienna, więc trzeba się jeszcze ciepło ubierad. Na niepewną pogodę najlepiej ubrad ciemne lub szare dresy, dżinsy albo leginsy. Do tego  
brązowe Kozaczki i jest super! Ale chwila, chwila, zapomniałam.... no tak! Najważniejsza częśd ubioru - bluzka! Najlepiej do tych spodni  

i butów pasuje różowa bluzka... Mówię Wam takie zestawienie jest  niezawodne! Na pewno Wam się spodoba! I mam jeszcze jedną  
niespodziankę - moda dla chłopców! No to zaczynam: Czarne za kostkę buty, niebieskie dżinsy i zielono-czarna bluza z kapturem. Tak tej  

wiosny powinien wyglądad elegancki młodzieniec. Myślę, że każdy znajdzie wśród tych rad coś dla siebie.  Do miłej i słonecznej wiosny!!! 
Marysia Bielecka 

Przedwiośnie, to pora roku, kiedy czujemy się osłabieni, senni, przemęczeni. Aby uzyskad potrzebne do życia siły witalne, należy zdrowo  

się odżywiad. Przykładem takiego zdrowego dania jest twarożek, który gorąco polecam na wiosenne śniadanie. Potrzebne będą: ogórek,  
pomidor, twaróg, śmietana, rzodkiewka, szczypiorek, chleb razowy, sól i pieprz, nóż, widelec oraz łyżka. 

Sposób wykonania: twaróg i śmietanę należy dokładnie wymieszad. Następnie myjemy i kroimy warzywa, które dodajemy do twarożku. Na  

koniec dodajemy przyprawy i jeszcze raz wszystko mieszamy. Tak przygotowana potrawa najlepiej smakuje z razowym chlebem.  
Smacznego życzy Marysia Bielecka 

MARZEC 
Dzieo Pierogów _ 1 marca 
Dzieo Mrożonek - 6 marca  
Europejski Dzieo Mózgu - 18 marca  
Międzynarodowy Dzieo bez Mięsa - 20 marca 
Światowy Dzieo Budyniu - 30 marca 
Dzieo Naleśnika - przeddzieo Środy Popielcowej K
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Prima Aprilis - 1 kwietnia 
Międzynarodowy Dzieo Książki dla Dzieci - 2 kwietnia 
Światowy Dzieo Zdrowia - 7 kwietnia 
Światowy Dzieo Czekolady - 12 kwietnia 
Dzieo Ziemi - 22 kwietnia 
Międzynarodowy Dzieo Taoca - 29 kwietnia 

Czy zostałeś oszukany ? A może ty kogoś oszukałeś ? 
Dominika Knapik oszukała mamę w bardzo pomysłowy sposób: opróżniła pojemnik z kremem i napełniła go śmietaną. 
Innym razem wsypała do suszarki mąkę. 
Natalia Florek uwierzyła mamie, która zjadła jej ciastka i próbowała wmówid, że to nie ona. 
Rodzice Michała Szewczyka oszukali go mówiąc, że jego pies uciekł, a naprawdę schowali go do szafy. 
Magda Matczak usłyszała informację, że do stajni przybył nowy koo, lecz na miejscu niestety rozczarowała się. 
Karinie Kiełtyce usiłowano wmówid, że zjadła kamyk, oczywiście był to żart. 
Tata Magdy Matczak uwierzył, że jego syn dostał złą ocenę. 
Mama Kariny Kiełtyki przestraszyła się sztucznego pająka zostawione-

go przez Karinę. 
Paula Pluta zawołała swojego tatę do pokoju, ponieważ przestraszyła  
się pająka, ale na miejscu usłyszał tylko słowa; PRIMA APRILIS! 
Natalia Florek oszukała mamę, że podczas pomagania w przy  
przygotowaniu obiadu  oparzyła się. 
Pan Dyrektor nabrał całą rodzinę, przestawiając zegarki o dwie  
godziny wcześniej. 
Pani Małgorzata Dymek w poprzedniej szkole zamieniła się z innymi  
nauczycielami na jedną lekcję klasami, by oszukad dzieci. 
Pani Magda oszukała swojego brata, mówiąc mu, że po jego  
samochodzie chodzą koty i gryzą wycieraczki, na miejscu wiadomo co  
ujrzał - oczywiście żadnych kotów nie było. 
Pani Agnieszka oszukała mamę, że wygrała wielką nagrodę pieniężną. 
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Dz. Ś.- Dzieo dobry, czy mogłabym zadad Pani kilka pytao ? 
p. M. - Dzieo dobry, pytaj śmiało. 
Dz. Ś.- Jak Pani spędziła święta Wielkanocne w tamtym roku. 
p. M. - W tamtym roku święta spędziłam bardzo wesoło, dużo spacerowa-
łam i przede wszystkim, jak większośd Polaków, sporo czasu  przesiedzia-
łam przy stole. 
Dz. Ś. -  Z kim pani je spędziła ? 
p. M.- Święta spędziłam z najbliższą rodziną. 
Dz. Ś.- Jakie wspomnienia pozostały w Pani pamięci z ubiegłorocznych 
świąt ?  
p. M. - Były to piękne, wzruszające i radosne święta. Rok temu szybko 
przyszła wiosna, co również przyczyniło się do szczególnej, świątecznej atmosfery. 
Dz. Ś.-Jak Pani zazwyczaj przygotowuje się do Wielkanocy?  
p. M. - Zazwyczaj robię tradycyjne potrawy i przygotowuję święconkę, aby potem iśd z rodziną pod krzyż i ją poświęcid. 
Dz. Ś.- Jakie ma Pani plany na tegoroczne święta? 
p. M.- W tym roku również przygotowuję potrawy i idę z rodziną do kościoła. 
Dz. Ś.- Dziękuję, to już wszystkie pytania. 
p. M.- Proszę bardzo. 

Przygotowała: Magdalena Matczak 
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 Międzynarodowy Dzieo Kobiet jest obchodzony niemal we wszystkich krajach świata. W tym dniu męż-

czyźni duzi i mali składają życzenia i obdarowują kwiatami oraz upominkami panie bliskie ich sercu, czyli 
mamy, babcie, żony, córki i koleżanki. 
Wywiad z panią Bożeną Iwaoską: 
- Jaki prezent dostała pani na Dzieo Kobiet ? 
- W tym dniu zostałam obdarowana dużym bukietem tulipanów.  
- Czy była pani zadowolona z takiego podarunku? 
- Tak, bo tulipany to moje ulubione kwiaty. 
Wywiad z Gabrysią Sakowską z klasy IV: 
- Co dostałaś na Dzieo Kobiet ? 
- Na Dzieo Kobiet dostałam kilka prezentów: czekoladę, bukiecik róż i kwiat w doniczce. 
- Byłaś zadowolona z tego dnia ? 
- Tak, bardzo. 
Wywiad z Tomkiem Skawioskim z klasy IV: 
- Czy obdarowałeś jakąś kobietę z okazji Dnia Kobiet ? 
- Oczywiście, i to kobietę najbliższą mojemu sercu, czyli moją mamę. Z samego rana wręczyłem  mamie tulipana. 
- Czy była zadowolona?  
- Tak,  była bardzo szczęśliwa. 
Wywiad z Kubą Nadwodnym z klasy V: 
- Jak uczciłeś Dzieo Kobiet?  
- Złożyłem swojej mamie życzenia z okazji Dnia Kobiet i w ten sposób ją uszczęśliwiłem. 

Jak zrobid pisankę metodą decoupage? Należy przy-

gotowad: wydmuszkę, papierowe serwetki, klej do decoupage, 

lakier do decoupage. Wytnij ciekawe wzory z np.: z papiero-

wych serwetek. Następnie wzory, które wyciąłeś posmaruj 

klejem do tapet i natychmiast przyklej je do wydmuszki. Gdy 

całośd wyschnie, posmaruj ją lakierem do decoupage. Jest to 

bardzo łatwy do wykonania sposób na pisankę. Efekt koocowy 

jest  naprawdę zadowalający. 

Sposób na prostą pisankę wielkanocną ! Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. Pisanka 

to świetny sposób na ozdobienie wielkanocnego stołu, koszyczka lub stroiku wielkanocnego. 

Ozdabianie pisanki za pomocą wosku. Należy przygo-

towad: wydmuszkę, barwniki, 

świeczki. Najpierw zapal 

świeczkę, aby rozgrzała się  

i stopił się wosk. Następnie 

stopionym woskiem narysuj 

na wydmuszce wzór np: krop-

ki. Gdy 

wosk wyschnie, zamocz jajko w rozcieoczonym 

barwniku. Powyżej zostały przedstawione dwa sposo-

by na wykonanie pisanki wielkanocnej. Mam nadzieję, 

że się spodobały.                                                                                           

Dominika Wolska 
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 Hej! Nazywam się Marysia i chciałabym wam 

opowiedzied o moich psach... To bardzo długa historia. 

Nazywają się Sindi i Sonia i są szalone. Sonia jest bardzo stara - 

nawet starsza ode mnie! Ma 13 lat i jest ciemno-biała, a Sindi - 

jest córką Soni! Jest na maxsa szalona - to po prostu mały roz-

bójnik... Ma  rudą sierśd i jest już mamą. Moje psy uwielbiają 

skakad przez przeszkody - ale takie wielkie! Jeśli mama albo 

tata pozwolą, możecie wejśd na moją stronkę o moich psach - 

Sindi i Sonia yorkshireterier kundelek. Naprawdę znajdziecie 

tam dużo zdjęd i filmików! No to wszystko o moich psach...  

Do zobaczenia! 

Opowiem Wam o Sarze  
Sara jest kundelkiem, a więc jej rasę możemy określid jako mieszaną. 
Jest bardzo duża, energiczna, miła i mądra. 
Sara bardzo lubi chodzid na spacery. Czasem, gdy mam wolną chwilę 
dwiczę z nią różne sztuczki. 
Mój piesek jest wielkim łakomczuchem, który wszystko pochłania  
w błyskawicznym tempie. Sara zawsze mnie broni i jeszcze nigdy 
na mnie nie warczała. Mówiąc,  jednym słowem, bardzo ją kocham. 

Kinga Jesiołowska z klasy 5 

Chciałabym opowiedzied Wam o moim ulubionym rodzaju muzyki, a jest 
nim pop. Pop jest to bardzo znany i sławny zarazem rodzaj muzyki. Więk-
szośd młodzieży słucha właśnie popu. Do tego rodzaju muzyki należą takie 
utwory muzyczne jak np.  "I 'm albatroz", "Stay High", "Break the ruels" 
itp.  
Do popu pasują także niektóre taoce np. breadance czy hip hop. Gorąco 
polecam - posłuchajcie. 

Kinga Jesiołowska z klasy 5 
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Palce pod specjalnym nadzorem ! 
Palce nie mogą powstrzymad się od dotykania, tarmoszenia, zdrapywania... Co gorsza, jest 
ich aż 10!! Gdy tylko więc jeden zaczyna rozrabiad, zaraz przyłączają się pozostałe. No i za-
męt gotowy! 
Należy unikad: 
Żałoby za paznokciami, co budzi przypuszczanie, iż myjesz ręce raz na trzy dni. 
Wyjadania sosu palcem, nawet jeśli sos zawsze lepiej smakuje na palcu niż na łyżeczce. 
Trzymania rąk w kieszeniach aż po same łokcie, gdy właśnie odpowiadasz przy tablicy... 
 

Uwaga na pułapki ! 
Nie daj się nabrad, tak jak wiele osób, które były kompletnie nieobeznane z tematem i to-
talnie się przez to ośmieszyły. Niewielka miseczka, w której pływa plasterek cytryny, to nie 
smakowity napój orzeźwiający, lecz zestaw do płukania palców. 
Należy: 
Delikatnie zanurzyd w niej palce 
Po czym wytrzed je w serwetkę... i tyle ! 
 

Z której strony nóż, a z której widelec ? 
Za każdym razem jest to samo wiedziałaś/eś, ale znów nie pamiętasz. Oto sprytna sztuczka, 

która pomoże Ci zapamiętad do kooca życia: wideLec po Lewej, a więc nóż po prawej! 
 

To zabawne, jak czasem taka drobna rzecz potrafi ułatwid człowiekowi życie! 
Warto skorzystad z wyżej wymienionych porad. Nigdy nie wiadomo, co i w jakiej sytuacji może się 
nam przydad. 

Nasze pupile ... 


