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Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwsta-

nia Chrystusa w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Obchody religijne 

Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolic-

kim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie 

w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego 

Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat 

liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokarmów, 

pisanki, śmigus-dyngus).  

 

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzy-

szy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrze-

gany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu wielkanocnych 

obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej 

radosne.  

Święta Wielkanocne  

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek zwany też Śmigusem - dyngusem, 

oblewanką, polewanką, dniem świętego lejka - drugi 

dzień świąt Wielkanocy stanowiący w Polsce dzień wolny 

od pracy. Jest to święto żydowskie wywodzące się od 

króla Saladyna. 

Jest to najprzyjemniejsza część świąt, lecz nie dla 

wszystkich - są osoby przeciwne temu świętu — polewa-

ni. 

Oryginalna pisanka  

Zwykły wazon na kwiaty możesz zmienić w 

ogromną pisankę wielkanocną za pomocą 

kleju i gazet. Potrzebny będzie  balon, któ-

ry stanowić będzie bazę wyjściową do 

stworzenia mega pisanki. 

Nadmuchany balon, dowolnej wielkości 

oklejaj kawałkami gazet, nasączonymi zwy-

kłym klejem z mąki (mąka pszenna + woda). 

Po nałożeniu wszystkich warstw wygładź 

całe jajo dłonią zamoczona w kleju. 

Po dobrym wysuszeniu pisanki ostrym noży-

kiem wytnij zygzakowaty otwór, tak aby 

przypominał pokruszona skorupkę. Kolejna 

czynność to pomalowanie mega pisanki. Mo-

żesz zrobić to w dowolny sposób, nadając jej 

jednolity kolor lub malując  we wzorki. Malo-

wanie tak wielkiej pisanki to również świetna 

zabawa dla dzieci. 

Gdy Twoja pisanka jest już gotowa, wstaw do 

niej kwiaty.                               
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            Wielkanocne zwyczaje 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawa-

no się też ze śledziem – kolejnym symbo-

lem wielkiego postu. Z wielką radością i 

satysfakcją „wieszano” go, czyli przybi-

jano rybę do drzewa. W ten sposób kara-

no śledzia za to, że przez sześć niedziel 

„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wiel-

ką Sobotę obmyjecie twarz w wo-

dzie, w której gotowały się jajka na 

święconkę, to znikną piegi i inne 

mankamenty urody! 

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu śniadania, 

wspólna zabawa – zwana szukaniem 

zajączka, czyli małej niespodzianki dla 

każdego. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 

święto lejka – to zabawa, którą wszy-

scy doskonałe znamy. Oblewać można 

było wszystkich i wszędzie. Zmoczo-

ne tego dnia panny miały większe 

szanse na zamążpójście. A jeśli któ-

raś się obraziła – to nieprędko znala-

zła męża. Wykupić się można było od 

oblewania pisanką – stąd każda panna 

starała się, by jej kraszanka była 

najpiękniejsza. . 

 

Chłopak, wręczając tego dnia pannie 

pisankę, dawał jej do zrozumienia, że 

mu się podoba. 

Wielkanocne jajo.  

Jajo – króluje na wielkanocnym sto-

le, jest symbolem życia i odrodzenia. 

Tradycja pisanek i dzielenia się 

święconym jajkiem sięga daleko w 

przeszłość. Już starożytni Persowie 

wiosną darowali swoim bliskim czer-

wono barwione jaja. Zwyczaj ten 

przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. 

Rumuńskie przysłowie ludowe mówi: 

”Jeśli my, chrześcijanie zaprzesta-

niemy barwienia jaj na czerwono, 

wówczas nastąpi koniec świata”. 

Czerwone pisanki mają ponoć moc 

magiczną i odpędzają złe uroki, są 

symbolem serca i miłości. Jajko jest 

formą najbardziej doskonałą. Zawie-

ra wszystkie konieczne dla odżywie-

nia organizmu składniki: białko, 

tłuszcz, sole mineralne i witaminy. 

Ma około 100 kalorii.   

Oby zdrowie dopisało i jajeczko 

smakowało, by szyneczka nie tuczyła, 

atmosferka była miła, a zajączek 

uśmiechnięty - przyniósł wreszcie te 

prezenty! 

  

Pomaleńku, przez podwórze idą dzie-

ci kurze. W kropki, w ciapki, malo-

wanki, bo to miały być pisanki! 

Wszystkiego najlepszego z okazji 

świąt Wielkanocnych! 

 

Wiosna idzie, z nią 

święta,  

ktoś o Tobie pamię-

ta,  

życzy jajek koloro-

wych  

i kurczaków odjaz-

dowych,  

pyszne ciasta jedz 

na zdrowie  

i miej wciąż zielono w głowie!  

Wszystkiego dobrego, jajka wiel-

kiego, malowanego, zielonej łączki, 

na której zajączki jedzą makowce 

i pasą owce! 

 

Wesołego jajka, kurczaków, ba-

ranka, ciasta z rodzynkami, ostre-

go chrzanu, tęczowych mazurków, 

mokrego Dyngusa i ode mnie cału-

sa.  

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i 

chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał 

nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupi-

ciel. Zdrowia, radości i powodzenia 

To są najszczersze moje życzenia. 

 

Na stole święcone, obok baranek... no 

i koszyczek pełen pisanek wiosenne 

bazie stoją w wazonie podczas Wiel-

kiej Nocy miłość w sercach plonie.  

 

Niech zające i barany popełniają. 

Twoje plany, porzuć wszystkie roz-

terki, bo to czas wielkiej wyżerki, 

ponadto Świąt w szczęście owoc-

nych życzy króliczek Wielkanocny. 

 

Smacznego jajeczka Wielkanocnego, 

dużego zająca czekoladowego, Zdro-

wia niezawodnego, wielu radości i 

przez całe Święta samej wesołości. 

 

Wesołego królika co po stole bryka, 

spokoju świętego i czasu wolnego, 

życia zabawnego w jaja bogatego i w 

ogóle wszystkiego kurcze najlepsze-

go! 

 

Pełnych miłości, radości i zdrowia 

Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego 

zajączka życzy redakcja gazetki   

szkolnej. 
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Składniki: 

-500g.  twarogu półtłustego, 

-3 żółtka, 

-150g. cukru, 

-2 łyżeczki cukru wani-

liowego, 

-130ml. smietany  

(30-36%), 

-130g. masła, 

-50g. migdałów, 

-50g. rodzynek, 

-50g. kandyzowanych 

skórek z pomarańczy. 

 

Jak przygotować: 

Twaróg zmielić dwukrotnie. Migdały włożyć do miski i 

zalać wrzącą wodą. Pozostawić na co najmniej 5 min. 

Obrać ze skórki. (Skórka po sparzeniu wrzątkiem 

powinna ładnie odchodzić. W tym celu należy ścisnąć 

migdał palcami). Obrane migdały osuszyć na ścierec-

zce i posiekać nie za drobno. Żółtka utrzeć z 

cukrem i cukrem waniliowym. Dalej miksując 

dodać śmietanę. Naczynie z utartymi żółt-

kami i śmietaną włożyć do większego garnka 

z gotującą się wodą tak, aby woda z więk-

szego garnka nie dotykała naczynia z ja-

jkami. Ubijać ok. 10 min. Masa powinna tro-

chę zgęstnieć. Naczynie z ubitymi jajkami 

ściągnąć z pieca i dalej miksując, dodać por-

cjami miękkie masło, a następnie ser. Na 

końcu wmieszać migdały, rodzynki i skórkę 

pomarańczową. Masę przełożyć do miski wy-

łożonej gazą lub ściereczką. Wstawić do lodówki na 

12 godz. Kolejno odwrócić na talerz, ściągnąć gazę 

(ściereczkę) i udekorować według uznania. 

Ptaszek01 

Pascha Wielkanocna na zimno: 

Tak, na to czeka się zawsze od tygo-

dni z niecierpliwieniem odlicza dni do 

tych upragnionych 14 dni w których 

nie zamierza się robić nic absolutnie 

nic co jest związanego z lekcjami 

przed feriami zawsze się planuje 

„będę spać do 14.00. i kłaść się o 

4.00.’’ tak te rzeczy każdy z nas lubi  

w tym roku cos się zmieniło. W tym 

roku szóstoklasisty nie mieli tak luź-

nych ferii w tym roku po powrocie 

mają niecały miesiąc na przygotowa-

nie się do testu, który zadecyduje 

gdzie spędzi się najbliższe 3 lata. 

Komu jednak chciałoby się uczyć w 

ferie w jedyny czas kiedy można zła-

pać pełny luz, w ferie telefon koja-

rzy się z telefonem a nie z wnerwia-

jącym budzikiem, bez odrabiania 

prac domowych tak, takie nadzieje 

krążą zanim rozpoczną się ferie i 

zanim spojrzy się na kalendarz. Rze-

czywistość jest zupełnie inna, pod-

czas ferii zamiast odpocząć masz 

jedno  pytanie w głowie „Pouczyć się 

czy nie.’’ Tak  trudne z jednej strony 

widzi się jak mijają dni i jest się co-

raz bliżej testu z drugiej strony kie-

dy patrzy się na książki ma się bar-

dziej ochotę na ognisko niż na ferie. 

Efekt tego wszystkiego jest taki, że 

stoi się przed tym stosikiem lekcji 

książek i ani się nie odpoczywa bo 

wie się ze trzeba się uczyć,  ani się 

też nie uczy bo jest się zbyt zmę-

czonym.  Tegoroczne były dla ostat-

nich klas równie trudne jak szkoła. 

Dlatego prosimy nauczycieli nie za-

dawajcie nam dużo bo i tak mamy 

egzamin na głowie-proszę w imieniu 

wszystkich co maje w tym roku egza-

min. 

 

Cheeta :)  

 

Sprawdzian 6-klasisty vs ferie  

1 Kwiecień - Prima aprilis 

 

13 kwiecień — Niedziela 

Palmowa 

Kwietniowe święta 
20 kwiecień — Wielkanoc 

 

21 kwiecień — Śmingus  

- Dyngus  
Król 

http://www.bing.com/images/search?q=%c5%9bmingus-dyngus&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=niedziela+palmowa&go=&qs=ds&form=QBIR
http://www.bing.com/images/search?q=wielkanoc&FORM=AWIR
http://www.bing.com/images/search?q=prima+aprilis&FORM=AWIR
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Świąteczna krzyżówka  

1 Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc 

2 Pomalowane jajka.    

3 Wielkanocne ciasto.    

4 Święcimy je w Niedzielę Palmową  

5 Dzielimy się nim w Wielkanoc   

6 „Kotki” na gałązkach    

7 Lany . . . .     

8 Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia  

9 Przynosi prezenty w Wielkanoc  

Jego następcą jest Piotrek Mąka z klasy 6a. Teraz 

cały sa- morząd szkolny zajęła 

klasa 6a. Piotrek może wam 

doradzić w wielu cennych spra-

wach!    

 

          Ptaszek01 

Adam Sawa z klasy 6b, został usunięty z samo-

rządu klasowego, jak i zarówno ze szkolnego.  

 

 

 

 

Nowa twarz w Samorządzie szkolnym! 

 

Od redakcji:  

Jaj przepięknie malowanych, świąt słonecznie roześmianych, w poniedzia-

łek dużo wody, zdrowia, szczęścia oraz zgody z okazji Wielkiej Nocy ży-

czy Redakcja gazetki. 




