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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŚWIĄTECZNY WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR

,, Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, 
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość" - Jan Paweł II

Z utęsknieniem czekamy na Wielkanoc, okres radości i spotkań z rodziną.

1. Kiedy myślimy o Wielkanocy, przychodzą nam na myśl: jajka, króliczki lub żurek. A Pani z czym kojarzą się te Święta?
  
-Święta Wielkanocne kojarzą mi się z wiosną, zielenią, odrodzeniem i barankami.

2. Na wielkanocnym stole znajduje się wiele przeróżnych potraw. Czy ma Pani wśród nich swoją ulubioną, a może za jakąś Pani nie 
przepada?

-Nie mam takiej potrawy , za którą nie przepadam. Trochę nie lubię białego barszczu. Natomiast, jakie są moje ulubione?
Na pewno żurek. Ze słodkości -  babka drożdżowa i marchewkowa, mazurek oraz sernik.

3. W okresie wielkanocnym ozdabia Pani jajka prawda? Jeżeli tak, to jaką metodą?

-Tak. Ozdabiam jajka razem z córką i wykorzystuję do tego naturalne metody, czyli łupinki z cebuli, które barwią jajka
na brązowo, czerwoną kapustę, uzyskujemy wtedy kolor  fioletowy, a kurkuma daje nam  na barwę żółtą. Ozdabiamy je razem 
z córką metodami, które ona poznała w przedszkolu np. bibułą pozwijaną w kuleczki i przyklejamy różne ozdoby.

4.Wielka Niedziela jest okresem spotkań z rodziną i znajomymi. A Pani, w czyim gronie spędza ten czas Zmartwychwstania?

-W gronie najbliższych mi osób, czyli moja córka, mąż, moi rodzice, moje siostry z mężami oraz dziećmi ale też  teściowie
i siostra mojego męża.

5. Wielkanoc jest niewątpl iwie kojarzona z polewaniem się wodą, czy obchodzi Pani lany poniedziałek?

-Tak, jak najbardziej obchodzę lany poniedziałek. Jako dziecko też go obchodziłam. Zawsze dbamy o to, żeby zgodnie
z tradycją w domu każdy był oblany, bo wierzymy w to, że przynosi to szczęście.

6. A czego życzy Pani całej społeczności szkolnej ósemki? A może ma Pani jeszcze jakieś specjalne życzenia dla ósmoklasistów?

-Całej społeczności naszej szkoły życzę, żeby wraz ze świętami w sercach każdego zagościł spokój, żebyśmy mieli 
możliwość obcowania z naszą rodziną i spędzenia tego czasu tak, jak potrzebujemy i tak jak dla nas jest najbardziej 
przyjemnie i optymalnie.  Każdemu uczniowi życzę, żeby potrafił znajdować szczęście sam w sobie, żeby budował
to szczęście w oparciu o poczucie własnej wartości bez względu na sytuację polityczną, którą mamy na świecie.
Natomiast naszym ósmoklasistom życzę, żeby potrafili dokonać wyboru ścieżki dalszego kształcenia zgodnie z tym, co mają 
w sercach, z tym, czego naprawdę potrzebują i żeby uwzględnili przede wszystkim swoje talenty, pasje oraz odnaleźli swoją 
drogę właśnie w tym kierunku.

                                                                                   Dziękujemy.



WIELKANOCNE TRADYCJE W RÓŻNYCH REGIONACH POLSKI

Obchody Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych przybierały, w zależności od regionu Polski, różne formy. Wśród zwyczajów 
powszechnie znanych były też takie, które kultywowano tylko w wybranych miejscowościach, do najciekawszych tradycji regionalnych 
zaliczamy:

Kujawy - na kujawskim świątecznym stole często królują kraszanki – barwione jajka, na których następnie wydrapywane
są świąteczne wzorki.

Śląsk - święta Wielkiej Nocy na Śląsku rozpoczynają się poświęceniem różnokolorowych palemek w Niedzielę Palmową. 
Podobno według śląskiej tradycji  domownicy  po powrocie ze święcenia połykają po jednej kuleczce bazi, żeby ochronić się 
przed chorobami.

Kaszuby - tak jak Ślązacy, także Kaszubi wierzą w leczniczą i ochronną moc wierzbowych witek – pokazują to, dekorując nimi dom. 
W Wielki Piątek sadzą zaś drzewa i krzewy, wierząc, iż jest to idealna na to pora.
Warto zauważyć, że polski zwyczaj święcenia koszyczka z pokarmami nie był na Kaszubach znany, zaistniał tam dopiero po drugiej 
wojnie światowej pod wpływem pozostałych regionów Polski.

Małopolska - region małopolski i sam Kraków to tereny, gdzie tradycje Świąt Wielkanocnych sięgają aż średniowiecza.  W nocy
z Wielkiej Niedzieli na wielkanocny poniedziałek mieszkańców odwiedzają straszne zjawy, dziady i stwory, które nic
nie mówiąc, żądają datków. Od domu do domu chodziła (do dziś chodzi, niestety już tylko jako atrakcja regionu, w trakcie widowiska) 
Siuda Baba, czarna od sadzy, bo przez cały rok pilnowania ognia nie wolno jej się było umyć.
Tuż po świętach przychodziła natomiast pora na zabawy na Rękawce – tradycyjny odpust na Kopcu Kraka. Według legendy
do usypania kopca ludzie nosili ziemię we własnych rękawach.

Mazowsze - stanowi mieszankę tradycji i kultur i nie ma aż tak wyraźnych i odmiennych od innych regionów kraju zwyczajów 
świątecznych. Ponoć istnieje jedyna mazowiecka, kultywowana po dziś dzień tradycja spożywania podczas świątecznego 
śniadania czerwonego barszczu zamiast białego.



METODY ZDOBIENIA JAJEK

KĄCIK WIELKANOCNYCH ŻARTÓW                                                                           

Pisanki woskowe  o  deseniu wielobarwnym otrzymuje się, powtarzając proces rysowania wzorów
i  farbowania jaj. Farbowanie zaczyna się od  barwnika najjaśniejszego.
Wzór barwny na  białym tle uzyskuje się często także metodą  wytrawiania kwasem  (kapuścianym, 
barszczowym, kwaśną serwatką). Na  ufarbowanym jaju rysuje się wzór woskiem, po  czym moczy się je  
w  kwasie i  w  ten sposób wytrawia białe tło. Po  usunięciu wosku zostaje na  skorupce barwny wzór.

Najnowsze techniki zdobienia polegają na  oklejaniu wydmuszek jaj różnorodnymi materiałami. Znane 
na  Kurpiach, w  Puszczy Białej, zachodnim Podlasiu tzw.  wyklejanki  lub  oklejanki  to  jaja – 
najczęściej wydmuszki – pokryte białym rdzeniem sitowia jeziornego lub dzikiego bzu. Uzupełnia się je  
jaskrawymi nitkami wełnianymi lub miniaturowymi, barwnymi wycinankami z  glansowanego papieru, co  
nadaje im  oryginalną fakturę.
Kolorowa, kontrastowa przędza dawniej mogła pochodzić nawet z  ubrań osoby zmarłej. Wierzono, że  
dzięki temu żyje ona nadal wśród nas.

Drapanki - technika farbowania jaj, a potem precyzyjnego wydrapywania pięknych, najczęściej 
kwiecistych wzorów ostrym narzędziem (igłą lub nożykiem). Wymaga odrobiny cierpliwości, 
ostrożności, więc polecamy starszym dzieciom

Jajka oklejane - decoupage  - zdobienie jaj przy pomocy naklejanych motywów wycinanych lub 
wydzieranych z serwetek papierowych za pomocą rozwodnionego wikolu lub kleju do decoupage'u. 
Dobrze jest jajka pomalować najpierw białą farbą jako bazę, motywy naklejać pędzelkiem delikatnymi 
ruchami ze środka ku brzegom, a na koniec jaja polakierować. Mogą to być wydmuszki lub jaja 
styropianowe.

1.Jaką biżuterię nosi zajączek wielkanocny? 
(Marchewkowego złota)

Jaki jest dowód na to, że marchewka jest dobra dla oczu?
(Nie widać królików w okularach)

2.Dlaczego pisanki nie wychodzą w nocy? 
(Bo nie chcą zostać pobite) 

3.Jak zajączek maluje te wszystkie pisanki?
(Zatrudnia elfy Świętego Mikołaja poza sezonem!)

 4.Gdzie zajączek wielkanocny nauczył się jeździć na nartach?
(Wzgórze Króliczków) 

5.Czy słyszałeś ten o domu zaatakowanym pisankami?
(Potrzebował terminatora jajek!)

6. Jak nazywasz zajączka wielkanocnego dzień po Wielkanocy?
(Zmęczony)

7.Co stało się z zajączkiem wielkanocnym, gdy źle zachowywał się w szkole?
(Był pisanym jajkiem!)

8.Co byś uzyskał, gdybyś skrzyżował zajączka wielkanocnego ze słynnym francuskim generałem?
 (Napoleon Bonaparte)

9.Jakie historie są ulubione przez zajączka wielkanocnego? 
(Bunny Tales) 

10.Czy słyszałeś o kobiecie, która narzekała na swój gulasz z królika?
(Powiedziała, że w jej zupie jest zając)



WSKAZÓWKI PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

WYNIKI SZKOLNEJ ANKIETY
Co zmieniło się w naszej szkole na przestrzeni dwóch lat ?

W badaniu wzięli udział uczniowie kl. IV, VII, VIII.

Oto ich odpowiedzi oraz liczba oddanych głosów:

1. Kryta Pływalnia  : 52

2. Odświeżenie budynku  : 51

3. Zakup telebimu  : 55 

4. Zakup automatów  : 28 

5. Zdjęcie krat w pawilonach : 33

6. Ekspozycja pucharów , dyplomów w pawilonie sportowym : 53 

7. Budowa nowego parkingu  : 50 

8. Budowa siłowni na świeżym powietrzu: 54

9. Eksponowanie wartości przyświecających uczniom naszej szkoły na ścianie przed wejściem do pawilonu sportowego  : 50 

10. Wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęt RTV  : 61

Drodzy Uczniowie,  coraz bliżej do egzaminu ósmoklasisty, zatem  możecie odczuwać coraz większy stres. Jest to naturalne, dlatego 
proponujemy Wam kilka sposobów, aby to nieprzyjemne uczucie znacząco zredukować

Bieganie -zmienia ono sposób myślenia, dotlenia mózg i płuca , a skoro poprawia wydolność tlenową, jest to doskonały sposób
na poprawienie swojego stanu serca i naczyń krwionośnych. Na dodatek naukowo potwierdzone jest ,że obniża poziom stresu,
a przy okazji jest to nietypowy sposób do spotkania się z przyjaciółmi.

Spotykanie się z przyjaciółmi -  prawda jest taka, że nic nie poprawia tak humoru jak spotkanie się z osobą, której ufasz, oboje się 
rozumiecie, a w razie potrzeby zawsze poda ci pomocną dłoń. Proponuję, aby spotkać się i spróbować swoich sił z przyjacielem
w wyżej wymienionym już bieganiu. Zdecydowanie łatwiej jest trenować wraz z drugą osobą.
Ewentualnie możesz też wyjść na spacer,przykładowo na lody, zawsze można wtedy pogadać w cztery oczy.

Rozmowa z rodzicami - co prawda jest to dość nietypowy sposób, ale powiedzenie zaufanym osobom co cię gryzie lub masz jakiś 
problem od razu powoduje, że zrzucasz swój ciężar z barków i właściwie, to może nawet nie ma, czym się przejmować.

Pójście do kina - niestety nie jest to darmowy sposób, lecz nie jest on drogi. Najlepiej, kiedy pójdzie się w to miejsce z przyjaciółmi lub 
rodzicami. Nie dość ,że na spędzicie miło czas w przyjemnej atmosferze z chipsami, popcornem i Coca-colą ,to po filmie możecie 
podzielić się swoimi wrażeniami, co wam się podobało,  może był moment ,który was zirytował lub po prostu wam się nie podobał .
A może cały spektakl był w najwyższej klasie i dalibyście 10/10?

Wziąć prysznic - jest to dość niekonwencjonalny sposób, który niejednej osobie pomógł się odprężyć. Zawsze, jeśli ktoś nie lubi 
powyżej wymienionej kąpieli, można nalać ciepłej wody do wanny i zrobić sobie małą saunę. Jest to pomysł, którego wiele osób
nie rozumie ,ale nie ma co się dziwić ,ponieważ jak dla mnie, trzeba to po prostu wypróbować i zobaczyć, czy się spodoba.  

Jazdy rowerem -co prawda klasyk klasyków, ale zawsze są one najlepsze. Najprzyjemniej jest się wybrać na nie z przyjaciółmi.

Tymi o to prostymi sposobami, mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam  umilić czas przed sprawdzianem ósmoklasisty. POWODZENIA!

CO SPAKOWAĆ DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO

Do koszyczka należ włożyć:
1  Jajko  – symbol nowego życia. Najpopularniejszy symbol Wielkanocy.
2  Chleb  – we wszystkich kulturach to pokarm, który zapewnia przetrwanie.
3  Wędlina lub kiełbasa, czyli wyroby z wieprzowiny. Mięsne produkty mają przynieść nam zdrowie i oznaczają dostatek,
4  Baranek  – symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią oraz dobra nad złem. Baranek z czerwoną chorągiewką jest symbolem 
Zmartwychwstałego Chrystusa,
5  Sól i pieprz –  i wykorzystywane do przyprawienia różnych potraw spożywanych podczas śniadania.
6  Kawałki domowego ciasta  – oznaczają umiejętność i doskonałość.
7  Korzeń chrzanu –  choć współcześnie wybieramy starty chrzan.
8  Woda  – symbol odnowienia – narodzenia nowego człowieka.
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