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Zapraszamy uczniów
z klas 1-3 do pisania

artykułów do gazetki szkolnej.
Temat na najbliższy numer:

Majowe - święta narodowe
Na artykuły czekamy 

do 20.04.2022r.
Przynieś do nas:

- rysunki związane z historią Polski
- łamigówki, zagadki, rebusy

- krzyżówki związane z majowymi świętami
- artykuły do działu "Dbaj o zdrowie"

- "Klasowe newsy"
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Oblicz i pomaluj zgodnie z objaśnieniami
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WIELKANOC
Wielkanoc w religii katolickiej to święto upamiętniające śmierć i

zmartwychwstanie Pana Jezusa. Symbolami Wielkanocnymi są jajka,
baranek i zajączki. Warszawską tradycją jest odwiedzanie

symbolicznych grobów Pana Jezusa w kościołach na Starym Mieście. W
naszej rodzinie podczas wielkanocnego śniadania urządzamy bitwę na

pisanki, a potem szukamy pochowanych w domu i ogrodzie
czekoladowych jajeczek.

HISTORIA KOSZYCZKA WIELKANOCNEGO
Historia święcenia pokarmów ma bardzo długą tradycję. Już u
Słowian przedchrześcijańskich, okres wiosny, czasu zrównania

dnia z nocą był czasem świątecznym, rozpoczynającym
wegetację roślin, nowe życie. Święcenie pokarmów łączy się z
pogańskimi świętami, ofiarami, podziękowaniami. Już wtedy
przynoszenie pokarmów do święcenia miało symboliczną

wartość.
Dzisiejszy zwyczaj zanoszenia koszyczków do świątyń związany
jest jednak bezpośrednio z chrześcijańskimi obchodami Świąt

Wielkanocnych.
Do koszyczka wkładamy: baranka – symbol

zmartwychwstałego Jezusa, jajka – symbol nowego życia, chrzan
– symbol siły, wędlina – symbol płodności i dostatku, ser-
symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, sól – symbol

oczyszczenia, ciasto – symbol wszechstronnych umiejętności.
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