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Witamy w Kwietniu 😊

życzą nauczyciele oraz Dyrekcja
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Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Upamiętnia ono misterium
paschalne - mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to święto ruchome, więc jego
termin co roku przypada w różne dni. Do tegorocznych świąt Wielkiej Nocy wierni przygotowują się
od 17 lutego, czyli Środy Popielcowej, która rozpoczyna 40-dniowy post.

Tuż przed Wielkanocą 28 marca 2021 roku katolicy obchodzą Niedzielę Palmową. To ona
zapoczątkowuje Wielki Tydzień. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do
Jerozolimy. W tym dniu w kościołach święci się palmy.
Wielki Czwartek - pierwszy dzień Triduum Paschalnego
Natomiast Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. W 2021 roku przypada 1
kwietnia. Tego dnia w Kościele Katolickim odprawiana jest tylko jedna msza święta na pamiątkę
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego
Wielki Piątek w 2021 obchodzimy 2 kwietnia. To dzień upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. W
Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły. W kościołach nie sprawuje się liturgii
eucharystycznej. To dzień zadumy nad Męką Chrystusa.

Wielka Sobota – to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia
3 kwietnia 2021, w Wielką Sobotę, katolicy oczekują przyjścia Chrystusa. To ostatni z trzech dni
przygotowujących chrześcijan do święta Zmartwychwstania. Wówczas wierni przynoszą do świątyni
pokarmy w koszyczkach, które święci kapłan. Na zakończenie Wielkiej Soboty odprawiana jest
uroczysta Msza Święta Wigilii Paschalnej.

Kiedy wypada Wielkanoc 2021?
Po okresie Triduum Paschalnego katolicy 4 kwietnia 2021 obchodzą Zmartwychwstanie Jezusa. To
najważniejszy dzień w kalendarzu Kościoła Katolickiego. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się od
mszy rezurekcyjnej, podczas której organizowana jest uroczysta procesja.

Wszystko o pisankach.
Zwyczaj malowania jajek był znany już w czasach cesarstwa rzymskiego, a
najstarsze pisanki pochodzą z terenów Mezopotamii. Najstarsze polskie pisanki
pochodzą z końca X wieku – odnaleziono je w pozostałościach grodu na
opolskiej wyspie Ostrówek.
Są jednym z elementów symboliki wielkanocnej – jajko to symbol życia i
zmartwychwstającego Chrystusa, rodzącej się do życia przyrody i siły broniącej
przed wszelkim złem.
Chociaż wszystkie wielkanocne jajka, również te wkładane do koszyka
wielkanocnego nazywa się pisankami, to "prawdziwe" pisanki powstają przez
rysowanie na skorupce gorącym woskiem i zanurzenie jajka w barwniku.
Jajka barwione łupinami cebuli czy sokiem z buraka to kraszanki, a oklejane
skrawkami materiałów, włóczką czy papierem to naklejanki lub nalepianki.

Barwienie jajek – jak zrobić pisanki?
Obecnie, by zrobić kraszanki, czyli barwione jajka, wystarczą barwniki
dostępne w supermarketach, sklepach internetowych i kwiaciarniach. Jednak
tradycyjnie wykorzystuje się naturalne składniki, które większość z nas ma w
swojej kuchni, np. łupiny cebuli.

Jak zrobić kraszanki? Do garnka wkładamy jajka oraz łupiny czerwonej i białej
cebuli, wszystko zalewamy zimną wodą. Całość gotujemy ok. 7-10 minut, w
zależności od odcienia, jaki chcemy uzyskać. Po gotowaniu z łupinami cebuli
jajka będą miały rdzawy kolor.
Jak naturalnie barwić jajka? Zamiast łupin możemy użyć kurkumy (dla złotego
koloru), soku z buraka (dla różowego koloru), płatków kwiatu bławatka (dla
niebieskiego koloru), liści szpinaku, pędów młodego żyta lub listków barwinka
(dla zielonego koloru) czy kwiatu nagietka (dla żółtego koloru).
Więcej sposobów na przygotowanie kolorowych jajek znajdziesz tutaj:
https://mamadu.pl/135855,jak-zrobic-pisanki-latwe-sposoby-na-piekne-pisanki-wielkanocne#

Składniki: -słoik -jajko -ocet

EKSPERYMENT Wykonanie:

Do słoika wlewamy ocet około połowy objętości. Przy pomocy łyżki ostrożnie umieszczamy w nim
jajo, zostawiamy na 24 godziny. Wyciągamy i…? Co się stało z jajkiem Kochane Dziubki?

spring- wiosna basket-koszyk egg-jajko hunt-szukać Easter- Wielkanoc
chick-kurczaczek Sunday- niedziela bunny- zajączek flower-kwiatek carrot-marchewka

Ciekawostki o książkach
23 kwietnia od 1996 roku obchodzony jest na całym świecie jako Dzień Książki i Praw Autorskich.
Data ta jest datą symboliczną. 23 kwietnia urodzili się lub odeszli znani pisarze, m.in.: Cervantes, czy
Szekspir.
Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Biblię przetłumaczono na 310 języków.
Literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII wieku. Wcześniej nie istniała, a
najmłodsi czytali te same książki co dorośli.
Najmniejsza, wydana na świecie książka to "Stary król Cole". Wielkość książki to 1mm x 1mm.
Największa książka świata mierzy 2,74 x 3,07m.i waży 252,6kg. Wydano w 1976 roku.
Najdroższa, polska książka to "O obrotach sfer niebieskich" Mikołaja Kopernika z 1566 roku. Jej
drugie wydanie kosztowało 103 tys. złotych.
Pierwszą wydaną w Polsce książką był modlitewnik "Raj duszny". Miało to miejsce w 1513 roku.
Pierwsza książka, która została napisana z pomocą maszyny do pisania to „Przygody Tomka
Sawyera”.
Książka najmłodszego pisarza świata - Dorothy Straight została wydana, kiedy autorka miała 4 lata!
Największa ilość powieści wyszła spod pióra Polaka - Józefa Ignacego Kraszewskiego. Napisał ich
ponad 600.
Pierwsza książka dla osób niewidomych powstała w roku 1786.
W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy, pociera
się kartkę nadgarstkiem.
Żeby wydrukować 100 kartek książki, potrzeba od 2 do 3 drzew.
Analfabetyzm to nadal aktualny problem. 1 na 5 dorosłych osób na świcie nie potrafi czytać.

Do zobaczenia w Maju
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