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Maki, róże, kaczeńce
Zdrobniale Mirosław
98,99 …..
Pierwszy człowiek
Długi z drewna
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Naczynie na zupę
Malowane jajo
8 marca – Dzień …
Do całowania
Wszystko ma początek i ….
Tam oglądasz filmy

Dla najmłodszych - zagadki
1.Kto ma na półkach książek
bez liku,
i dba o książki, i czytelników.
2.Zwykle podaje zakupy.
Czasem poradzi co kupić:
chleb, spodnie, może
latawca,
to jest na pewno...

3.Klucz się zaciął w zamku
to się czasem zdarza...
sam nie zreperujesz,
biegaj po...
4.Kto to w autobusie
nie usiądzie w tyle,
I choć często jeździ,
nie płaci za bilet.

Gazetka wydawana przez uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan

Ciąg dalszy
Koziorożec, Bliźnięta:
Marzec będzie bardzo udanym miesiącem.
Zdarzy się mnóstwo interesujących rzeczy i
niespodzianek.
Wodnik, Rak:
Chod pogoda nie będzie dopisywad, to w
sercu poczujesz wiosnę. Na wspaniałym
spacerze poznasz kogoś….
Ryby, Panna:
Nie możesz doczekad się wakacji. Jeszcze
trochę cierpliwości. Oby nie zabrakło Ci sił
na finisz.
Baran, Waga:
Wyjdź w koocu ze swej skorupy. Otwórz
się na ludzi i życie. Może wiosna Ci w tym
pomoże.
Byk:
Dlaczego masz stale zły humor i na
wszystko narzekasz? Może czas w koocu
coś zmienid?
Lew:
Dobrze, że otaczają Cię serdeczni ludzie,
którzy dużo wybaczają. Może Ty zrobisz
coś dla nich, zamiast tylko brad…
Skorpion:
Święta , święta i po świętach. Trzeba się
ostro brad do pracy, bo koniec roku zbliża
się szybciej, niż myślisz.
Strzelec:
Uwielbiasz pierwsze dni wiosny, długie
spacery, spotkania z przyjaciółmi na
świeżym powietrzu. Pamiętaj jednak
czasem o kurtce. Dni nie są jeszcze tak
ciepłe.

Zwyczaje, tradycje, obrzędy,
liturgia
Pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia to
jednocześnie dzień radosnych procesji
palmowych upamiętniający wjazd Jezusa
do Jerozolimy, ale również dzień
rozpoczynający tydzień żałoby i zadumy
nad śmiercią Chrystusa.
Liturgia składa się z kilku części.
Porannej Mszy Świętej, podczas której
święci się palmy. Po mszy następuje
uroczysta procesja palmowa na wzór IV
wiecznych procesji jerozolimskich.
Niedzielny wieczór to już okres zadumy i
wyciszenia, podczas której odbywają się
czytania fragmentów Ewangelii
związanych z ostatnimi dniami życia
Jezusa Chrystusa.
O ile zwyczaj procesji palmowych
pochodzi z początków IV wieku naszej
ery, o tyle święcenie palm to tradycja
młodsza - pierwsze wzmianki wskazują,
że pochodzi z XIw.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki
wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu
wkłada się je za krzyże i obrazy, by
strzegły domu od nieszczęść i zapewniały
błogosławieństwo Boże. Wtykano także
palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł
zasiewów i plonów przed gradem, suszą i
nadmiernym deszczem.
Poświęcone palmy powinny być
przechowywane przez prawie cały rok, aż
do spalenia w Środę Popielcową.

Hanka i Wasylek kochali się tak bardzo,
że ona się utopiła, a on umarł z głodu.
Bogurodzica była napisana w
języku polskim po łacinie.
Jan Christian Andersen nie miał
rodziców, urodził się u obcych ludzi.
Przez kilkadziesiąt lat Polska nie
pokazywała się na mapie, bo była
rozebrana.
Zbyszko jechał na koniu i piana leciała
mu z pyska.
"Bogurodzica" śpiewana była często na
rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.
Bogumił ożenił się z Barbrą w dniu
swojego ślubu

Niedziela Palmowa
Ostatnia niedziela przed Wielkanocą,
pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia okresu upamiętniającego ukrzyżowanie i
śmierć Jezusa Chrystusa. Jest to święto
chrześcijańskie, ruchome - w 2013 roku
Palmowa Niedziela wypada 24 marca.

Tło historyczne - Wydarzenia
Biblijne
Liturgia tego dnia jest pamiątką
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy
pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak
podają Ewangeliści, zgromadzone
wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze,
gałązki oliwne i palmowe wołając:
„Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie".

Bakterie, które rozmnażają się przez
kichanie, prowadzą tryb życia
koczowniczy.
Najprostszym typem telewizora
kolorowego jest telewizor czarno-bialy
w brązowej obudowie.
Stolicą Polski jest przeważnie
Warszawa.
Dziedziczność pozwala wyjaśnić,
dlaczego skoro dziadek i ojciec nie
mieli dzieci, to i my będziemy
bezdzietni.
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ZWYCZAJE I
TRADYCJE
WIELKANOCNE
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki
bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano
kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi
piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią
lekko domowników, by zapewnić im szczęście
na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za
obraz lub włożone do wazonów palemki
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i
złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a
wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się
dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do
urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z
grzechotkami, hałasując i strasząc
przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj
obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu
grzechotkami
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Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego
oczekiwania. Koniecznie należało tego
dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć
baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na
znak, że kończy się post). Święcono też
chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i
śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia.
Święconkę jadło się następnego dnia, po
rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką
Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w
której gotowały się jajka na święconkę, to
znikną piegi i inne
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto
lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było
wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego
dnia panny miały większe szanse na
zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła –
to nieprędko znalazła 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.

