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Wielkanocne ciekawostki 

Czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie po Wielkanocy  

świętowali aż trzy dni? Takich niespodzianek  

historia Kościoła kryje całe mnóstwo. Wiele  

obrzędów i zwyczajów Triduum Paschalnego i  

okresu Wielkiejnocy przez wieki zmieniało się,  

a oto kilka ciekawostek sprzed kilkuset lat: 

 W średniowieczu komunię św. w Wielki Piątek przyjmował tylko kapłan. Wynikało to z 
bardzo małego uczestnictwa wiernych 
w sakramencie pokuty (pokuta była wtedy na ogół bardzo  
ciężka; często nie tylko modlitwa, ale również praca 
fizyczna na rzecz Kościoła). W efekcie nawet w Mszale 
z 1570 r. zapisano wyłączność komunii dla kapłana jako  
formalne zalecenie. Stan ten utrzymał się aż do 1956 r. 

 Okres świąteczny wolny od pracy był w pierwszych wiekach  
chrześcijaństwa bardzo długi. Wolne były trzy dni  
obecnego Triduum Paschalnego; Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wielka Sobota, a poza tym świętowano już w sposób radosny 
kolejne trzy dni po Wielkanocy, przez co powstawało kolejne Triduum. 
Łącznie pierwsi chrześcijanie Wielkanoc świętowali aż cztery dni. Z 
biegiem lat ilość dni świątecznych powoli topniała aż do stanu 
obecnego.Z biegiem lat ilość dni świątecznych powoli  
topniała aż do stanu obecnego. 

 



Wielkanocnym symbolem odrodzenia jest zając – legendarny towarzysz i 
święte zwierzę bogini Ēostre, symbol odradzającej się przyrody, wiosny i 
płodności. Wielkanocny króliczek nie jest więc żadnym współczesnym 
wynalazkiem. Symbol ten został zaczerpnięty ze starej germańskiej 
tradycji.  

W związku z czym najpierw tylko dzieci z kręgu kultury germańskiej w 
wielkanocny poranek poszukiwały kolorowych jajek, zostawionych im 
przez wielkanocnego zajączka. Pierwsze jadalne zajączki są pomysłem 
Niemców. Na rynku pojawiły się w 1800 roku. Do wyboru były zajączki 
zrobione z ciasta bądź cukru. 

W oczach dzieci stał się drugą, najważniejszą postacią po Świętym 
Mikołaju, która w wielkanocny poranek przynosi im koszyczki pełnych 
czekoladowych pyszności.  

 



 

Co nosimy wiosną, czyli najnowsze pomysły na 

ciekawy wygląd  

Apaszki, apaszki, jeszcze raz apaszki! 

Chusty kolorowe, gładkie, z 

frędzelkami! 

 

 

Zielono mi… 

Te barwy wiosną obowiązkowe! 

 

A takie coś?  



Deser na majowe popołudnie 

 

W krainie truskawek … 

Prosto z krzaczka, z cukrem, bitą śmietaną, z 
goframi czy zmiksowane w koktailu stanowią 
wyśmienity deser dla każdego z nas! 

Są słodkie, pyszne, pełne witamin! 

Jedzmy na zdrowie! 

 



Hobby, hobby, hobby – każdy je ma! 

A co najchętniej robimy? Jakim pasjom poświęcamy 

najwięcej czasu? Sprawdźcie! 

Dziewczęta najchętniej: 

 czytają książki 

 oglądają gazety 

 uprawiają sport 

 malują 

 kolekcjonują  

 śpiewają 

Chłopcy najchętniej: 

 grają w gry komputerowe 

 uprawiają sport (na pierwszym miejscu 

piłka nożna i jazda na rowerze!!!) 

 oglądają filmy i słuchają muzyki 

 zajmują się modelarstwem 

 oglądają filmy  i słuchają muzyki 

 zajmują się modelarstwem 

 



Wiosna, ach…, wiosna! 

A jak o niej pisali polscy poeci? Zapraszamy na chwilę z liryką. 

 

MAJOWY WIERSZ -  
W. Domeradzki 

 
Czy maj jest piękny? -                                    

Właśnie-  
Jak Andersena baśnie.  
Oczami róż, stokrotek  
Patrzy na słońce złote  
Usypia we dnie sowy,  
Na lipie, na wiekowej.  
I poi konie w stawie  

Gdy wieczór idzie na wieś.  
W sieć wielką słońce łowi  

A później wieczorowi  
Na srebrnych skrzypkach z bajek  

Gra słowik - nocny grajek  
Maj jest piękny, zielony  
Słowiki srebrzą klony  

Nie farbą, ale śpiewem,  
Gdy fruwa noc nad drzewem.  

Tysiące kwiatów rośnie  
Wpatrzonych w oczy wiośnie.  

Patrzą gdy słońce wstaje -  
Świtem, rosą, majem. 



. 
„Wiosna blisko” 

Kiedy w termometrach podnosi się rtęć. 
Kiedy to ze śniegiem deszcz pada na zmianę. 
Wiadomo, że wiosna przyjść ma do nas chęć 

i ze słońcem układa swe zielone plany. 

A w rynnach, co milczały przez calutką zimę. 
Raz po raz jakieś szmery słychać, jakieś trzaski. 

A my bez futrzanych rękawic chodzimy 
i śnią się nam parasole w kolorowe paski. 

 

 

„Ile głosów w lesie " 

Hanna Zdzitowiecka 

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę, 

Tysiąc głosów możesz słyszeć: 

śpiewa wilga, komar bzyka, 

świerszczykowa gra muzyka, 

strumień nuci swą piosenkę, 

złota pszczoła leci z brzękiem, 

szumią drzewa, dzięcioł stuka, 

kukułeczka w gąszczu kuka. 

Bąk kosmaty huczy basem, 

mała żabka skrzeknie czasem, 

stuk! - O ziemię szyszka stuknie, 

trzaśnie głucho gałąź sucha. 

Tysiąc głosów w lesie słyszy, 

kto uważnie umie słuchać. 



Humor  szkolnych   dzienniczków  
 

 Uczeń buja się na dwóch tylnych nogach krzesła, by za chwilę opuścić dwie przednie z hukiem na 

podłogę. 

Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie będzie zeznawał bez adwokata. 

Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. leżał na podłodze, robił zamieszanie nogami. 

Pisze wypracowania hieroglifami. 

 Stale obraża się na nauczycieli. 

 



 

 

 

Wszystkim uczniom, naszym nauczycielom, 

kochanym rodzicom składamy najlepsze 

wiosenne życzenia, zdrowej pogodnej 

Wielkanocy 

 

Uczniowie SP54 
 


