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W numerze
 Chwila wspomnień – galeria.
 Kącik poetycki – wiersz o
wiośnie.
 Wielkanoc – ciekawostki.
 Szukamy wielkanocnego
jajeczka - zgadywanki.

Wspomnienia w zdjęciach ukryte pozostają w naszych sercach na
dłużej. Zapraszamy wszystkich do krótkiej wyprawy po
wspomnienia. Jednocześnie informujemy, że więcej zdjęć znajduje
się w galerii na naszej stronie internetowej.
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Kącik poetycki...
Wiersz o wiośnie

Wiosna to piękna pora roku,
Tyle pąków i kwiatów wokół,
Bratki, fiołki, stokrotki,
Pachnące pola, zielone łąki.
Zwierzęta się budzą,
Ptaki przylatują,
Wiatr śpiewa piosenkę,
Która płoszy sarenkę.
Pani wiosna-miła pani,
Cały świat ją chwali,
Bo pogodna i dobra jest,
Tak twierdzi nawet pies.

Jagoda Dragan
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,,Co kraj to obyczaj ‘’. Amelia Pieróg przygotowała dla Państwa
ciekawostki dotyczące świąt Wielkanocnych. Zapraszamy w podróż
do Hiszpanii, Filipin, USA oraz Peru. A może i o Polsce również
znajdziesz wzmiankę w tym artykule. Przeczytaj koniecznie !
Hiszpania – niesamowite procesje
Słychać ich z daleka- w dwóch szeregach, przy
akompaniamencie bębnów i trąb, ciągną w
mistycznych
procesjach
„nazarenos”
–
członkowie bractw religijnych. Ubrani w
pokutne szaty, z nasuniętymi na twarz
szpiczastymi kapturami. Wyglądają jak źli
zakonnicy, a przecież to dobrzy ludzie, którzy
anonimowo chcą odbyć wielkanocną pokutę.

USA- szaleństwo kapeluszy

Tysiące osób w niezwykłych nakryciach
głowy maszerują co roku w Paradzie
Wielkanocnej wzdłuż Piątej Alei na
Manhattanie. Rozpoczyna się ona w
niedzielny poranek. Kolorowy tłum
rusza spod katedry Św. Patryka w stronę
Central Parku. Tu odbywa się konkurs
na najciekawszy „Easter Bonnet”
(kapelusz wielkanocny).

.Polska- największe palmy świata

Tydzień przed Wielkanocą wiele wsi staje do
zawodów. Słynie z nich zwłaszcza kurpiowska
wieś Łyse, gdzie odbywa się konkurs „Miss
Palma”. Powstają dzieła sztuki: oplecione
borowiną i jałowcem, oplecione wstążkami.
Jednak Łyse przebiła ostatnio Lipnica
Murowana w Małopolsce. Padł tu światowy
rekord. Powstała palma wysoka na ponad 35
metrów, ważąca blisko 150 kilogramów.
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Filipiny-ukrzyżowanie

W Wielki Piątek, jak co roku, w wiosce San
Pedro Cutud na Filipinach kilkanaście osób
zostanie przybitych do krzyża. Krzyże i
gwoździe będą prawdziwe, ból i krew też.
Według tych ludzi człowiek najbardziej
zbliża się do Jezusa, jeśli tak samo jak on
zostanie ukrzyżowany. Bólowi towarzyszą
krzyki rozpaczy, ale również spokój i
szczęście.
Peru- kwitnące dywany
Na znak miłości do Zmartwychwstałego
ludzie układają na ulicach pachnące
dywany. Ze świeżo zerwanych
kwiatów, gałązek drzew, mchu i liści
tworzą pod stopami prawdziwe
arcydzieła. Przedstawiają one sceny
biblijne, kopie znanych dzieł, symbole
religijne.

Poniżej znajdują się zagadki.

Jeżeli znasz poprawną odpowiedź i miejsce, o którym mowa nie
zwlekaj.
Nagrodą są czekoladowe jajeczka.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i życzymy owocnych
poszukiwań.

Skacze zając: hop, hop, hop.
Nagle robi długi skok.
Był przy sami numer 5, ale zawrócił.
Poszedł na górę i już nie wrócił.
Siedzi grzecznie i ogląda.
Ciekawostek szuka i jajeczek dogląda.
Kurz się zbiera gościu miły,
Bo nikt nie chce aby rzędy literek mu się
śniły.
Siedzą grzecznie i czekają,
Aż je dzieci pozbierają.
Na parapet i pod kwiatek,
Warto uczniu zajrzeć czasem.
Gdzie dokładnie ? Szukaj śmiało.

Uczniowie tutaj nie zaglądają,
Odpowiedzi w Internecie szukają.
Warto jednak zajrzeć czasem,
By sprawdzić jak się pisze kura, która
gdacze.

Znajdziesz, bo sal jest mało …..

Kogo pytać ? Dziś wszyscy główkują.
Jajeczek szukają, ze sobą rozmawiają.
Zapytaj autora, ktoś szepnął na uszko.
Bo może coś znajdzie w torebce, pod poduszką.
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