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TRIDUUM PASCHALNE

Gabriel Nawieśniak, kl. 7

Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek jest pierwszym z kilku dni Triduum Paschalnego które rozpoczyna się w

tym roku 1 kwietnia a kończy 4 kwietnia. Msza w Wielki Czwartek w kościele rzymskokatolickim

rozpoczyna się o poranku, msza ta jest również nazywana Mszą Krzyżową.

W  kościołach  parafialnych  odprawiana  jest  tylko  jedna  uroczysta  msza  wieczorem,

nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Wielki Czwartek przypada zawsze 3 dni przed Wielkanocą. W

I  wieku  naszej  ery  ,  Jezus  wraz  z  apostołami  podczas  ostatniej  wieczerzy  ogłosił  sakramenty

kapłańskie  i  eucharystyczne.  Podczas  wieczerzy,  Jezus  symbolicznie  umył  stopy  wszystkim

Apostołom na znak pokory.

Kościół katolicki ustanowił Wielki Czwartek jako święto przypominające o ustanowieniu

przez Chrystusa tych sakramentów.  

Julia Mydlarz, kl. 7

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. Tego roku odbędzie się  2 kwietnia.

Upamiętnia on męczeńską śmierć Pana Jezusa. W Wielki Piątek chrześcijanie zobowiązani są do

przestrzegania postu ścisłego (2 posiłki lekkie i jeden do syta).

W  Wielki  Piątek  w  kościele  katolickim  wierni  przychodzą  do  kościoła  w  godzinach

popołudniowych na liturgię męki Pańskiej. Jednak nie jest odprawiana eucharystia. Jest to jedno z

ważniejszych wydarzeń dla katolików. To właśnie w piątek Jezus został ukrzyżowany i zmarł. Tego

dnia dominuje smutek, powaga oraz skupienie.
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Wielka Sobota

 Cezary Skowroński, kl. 7

Sobota rano - Święconka

Wielka Sobota jest dla katolików dniem ciszy i adoracji, obchodzonym na pamiątkę śmierci

Chrystusa. W kościołach w całej Polsce rano kapłani święcą pokarmy. Obowiązuje post ścisły aż do

12:00 gdy wracamy z kościoła ze święconką.

Błogosławieństwo pokarmów nazywane jest święconką. Każdy element święconki ma swoje

znaczenie. 

• Baranek symbolizuje  Chrystusa  Zmartwychwstałego.Nie  bez  powodu  jest  on  nazywany

„Barankiem Bożym".

• Baranek  z  czerwoną  chorągiewką  i  krzyżem to  symbol  Chrystusa  odnoszącego  triumf,

zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem.

• Chleb symbolizuje obfitość i  pomyślność. Ma także nawiązywać do rozmnażania chleba

przez Jezusa.

• Wędlina to symbol dobrobytu i ma nawiązywać do baranka zabijanego przez Izraelitów w

święto Paschy.

• Babka drożdżowa lub mazurek wielkanocny to symbol dostatku i okazałości.

• Korzeń chrzanu  symbolizuje smutek Męki Pańskiej pokrojony w słupki ma przypominać

gwoździe, którymi był przybity Jezus do krzyża. 

• Sól oznacza prawdę i oczyszczenie. W tradycji ludowej uważano, że święcona sól odstrasza

złe duchy i nieszczęścia.

• Czarny pieprz symbolizuje gorzkie zioła.

• Pisanki symbolizują nowe życie i odrodzenie na wzór zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
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Rysunek wykonała Natalia Lesińska, kl. 7
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Justyna Pietrzak, kl. 7

Wielka Sobota – liturgia

W  Wielką  Sobotę  w  kościele  katolickim  nie  odprawia  się  Mszy  Świętej.  Wieczorem

obchodzi  się liturgię  Wigilii  Paschalnej.  To  najważniejsza  część  trzydniowego  Triduum

Paschalnego.

Uroczystość rozpoczyna się  od Liturgii  Światła,  podczas  której  odbywa się  poświęcenie

ognia. Ta część celebracji sprawowana jest przed kościołami.

Później następuje Liturgia Słowa. W tym dniu odczytywanych jest aż 9 fragmentów Pisma

Świętego. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, uderza się we wszystkie dzwony.

Kolejną częścią jest Liturgia Chrzcielna, podczas której odbywa się poświęcenie wody. To

czas, kiedy w tradycji udzielano dzieciom sakramentu chrztu. 

Następnie obchodzona jest Liturgia Eucharystyczna. To właśnie podczas tej części Liturgii

uczestnicy mają możliwość przyjmujęcia Ciała Chrystusa.

Zakończeniem  Wigilii  Paschalnej  może  być uroczysta  procesja  rezurekcyjna.  Ma  ona

obwieszczać triumf Chrystusa nad śmiercią i jego zwycięstwo nad szatanem.

Zmartwychwstanie, fresk autorstwa Piero della Francesca 
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Kolorowanka

wykonała Julia Norkiewicz, kl. 5
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Maja Piechowiak, kl. 5

Tradycje wielkanocne

Tradycji wielkanocnych jest mnóstwo, ale opowiem Wam o  tych najpopularniejszych i 

najciekawszych.

Jedną z tradycji wielkanocnych jest święconka. Dorośli przygotowują koszyk wielkanocny, 

w którym znajdują się jajka, szynka itp. W koszyku dla dzieci znajdują się słodycze oraz baranki 

zrobione z cukru.

Robienie palemek to druga ciekawa tradycja. W czasach dzisiejszych raczej kupujemy je i 

zanosimy do kościołów, lecz kiedyś je robiono własnoręcznie.

Trzecią tradycja jest malowanie jajek. Przed Wielkanocą dzieci biorą farby i malują jajka, 

tworząc pisanki. W niektórych regionach Polski zamiast malować jajka w Wielkanoc okleja się je, 

czy też żłobi wzorki w wosku, a także barwniku.

7



W wielu regionach jest świętowany „Lany poniedziałek” - Śmigus Dyngus. W tym dniu 

dzieci jak i dorośli leją się wodą. W przeszłości to chłopcy oblewali wodą dziewczęta, które im się 

podobały na dowód sympatii.

Ostatnią już tradycją w tym artykule jest robienie gniazd. Gniazdo jest to specjalnie 

przygotowane miejsce na prezenty dostarczane przez zająca. Dzieci wykonują gniazda w Wielką 

Sobotę wieczorem, by już z samego rana w niedzielę wbiec do ogrodu po upragnione podarki.

Mam nadzieję, że te same tradycje obchodzicie w swoich domach, a jeśli nie, to może 

zaczniecie?
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Maja Lesińska, kl. 5

Przepis na babkę Wielkanocną

Składniki:

4 duże jajka

200 g masła

skórka i sok z 1 cytryny

1 szklanka cukru (180 g)

1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii) 

1 szklanka mąki pszennej tortowej (160g) 

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej (90 g) 

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej lub mielonych orzechów lub migdałów (do 

posmarowania formy)

na wierzch: cukier puder lub lukier i obrane migdały lub gotowe jajeczka cukrowe 
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Przygotowanie:

1. Jajka ogrzać (lepiej się ubijają) - włożyć do miski, zalać bardzo ciepłą wodą z kranu i odstawić 

na kilkanaście minut, w razie potrzeby zmienić wodę na cieplejszą. 

2. Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku (średnica ok. 22 - 25 cm), posmarować ją 

1 łyżką masła i wysypać bułką tartą, mielonymi orzechami lub migdałami. Piekarnik nagrzać do

170 stopni C (grzanie góra i dół bez termoobiegu).

3. Masło roztopić, dodać sok i skórkę z cytryny, odstawić. 

4. Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut na jasną, gęstą i 

puszystą masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy lub ziarenka wyskrobane z 

przepołowionej laski wanilii.

5. Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do 

pieczenia, wymieszać.

6. Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na małych obrotach miksera do 

połączenia się składników w jednolite ciasto (można przez chwilę miksować mikserem, później 

przez chwilę mieszać delikatnie szpatułką, później znów zmiksować).

7. Do ciasta wlać masło i zmiksować do połączenia się składników w jednolitą masę. Ciasto 

będzie miało konsystencję podobną do budyniu. Masę wylać do przygotowanej formy i wstawić

do piekarnika. Piec przez ok. 45 minut (do suchego patyczka).

8. Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i trzymać w formie pod 

przykryciem.

9. Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem lub polukrować i obłożyć 

obranymi migdałami lub gotowymi jajeczkami cukrowymi.

Smacznego!
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DZIEŃ LICZBY PI

W NASZEJ SZKOLE

Międzynarodowym Dniem Liczby Pi (π) został ustanowiony 14 marca. Nie stało się tak bez 

powodu, ale żeby to zrozumieć należy wyjaśnić, czym w ogóle jest liczba Pi. Jest to stosunek 

długości okręgu do długości jego średnicy. Oznacza się ją symbolem π (pi). Liczba Pi (π) jest to 

liczba niewymierna tzn. Pi nie ma skończonego lub okresowego rozwinięcia dziesiętnego. 

Rozwiniecie dziesiętne liczby Pi do dziesiątego miejsca po przecinku:

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 … W praktyce korzysta się z wartości przybliżonych

wartości 3,14. Z tego powodu 14 marca jest Dniem Liczby Pi, ponieważ 3 ma oznaczać trzeci 

miesiąc (marzec), a 14 – dzień miesiąca. 

Matematyczka – Paulina Grzybek – zaproponowała

niekonwencjonalny sposób świętowania wyjątkowego

dnia. Do jednego z zadań podeszła krytycznie i poleciła

uczniom z klasy ósmej narysować karykaturę pani od

matematyki. Możemy obejrzeć kilka z nich: 
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Klasa siódma z kolei mieli za zadanie wypromować matematykę i ocieplić jej wizerunek 

wśród uczniów. Siódmoklasiści mieli wiele pomysłów. Ostatecznie stworzyli prezentację oraz 

wiersz. Dzięki zastosowaniu anafory i dodania przeczenia przed pierwszym wyrazem w ostatnim 

wersie autorzy chcą nam podkreślić wagę matematyki. Oto wiersz: 

Matematyka

Matematyka to cały wszechświat

Matematyka to wzory, liczby i litery

Matematyka to nauka ścisła

Matematyka to miara wszystkiego 

Bez matematyki świat przestaje istnieć

(Eliza S., Michał P., Justyna P.)

Na lekcjach nie zabrakło praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej. Uczniowie 

rozwiązywali różne łamigłówki, bawili się liczbami, rozkoszowali liczeniem i prześcigali się w 

rozwiązywaniu. Świat matematyki ich pochłonął. Zwieńczeniem było obejrzenie filmu o liczbie π.

W tym wyjątkowym dniu dwa, wydaje się odległe od siebie, przedmioty miały szasnę się 

połączyć. Klasa ósma, przyswoiwszy wiedzę o Janie Kochanowskim, stworzyła fraszki. Były one 

nietypowe, ponieważ pisali właśnie o liczbie pi. Zazębiło się to z konkursem Pi-emat, którego 

laureatem został Szymon Frąckowiak. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy. Poniżej publikujemy 

wiersz ósmoklasisty oraz kilka fraszek.

Pi-emat 

Ule i pola (314)

Z Matim poznajemy (159)

Do garnka rzepę moc sypać (26535)

Ugotować ziemniaki (89)

Zjadłem (7)

Przysmaki (9)

Moc mi moc dostarcz (3238)
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Dziś jest dzień liczby pi 

Bardzo wesoło mi 

Pi jest równa 3,14 

To oznaka tej liczby właśnie 

Liczba tą się łatwo zapisuje 

Więc nie marudzę tylko rozwiązuje 

(Mateusz Kramski, kl. 8)

π cyferko ty moja jesteś jak zdrowie,  

dodaj nam rozumu w naszej głowie.  

Chociaż niezwykle trudna do 

 zapamiętania jesteś i z tobą źle to bez  

ciebie jeszcze gorzej jest.  

Chociaż nie wiem co z tobą będzie 

to każdy zapamiętania ciebie wszędzie 

że wynosisz 3,14 i zawsze masz rację. 

 

(Patrycja Kuźma, kl.8)

W głowie matematyków tkwi liczba Pi. 

Litera często używana, 

nie dla wszystkich dobrze znana.

Żadna siła nie wyrwie jej, 

bo przyklejona jest na klej. 

Tyle liczb jest na tym świecie 

i o każdej coś ciekawego sobie powiecie. 

(Joanna Sikacz, kl. 8)
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Saint Patrick’s Day w naszej szkole! 

17 marca obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Tego dnia przyszliśmy do szkoły ubrani

na zielono. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznali irlandzkie tradycje i zwyczaje.

Dzień  Św.  Patryka  to  bardzo  radosne  święto,  dlatego  nie  zabrakło  humorystycznych

akcentów.  Chętni  uczniowie  mogli  zrobić  sobie  zdjęcie  w fotościance  przedstawiającej  skrzata

Leprechauna. Każdy miał też możliwość wylosowania zielonej karteczki z miłą sentencją. Niestety

ze względu na edukację zdalną, część uczniów musiała łączyć się z nami za pomocą komputerów. I

dla nich nie zabrakło wyjątkowych atrakcji tego dnia. 

Mamy nadzieję, że kolejny Dzień św. Patryka będziemy świętowali w pełnym składzie i

będziemy mogli wspólnie bawić się z tej okazji w murach naszej szkoły. 
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ZIMIN -  SCHOOL – BLOG

Angielska przygoda w siódmej klasie

Środa - taki  piękny dzień  a  może  jednak  nie?  To  był  zwykły dzień  dla  Nataszy Leśnej

uczennicy 7 klasy. Wstała wesoła, ponieważ dla niej środa to taki mały piątek. 

Kiedy  już  się  rozbudziła  przypomniała  sobie wczorajsze słowa  swojej  pani  od

angielskiego  ,,szykujcie  się, bo  jutro  na  lekcji  może  coś  się wydarzyć…”.  Natasza

była załamana, gdyż z działu, który teraz z klasą przerabiali znała tylko temat i numer lekcji.  

- Jestem zgubiona!!!- pozwiedzała zestresowana Natasza. Była przerażona. W jej myślach zaczęły

pojawiać  się  różne sytuacje: kartkówka,  odpowiedź  ustna, a  może  czytanie  na  głos? Wszystko

mogło się wydarzyć... 

Natasza szybko podeszła do biurka i włączyła komputer, spojrzała na zegarek 7:15. Lekcja

angielskiego zaczyna się o 7:30. Wiedziała, że jej  przyjaciółka Julita Pianka zawsze siedzi przy

komputerze  od  rana.  Nie  myliła  się,  Julita  była  już  aktywna.  Natasza  postanowiła, że  do  niej

zadzwoni, Julita jako dobra przyjaciółka odebrała.  

- Julita ratuj!!!- krzyczała, a niemal płakała. 

- Co się dzieje na litość boską? - zapytała zaciekawiona Julita. 

- Pani Paola od angielskiego będzie pytać albo zrobi kartkówkę, a ja nic nie umiem!!!- szlochała

Natasza. 

- Ej, ale ty wiesz nie? Pani ma dzisiaj imieniny i będziemy mieli konkurencje, nie żadne pytanie

na ocenę.  Pani  powiedziała to  pod  koniec  lekcji, kiedy  już  opuściłaś  spotkanie -  Julita

odpowiedziała z lekkim zażenowaniem.  

- Czekaj, serio?- Nataszy przerwało powiadomienie o tym, że pani rozpoczęła spotkanie. - yyy, to

widzimy się później, pa!- pożegnała się Natasza i dołączyła na spotkanie. 

Julita  miała  racje. Pani  wysłała  link  do  konkurencji.  Osoby  zostały  podzielone  na

pary, Natasza miała  szczęście, bo  system połączył  ją  z Julitą.  Po  wszystkich  pytaniach  okazało

się, że zajęły 2 miejsce na 10 miejsc i dostały po 5 do dziennika... 

Natasza już nigdy nie opuściła lekcji przed czasem... 
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Kalendarium kwietnia

1- Wielki Czwartek, prima aprilis

2 - Wielki Piątek, Dzień książki dla dzieci, Dzień świadomości nt. Autyzmu

3 – Wielka Sobota

4 – Wielkanoc, Dzień wiedzy o minie

5 – Poniedziałek Wielkanocny, Śmigus Dyngus, Dzień Leśnika (Polska)

7 - Światowy dzień zdrowia

8 – Dzień Miłośników ZOO

9 – Międzynarodowy Dzień Jednorożca

10 – Dzień Służby zdrowia

11 - Święto Miłosierdzia, Dzień radia

12 - Dzień lotnictwa i kosmonautyki

14 - Święto Chrztu Polski

15 – Światowy Dzień Sztuki

17 – Światowy Dzień Kostki Rubika

20 – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22 - Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 - Światowy Dzień Książki

24 – Europejski Dzień Śniadania

25 – Światowy Dzień Pingwina

26 – Dzień Drogowca

29 – Międzynarodowy Dzień Tańca

30 – Międzynarodowy Dzień Jazzu
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