
Kwiecień 2022 Nr 74

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół 
wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci 
błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą.

W numerze: Dzień bez plecaka, Tradycje świąt wielkanocnych i Dzień Ziemi.

Święta i rocznice kwietniowe

1 kwietnia – Prima Aprilis

2 kwietnia -
Międzynarodowy Dzień 
Książki dla dzieci

Krzyżówka

Poziomo
3. Dzień obchodzony 7 kwietnia.
5. Był nim Jan Paweł II.
7. Dzień obchodzony 22 kwietnia.
8. Rozbił się tam samolot, z polskim prezydentem na pokładzie.
9. Symbol odradzającego się życia.
11. Inaczej święcenie pokarmów w Wielką Sobotę.
Pionowo
1. Segregując je, pomagasz naszej planecie.
2. Z ciasta lub marcepanu w koszyczku.
4. Święta kościelne, w tym roku obchodzone w kwietniu.
6. Malowane jajka na Wielkanoc.
9. Nie można było w nim przynieść książek 1 kwietnia.
10. Robisz je kolegom i koleżankom 1 kwietnia.
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Dzień bez plecaka zamiast Prima 

Aprilis

1 kwietnia kojarzy się wszystkim z Prima Aprilis, czyli dniem robienia 
żartów innym. W tym roku 1 kwietnia zapisał się w historii naszej szkoły, 
jako Dzień bez Plecaka. Uczniowie nie wymyślali żartów, tylko 
zastanawiali się, w jaki oryginalny sposób przynieść książki do szkoły.

Dzień bez Plecaka to dzień, w którym uczniowie i nauczyciele 
przychodzą bez plecaków i toreb. Zabawa polega na tym, aby przynieść 
do szkoły wszystkie niezbędne rzeczy, ale spakowane w dowolny, 
zwykle zabawny sposób. Liczy się pomysłowość i spryt, jednak pamiętać 
należy o tym, aby nie ucierpiały na tym zeszyty i książki.

Uczniowie naszej szkoły okazali się bardzo kreatywni. Książki 
przynoszono m.in.: w oponie, klatce dla królika, poduszce, wózku, 
koszyku na zakupy, kasku, lodówce turystycznej, odkurzaczu, śmietniku, 
taczce. Najciekawsze pomysły prezentujemy na zdjęciach. Gratulujemy 
wszystkim pomysłów !

Tekst: Daria Depczyńska, Klaudia Chrustek
Zdjęcia: https://www.facebook.com/zespolszkolnr2wturznie/photos/?ref=page
_internal

Historyczne rocznice 
kwietniowe

10 kwietnia 2010 roku doszło 
w Smoleńsku do katastrofy 
lotniczej polskiego samolotu 
wojskowego. Zginęło 96 osób, 
w tym prezydent RP Lech 
Kaczyński wraz z małżonką.

2 kwietnia 2005 roku w Watykanie 
zmarł papież Polak – Jan Paweł II.

W kwietniu 1943 roku Niemcy 
odkryli groby w Katyniu. Okazało 
się, że pochowani w nich są polscy 
oficerowie i jeńcy wojenni, którzy 
zostali zamordowani w Katyniu i 
innych miejscach przez NKWD w 
1940 roku.

Tekst: Oliwia Zdrodowska
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17 – 18 kwietnia Święta 
wielkanocne

Wielkanoc obchodzona jest na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. 
Poprzedza ją tzw. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą 
Palmową, która upamiętnia przybycie Chrystusa do Jerozolimy. Tego 
dnia niesiemy do kościoła palemki, które są symbolem odradzającego 
się życia.

W tym roku Święta wielkanocne obchodziliśmy w kwietniu. 
Tegoroczna Wielkanoc była wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz od 
rozpoczęcia pandemii można było spędzać ją w szerszym gronie 
rodzinnym. Dodatkowo wielu z nas świętowało ją wraz z naszymi 
gośćmi z Ukrainy. W kwietniowym numerze ,,Nowinek" prezentujemy 
tradycje, związane ze świętami wielkanocnymi.

Wielki Post – to czas pokut, przygotowujący do przeżycia Świąt 
wielkanocnych

Wielki Tydzień - każdy z symbolicznych dni: Wielki Wtorek i Wielka 
Środa związane są z osobą Judasza i jego zdrady. Wielki Czwartek to 
dzień rozpoczynający Triduum Paschalne. Wielki Piątek jest dniem 
zadumy nad męką Chrystusa, zaś Wielka Sobota poprzedza Święto 
Zmartwychwstania. To dzień, w którym święcimy pokarm w Kościele, 
co zwykło nazywać się ,,święconką".

Tekst: Amelia Depczyńska

Co powinno znaleźć się w 

koszyczku wielkanocnym?

Jajka – symbol odradzającego się 
życia

korzeń chrzanu –
symbol siły 

i „wypalanie” tego, co 
złe

Baranek z ciasta 
chlebowego, 
cukru, czekolady lub 
marcepanu, a 
dawniej: uformowany z 
masła, oznacza pokorę i 
łagodność. Ten z 
czerwoną chorągiewką 
jest symbolem Chrystusa 
Zmartwychwstałego 
ze sztandarem, który 
podkreślają triumf i 
zwycięstwo.

chleb –
symbol ciała 
Chrystusa

sól – symbol prawdy 
i oczyszczenia

kiełbasa lub 
wędlina –

symbol 
dostatku, 
zdrowia 

i pomyślności

ciasto (najczęściej 
baba drożdżowa, choć 

święcone placki na 
Wielkanoc to 

także mazurki lub 
serniki) – symbol 

obfitości, dostatku oraz 
doskonałości
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22 kwietnia -

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jego 
celem jest promowanie postaw proekologicznych w 
społeczeństwie i uświadamianie ludziom, jak kruchy jest 
ekosystem naszej planety i jak ważne jest dbanie o nią.

Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez 
burmistrza San Francisco. Z czasem świętować go zaczęły kolejne 
państwa, a w 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło, że 
od tej pory 22 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Matki 
Ziemi.

Powinniśmy pamiętać, aby dbać o naszą planetę nie tylko tego 
dnia, ale przez cały rok! W jaki sposób możemy to zrobić? Na
przykład segregując śmieci, oszczędzając prąd i wodę, zbierając 
śmieci w naszym najbliższym otoczeniu, oddając makulaturę do 
skupu. Zabierajmy swoją torbę na zakupy zamiast kupować 
wciąż nowe reklamówki, a także podróżujmy częściej rowerem 
zamiast samochodem. Nasza planeta z pewnością będzie nam za 
to wdzięczna, a my będziemy dzięki temu mogli dłużej na niej 
żyć.

Tekst: Kinga Warot
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