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Marzanna – symbol odejścia zimy…

Marzanna (czasem Morana lub Śmiercicha) to słowiańska bogini 
zimy i śmierci. Rdzeń słowa (tj. mar-, mor-) ma korzenie w 
praindoeuropejskim języku i oznacza śmierć. Topienie marzanny ma
więc symbolizować odejście zimy i powitanie nowo narodzonej 
wiosny, którą w mitologii słowiańskiej uosabiało bóstwo o 
nazwie Jaryło.

Zwyczaj topienia lub palenia marzanny, czyli kukły mającej 
symbolizować zimę, wiązał się ze słowiańskim świętem — Jare 
Gody. Podczas trwającej kilka dni uroczystości, którą celebrowano 
podczas równonocy wiosennej, odbywały się różnego rodzaju obrzędy,
mające na celu przepędzenie zimy i powitanie wiosny. Pozbycie się 
wówczas kukły miało zapewnić urodzaj i sprawić, że po zimie znów
odżyje roślinność, która da ludziom pożywienie.  



Święta, święta ….Tradycje wielkanocne 

Tradycja  to  przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, 
poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy 
społeczne, uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej
współczesności i przyszłości.

Do tradycji wielkanocnych należą:

 Strojenie i święcenie palm,

ozdabianie jajek, 

strojenie koszyczka wielkanocnego,

święcenie pokarmów, 

lany poniedziałek,

 zajączek.

Ale też wiosenne porządki!



Wielu osobom okres wielkanocny nieodłącznie kojarzy się z
porządkami. I słusznie. Jest to jeszcze przedchrześcijański zwyczaj

mający na celu przygotowanie domostw na nadejście wiosny.
Silnie zakorzenione w naszej kulturze wiosenne pucowanie,
zamiatanie i mycie oraz porządkowanie zaległych spraw ma

wymiar symboliczny. W wierzeniach ludowych usuwając brud,
kurz i inne nieczystości, usuwamy choroby, złe siły i moce

nieczyste.

Początek okresu wielkanocnego stanowi Niedziela Palmowa, Na
pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy obchodzona jest

Niedziela Męki Pańskiej, inaczej nazywana także Niedzielą
Palmową, Kwietną lub Wierzbną. W tym dniu w kościołach święci

się palmy wielkanocne – symbol odradzającego się życia.
Odbywają się także procesje oraz regionalne konkursy na

największą lub najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Święconka to ogólna nazwa pokarmów, które zostają umieszczone 
w koszyczku wielkanocnym. Tradycyjnie są to:

babka wielkanocna;

baranek z cukru, ciasta, masła lub marcepanu;

 chleb;

 chrzan;

 jajko;

 sól;

wędliny.



Wiosna w naszej szkole

Wiosna w naszej szkole to udział w  konkursach , wycieczkach,
różnego rodzaju akcjach….

Wycieczka do Mosznej klas 7a, 7 b, 6a, 4a.



Udział w licznych konkursach recytatorskich międzyszkolnych i
regionalnych uczniów klas 4-8 z sukcesami:







To także  czas akademii „na żywo” po długiej przerwie okresu
pandemii i szeregu innych fajnych akcji…



Np. tzw. ”odwróconego dnia” na Prima Aarilis, gdzie uczniowie
zastąpili panią od polskiego � �



Powiedzieli o wiośnie…..

Co sławni ludzie myśleli /myślą o wiośnie….Poczytajcie…

S. Brown:

„Kwitnienie po kwitnieniu – zaczyna się wiosna”.

 Algernon Charles Swinburne:

„Wiosna: cudowne przypomnienie, jak piękna może być zmiana”.

biskup Reginald Heber:

„Wiosną policzyłem 136 różnych rodzajów pogody w ciągu 24 go-
dzin”. – Mark Twain

„Nadejdzie wiosna i szczęście. Czekaj. Życie się ociepli ”.

Anita Krizzan

„Wiosenna praca toczy się z radosnym entuzjazmem”.
 John Muir:



„Oto, przyjaciele, nadeszła wiosna; ziemia z radością przyjęła obję-
cia słońca i wkrótce zobaczymy rezultaty ich miłości ”.

Emma Racine Defleur”:

 „Wraz z nadejściem wiosny znów jestem spokojny”. – Gustav Mah-
ler

„Każda wiosna jest jedyną wiosną, wiecznym zdumieniem”.

Ellis Peters:

„Dzień, w którym Pan stworzył nadzieję, był prawdopodobnie tym 
samym dniem, w którym stworzył wiosnę”.

Richelle E. Goodrich:

„Wiosna nie pozwoli mi dłużej zostać w tym domu! Muszę wyjść i 
ponownie głęboko odetchnąć ”.

Steve Southerland:

„Możesz ściąć wszystkie kwiaty, ale nie możesz powstrzymać nadej-
ścia wiosny”.

Jak dobrze czuć się na wiosnę?

1. Dobrze rozpocznij dzień -włącz ulubioną muzykę, radio, zrób 
parę prostych ćwiczeń, zjedz ulubioną kanapkę;

2. Dbaj o jakość powietrza – otwórz okno, jeśli jest ciepło, popatrz, 
ile tam słońca, jak powietrze pachnie….Napełnij nim swój 
pokój…;

https://swiatcytatow.pl/cytaty-o-przyjazni-48-cytatow-na-temat-przyjazni/


3. Zrób porządki w pokoju, bo to też sprzątanie w głowie – może to
być  uporządkowanie choćby jednej ważnej dla ciebie półki;

4. Jeśli masz możliwość przynieś do pokoju coś zielonego – kwiaty,
gałązki, co wprawi cię w wiosenny nastrój;

5. Bądź sobą - nie naśladuj nikogo, kto wydaje ci się lepszy, czy 
mądrzejszy;

6. Zrób plan pięknych miejsc do odwiedzenia – mogą to być miej-
sca bardzo bliskie w Twoim miejscu zamieszkania albo niedale-
ko ale poza nim – wtedy porozmawiaj o tym z rodzicami….;

7. Myśl pozytywnie – zawsze wierz w siebie i w to, co robisz.

8. Zatrzymuj się nad rozkwitającym krzewem czy śpiewającym 
ptakiem – to pozwoli dostrzec piękno wokół.


