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CZAS WIELKANOCY –INACZEJ NIŻ ZAWSZE
Święta Wielkanocne wyglądały w tym roku zupełnie inaczej niż w latach
poprzednich. Wszystko przez epidemię koronawirusa i rządowe obostrzenia.
Wielu Polaków, zrezygnowało ze spotkań rodzinnych i zostało w domach.
Większość wiernych brało udział w nabożeństwach i Mszach Św. za pośrednictwem telewizji i Internetu.
W Niedzielę Palmową nie było tradycyjnego poświęcenia palm, ale każdy
mógł taką palmę w domu zrobić, by mieć ją, łącząc się ze wspólnotą Kościoła dzięki transmisji Mszy Świętej.

Aby tradycji stało się zadość postanowiliśmy przypomnieć Wam
zwyczaj Niedzieli Palmowej i podpowiedzieć jak wykonać palmę
wielkanocną nawet w trudnych czasach pandemii . W związku z tym
przeprowadziliśmy krótki wywiad z babcią jednej z koleżanek. .
Byle do Dzwonka: JAK WYKONAĆ TRADYCYJNĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ?
Babcia: Kilka gałązek leszczyny wiąże się rzemiennymi sznurkami. Górną część palmy przyozdabia się kolorowymi kwiatami i wstążkami. Na
samym szczycie znajdują się polne trawy. Taka palma może mieć wysokość kilku metrów.
Byle do Dzwonka: CZY PALMY ROBIONE DAWNIEJ RÓŻNIŁY
SIĘ OD DZISIEJSZYCH?
Babcia: Tak, dawniej zwyczajem było to, że mężczyźni robili trzon palmy, a kobiety ozdabiały górną część palmy. Kiedyś zamiast wstążek używano bibuły, która jednak przemakała gdy padał deszcz.
Fot. Marcin S.

Byle do Dzwonka: JAK DAWNIEJ WYGLĄDAŁY PROCESJE Z
PALMAMI?
Babcia: Przed procesją, ksiądz poświęcał palmy, później odbywała się
procesja z palmami do około Kościoła. Po procesji miała miejsce uroczysta Msza z Ewangelią Męki Pańskiej. Po powrocie z Kościoła gospodarz
domu, delikatnie trącał każdego z domowników palmą co było symbolem zdrowia na cały rok. Po czym wychodził z palmą do około gospodarstwa, co miało przynieść obfitość i dorodność plonów. W Wielki Czwartek gospodarz rozbierał palmę i robił krzyżyki. Wbijał je na zasiane zbożem pola a małe krzyżyki na drzwi wejściowe domu oraz na drzwi do
pomieszczeń gospodarczych.
Byle do Dzwonka: Dziękuje za wywiad.

Emilia
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Jaka jest symbolika Świąt Wielkiej Nocy? Jak dobrze przeżyć czas
świąt szczególnie w dobie panującej pandemii, kiedy musimy zostać w
domu i nie możemy pójść do Kościoła.? O odpowiedź na te pytania
poprosiliśmy Panią Katechetkę Helenę Wrzecionek.
Byle do Dzwonka: Czy
możemy z Panią przeprowadzić wywiad o Świętach
Wielkanocnych?
Pani Helena Wrzecionek:
Tak, bardzo proszę.
Byle do Dzwonka: Co
symbolizują Święta Wielkanocne- od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku
Wielkanocnego?
H.W.: Śmierć Chrystusa na
krzyżu, przez którą dokonało się zbawienie Świata
oraz zmartwychwstanie, to
wydarzenia, które nadają
sens całemu życiu chrześcijanina.
Wielkanoc, jest to święto
upamiętniające
śmierć
krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Jest to najstarsze i najważniejsze ze wszystkich świąt
chrześcijańskich. Wywodzi
się z żydowskiej paschy.
Poprzedzający Wielkanoc
tydzień to wspomnienie
najważniejszych wydarzeń,
nazywany jest Wielkim
Tygodniem. W Niedzielę
Palmową w kościołach
odbywają się procesje z
palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy . Jezusa witały tłumy
ludzi, którzy w rękach mieli gałązki palmy i kwiaty.
Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek , Wigilia
Paschalna (Wielka Sobota)
obfitują
przeżywaniem
bogactwa wydarzeń związanych z tajemnicą naszego
zbawienia. Przeżywamy je
zarówno w Liturgii Kościoła jak i w naszych rodzinach.

Niedziela Wielkanocna w
obrządku rzymskim rozpoczyna się już w sobotę po
zapadnięciu nocy. Stąd w
wielu kościołach po Liturgii
Wigilii Paschalnej odbywa
się procesja rezurekcyjna
(Zmartwychwstania).
Byle do Dzwonka: Jakie
są symbole Wielkanocne
nie tylko w koszyku wielkanocnym?
Symbolami Wielkanocnymi
są:
Baranek z czerwoną chorągiewką –symbol nawiązuje
do męki , śmierci oraz do
wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy anioł śmierci przeszedł przez ziemię
egipską i zabił pierworodnych synów. Ominął tylko
domy żydowskie , których
drzwi naznaczone były
krwią baranka zabitego z
Bożego nakazu.
Paschał
(świeca)-triumf,
nieśmiertelność, zwycięstwo
nad grzechem, męczeństwo,
to znak Chrystusa Zmartwychwstałego, rozprasza
zmrok, wskazuje kierunek.
Palma
wielkanocnaupamiętnia wjazd Chrystusa
do Jerozolimy. Poświęconą
y zanieść do domu, by chroniła jego mieszkańców
przed nieszczęściem. Według tradycji połknięcie
jednej poświęconej bazi
zapewnia zdrowie.
Woda-oczyszczenie, odrodzenie ducha i ciała, źródło
życia, odnowienie.
Olej –znak błogosławieństwa Boga, darów Ducha
świętego.
Jajka-symbol życia, płodności , odrodzenia. Kolory

skorupek jajek mają znaczenie.
Żółty, zielony, różowy to
symbole nowego życia,
odrodzenia, nadziei, urodzaju i radości. Czerwony
przypomina o męce Chrystusa, Jego zwycięstwie
oraz krwi (esencji życia).
Niebieski
symbolizuje
czystość i zdrowie . Brązowy ziemię , czarny z
białym szacunek dla zmarłych, fioletowy oznacza
żałobę wielkopostną.
Chleb symbol Ciała Jezusa, symbolizuje codzienne
potrzeby człowieka.
Sólnieśmiertelność,
trwałość,
oczyszczenie,
prawdę, chroni od zepsucia.
Chrzan symbolizuje mękę
i cierpienie Chrystusa. W
tradycji ludowej ma zapewnić siłę.
Zajączek symbol wiosny,
odradzającej się przyrody,
witalności i pokory. Według tradycji śpi z otwartymi oczyma, dzięki czemu pierwszy zobaczył
zmartwychwstanie Pana.
Kurczaczek –symbol nowego życia , odrodzenia,
oznacza radość.
Z obchodami świąt Wielkanocnych
związanych
jest wiele zwyczajów ludowych (część wywodzi
się ze starosłowiańskiego
święta Jarego): śniadanie
wielkanocne,
pisanki,
święconka, śmigus- dyngus, dziady śmigustne i
wiele innych kultywowanych w lokalnych społecznościach.

Fot. Marcin S.

BYLE DO DZWONKA
Str. 4

Byle do Dzwonka: Czy wszystkie
religie chrześcijańskie obchodzą
Święta Zmartwychwstania w tym
samym czasie i czy tak ?
- Nie. Święta są obchodzone przez
religie chrześcijańskie w innym
czasie , inne są również nazwy tych
świąt: Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie Pańskie; w prawosławiu natomiast: Pascha, Wielki
Dzień.
Wielkanoc jest świętem ruchomym i
zależy od faz księżyca. Podczas soboru nicejskiego w 325 r. ustalono, że
będzie się ją obchodzić w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca, czyli po 14 dniu miesiąca nisan . Data 14 nisan wyznacza
w kalendarzu hebrajskim początek
święta Paschy, wokół którego działy
się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc
jest więc świętem ściśle ruchomym:
może wypaść najwcześniej 22 marca,
zaś najpóźniej 25 kwietnia. W prawosławiu Wielkanoc obchodzi się zgodnie z kalendarzem juliańskim
(księżycowo-słonecznym) i wypada
to 13 dni po naszej Wielkanocy.
Ta najważniejsza Tajemnica Wiary
jest różnie celebrowana w liturgii
religii chrześcijańskich. Przykładowo
w kościołach protestanckich największym świętem jest Wielki Piątek.

wykazywanie większej wrażliwości na potrzeby innych, korzystanie z sakramentu
pokuty i pojednania, uczestnictwo w różnych ćwiczeniach wielkopostnych (gorzkie
żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu
pewnych szczególnych postanowień mających na celu wykazać bezinteresowność ,
szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w
stosunku do innych.
Wszystkie one mają na celu wskazanie, że
pierwszym działającym w naszym życiu jest
Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne
zagubienie się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym życiu, brak tej
świętej refleksji przynajmniej raz w roku
wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na Słowo Boże i obecność
innych ludzi.
Dzisiaj w czasie pandemii , gdy nie możemy
pójść do kościoła , Kościołem jest nasza
Rodzina. Doceńmy tę łaskę bycia razem i
cieszmy się tym . Życzę Wszyskim prawdziwie głębokiego przeżywania Tajemnic Paschalnych!
Byle do Dzwonka: Dziękujemy za wywiad, życzymy zdrowych i pełnych nadziei
Świąt.
Maria , Emilia

Byle do Dzwonka: Jak przygotowujemy się duchowo do przeżycia Świąt
Wielkanocnych zazwyczaj a jak w
czasie panującej teraz epidemii ?
Wielki Post jest to przede wszystkim
okres duchowego przygotowania
wnętrza (w języku biblijnym serca)
człowieka , któremu towarzyszą zewnętrzne przejawy i pewne gesty.
Chodzi tu o to, co Kościół nazywa
metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z
bliźnim , wyrażone w: większej
wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
większym zasłuchaniu się w Słowie
Bożym, w czym mają nam pomóc
również organizowane rekolekcje
parafialne, unikanie rozpraszania się
w hucznych zabawach, większym
skupieniu się na modlitwie, zarówno
tej prywatnej jak i wspólnotowej,
Rys. Justyna
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Ostatnie tygodnie są dla nas wszystkich - innym i trudnym czasem zarówno dla dzieci, rodziców i wszystkich grup zawodowych. Zmieniło
się wiele w naszym życiu rodzinnym , szkolnym i społecznym.
Oto krótki słowniczek:
Epidemia - wystąpienie na określonym terenie i w określonym czasie,
większej liczby zachorowań na daną jednostkę chorobą niż statystycznie oczekiwano. Czyli jest to duże i nagłe natężenie zachorowań względem lat poprzednich.
Pandemia - W odróżnieniu od epidemii, która jest ograniczona obszarem
występowania, pandemia ma charakter globalny. Co ciekawe, wybuchowi
pandemii sprzyja niska śmiertelność choroby – mniej ofiar gwarantuje
wyższy wskaźnik zaraźliwości. Dodatkowymi czynnikami ułatwiającymi
roznoszenie się choroby, są:
*brak biologicznej odporności populacji (szczególnie w przypadku chorób długo niewystępujących),
*długi okres zaraźliwości,
*zaraźliwość w okresie bezobjawowym zachorowania,
*niegroźne i/lub pospolite objawy - utrudniające diagnostykę.

Nqwy kqrqoawirws SARS-Cqx-2 wywqłwje chqrqbę q oazwie COVID-19. Objawia się qoa
oajczęściej gqrączką, kaszlem, dvszoqściami, bólami mięśoi i zmęczeoiem.
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~Koronawirus w Polsce i na świecie
Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem na świecie od 2019 r. wynosi ponad 3
mln. Wyzdrowiało 935 tys. zakażonych. Liczba aktywnych przypadków wynosi 1,9 mln.

W Chinach, gdzie rozpoczęła się pandemia, według oficjalnych danych chorowało prawie 83 tys. osób.

W USA stwierdzono już ponad 1 mln zakażeń - najwięcej na całym świecie.

Liczba zgonów na świecie przekroczyła
212 tys. Najwięcej w USA (56,8 tys.),
we Włoszech (27 tys.), Hiszpanii (23,8
tys.), Francji (23,3 tys.) i Wielkiej Brytanii (21 tys.).

W Europie Hiszpania (232 tys.) wyprzedziła
Włochy (199 tys.) pod względem liczby potwierdzonych przypadków. Pośród państw z
liczbą zakażonych powyżej 100 tys. znalazły
się też: Francja (166 tys.) i Niemcy (159 tys.),
Wielka Brytania (157 tys.) i Turcja (112 tys.).
Łącznie w Europie zanotowano 944 914 przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV2. Liczba ofiar śmiertelnych: 99 124

W Polsce odnotowano 12218 przypadków koronawirusa, najwięcej na Mazowszu.
W
kraju
zmarło
596
osób. Wyzdrowiało 2 466 osób.
Antonina

Jak być qstrqżoyn w qkresie raovjącej raodemii?
Aby zachqwać qstrqżoqść i

się w miejscv rvbliczoyn,

ważoe, mvsimy zaqratrzyć się

bezrieczeństwq w tyn trwd-

ramiętajmy q maseczce, albq

w rłyp dq dezypfekcji. Uoikaj-

oyn dla wszystkich czasie,

rrzypajmoiej zakryciv vst i

my srqtkań tqwarzyskich,

oależy oa rewoq zqstać w dq-

oqsa szalem lvb araszką, rq

dvżych skvrisk lvdzi i dbajmy

mv! Nie wychqdzić bez rqtrze-

rrqstw czynkqlwiek cq jest w

q siebie, bq waruq!!!

by. Ale kiedy jvż zoajdziemy

staoie rrzefiltrqwać rqwietrze.
Tq dla oaszegq bezrieczeństwa!!! Mycie rąk jest bardzq

Antonina
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Nauczanie przez Internet plusy i minusy
Za największy

minus

chyba

każdy uważa brak możliwości wytłumaczenia lekcji tak, jak by to
było możliwe w szkole.
Różne środki przekazu wiadomości
nie są do końca dokładne. Chodzi o
to że rozmowy wideo się zacinają,
słowa urywają w połowie, a polecenia wydane przez nauczycieli w
wiadomościach, nie są tak dne jak
byśmy chcieli i niekoniecznie
wszystko rozumiemy.

Oczy psują się od ciągłego
patrzenia w smartfona i
ekran komputera.

Plusy są takie, że możemy
spędzić więcej czasu w gronie rodziny.

Mamy czas na odrobienie zaległości np.: w porządkach
domowych ;)
Możemy rozwinąć swoje pasje na które wcześniej nie
było czasu.

Oczywiście nie każdy się z tym zgodzi, wszyscy widzą wady i zalety inaczej. Polecam stworzyć własną listę plusów i minusów, zastanowić się co
nam się podoba a co nie.
Antonina

Międzynarodowy
Dzień
Książki i Praw Autorskich jest
obchodzony 23 kwietnia. Doroczne
święto organizowane przez UNESCO
w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku dla upamiętnienia
m.in. śmierć pisarzy: Miguela de Cervantesa, Williama Szekspira i historyka Inca Garcileso de la Vega.
Święto to uroczyście obchodzone jest
w ponad 100 krajach na całym świecie.! To święto autorów, ilustratorów,
wydawców, książek, czytelników i
czytelnictwa. Tego dnia odbywa się
mnóstwo wydarzeń związanych z
czytaniem, spotkań autorskich , a dla
wielbicieli książek księgarnie przygotowują akcje promocyjne.
Co to są prawa autorskie?
Prawa autorskie to zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej , literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia
majątkowe i osobiste autora do stworzonego przez niego dzieła.

Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci obchodzony jest 2 kwietnia
w dniu urodzin znanego duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Święto zostało zainicjowane w 1967 roku
przez Międzynarodową Izbę ds. Książek
dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tego czasu coroczne obchody organizuje inne
państwo. Polska była organizatorem
święta w 1977 roku, zaś przewodnie
hasło tych obchodów brzmiało:
„Książka moim oknem na świat”. Impreza odbywała się też w takich krajach jak Belgia, Brazylia, Hiszpania,
Indie, Japonia, Nowa Zelandia, Rosja,
Stany Zjednoczone.
Ponieważ

ten rok jest wyjąt-

kowy i w Święta te nie wychodzimy z domu , nie mamy dostępu do bibliotek i instytucji kultury,

możemy

jednak wykorzystać

czas, którego teraz mamy więcej i
sięgnąć

po

książkę jeszcze

przeczytaną, która
ukryta głęboko

jest

na półce.

nie

gdzieś

Justyna
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Przegląd programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w telewizji
.Jak wiadomo,
od 12 marca 2020 roku
wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są poddane kwarantannie. Oznacza to, że nie możemy
jak dawniej chodzić na
lekcje i spotykać się ze
znajomymi. Nie oznacza
to jednak, że ten czas
mamy poświęcać tylko i
wyłącznie na przyjemności. W telewizji bowiem
aż się roi od specjalnych audycji lub programów edukacyjnych. Oto
i parę z nich;
Jednym z najbardziej angażujących
się w edukację w tym
trudnym okresie pasm
telewizyjnych jest TVP.
Programy tj.: TVP,
TVPABC i TVP Kultura
organizują specjalne
pasma edukacyjne, aby
uprzyjemnić a także
pomóc uczniom w okresie domowej edukacji.
Przyjrzyjmy się najbliższym emisjom puszczanym przez TVP Kultura:
Środa 1 kwietnia
Godz. 13:00 Literatura na
ekranie – Przygoda Stasia
(1970) reż. Andrzej Konic
Godz. 13:40 Literatura na
ekranie – Duch z Canterville (1968)
Godz. 14:20 Śladami
wielkich kompozytorów:
Śladami Masseneta – cykl
dokumentalny
Godz. 15:15 Lekcje z literatury - Pojedynki stulecia: Władysław Broniewski - Julian Tuwim - cykl
programów publicystycznych
Godz. 15:45 Artyści antagoniści: Emil Nolde i Max

Liebermann - cykl dokumentalny
Godz. 16:40 Lektura na
ekranie - Samochodzik i
templariusze reż. Hubert
Drapella (1971) (odc. 3 z
5)
Godz. 17:10 Co Ty wiesz o
nauce: Genetyka, odc. 3 cykl rozmów
Czwartek 2 kwietnia
Godz. 13:00 Literatura na
ekranie – Hania reż. Stanisław Wohl i Krzysztof
Wierzbiański(1984)
Godz. 14:35 Śladami wielkich kompozytorów: Śladami Rossiniego – cykl
dokumentalny
Godz. 15:30 Lekcje z literatury - Pojedynki stulecia:
Tadeusz Konwicki - Jarosław Iwaszkiewicz - cykl
programów publicystycznych
Godz. 16:05 Artyści antagoniści: Caravaggio i Baglione - cykl dokumentalny
Godz. 16:55 Lektura na
ekranie - Samochodzik i
templariusze reż. Hubert
Drapella (1971) (odc. 4 z
5)
Godz. 17:30 Co Ty wiesz o
nauce: Genetyka, odc. 4 cykl rozmów
Piątek 3 kwietnia
Godz. 13:00 Literatura na
ekranie – Dziewczyna i
gołębie reż. Barbara SassZdort (1974)
Godz. 13:45 Literatura na
ekranie – Dama Pikowa
reż. Janusz Morgenstern
(1972)
Godz. 14:10 Scena Klasyczna - Ars Nova
Godz. 14:50 Artyści antagoniści: Turner i Constable
- cykl dokumentalny
Godz. 15:45 Teatr Telewizji - Ferdydurke (1986)

reż. Maciej Wojtyszko

Jak widać podany wyżej program
emituje dużą ilość programów z różnych
przedmiotów np.: z
języka polskiego (z
naciskiem na literaturę), muzyki czy przedmiotów ścisłych. Także
do wyboru do koloru!
Również dla
najmłodszych znajdzie
się coś ciekawego.
Serwis TVPABC codziennie emituje wiele
bajek, które uczą i
bawią; od niedawna
został uruchomiony
też kanał online
„Domowe przedszkole”, na który można
wejść za pośrednictwem
strony:
vod.tvp.pl
Maria S.
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INTERNETOWE KANAŁY EDUKACYJNE
Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają

poszczególne zagadnienia z zakresu
matematyki, biologii, fizyki, chemii,
sztuki czy programowania, które potem można przećwiczyć w zadaniach
online. Rozwiązując zadania zdobywa
się wirtualne trofea, co
Pi-Stacja – tu również znajdziecie krótkie wideo-tutoriale matematyczne,
obejmujące cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły
podstawowej. Do poszczególnych tematów są też przygotowane zadania i
ćwiczenia online.
Baza wiedzy fundacji Adamed SmartUp – wideo i nie tylko – popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z
dziedziny biologii, chemii i fizyki.
Pan Belfer – wideo-lekcje chemii nagrane przez przebojowego nauczyciela
Dawida Łasińskiego. Zgodne z podstawą programową.

Mówiąc inaczej – kanał YouTube o
języku polskim i jego subtelnościach.
Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci zawiera filmy z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, technologicznej ale
jest tu te sporo materiałów o emocjach i radzeniu sobie z nimi oraz takich, które pomogą dzieciom zyskać
większą samoświadomość.
Crazy Nauka – największy polski popularnonaukowy blog, gdzie znajdziecie wiele artykułów na różne naukowe
tematy. Rzetelna wiedza, żadnych
plotek, czy mitów. Godne zaufania
źródło, które warto pokazać dzieciom,
przy okazji można przegadać temat
weryfikowania informacji i odróżniania
faktów od mitów – ten temat też poruszają autorzy Crazy Nauki.
Maria S.

NASZE KOMIKSY

Rys. Emilia P.
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WYDARZENIA SPORTOWE W CZASIE PANDEMII
Koronawirus
mocno dotknął
sport. Na całym świecie są odwoływane imprezy, a mecze odbywają się przy pustych trybunach.
Lista wydarzeń sportowych zamkniętych z powodu koronawirusa rośnie.
Koronawirus dotyka każdą dyscyplinę sportu. Zamykane są stadiony
piłkarskie, skocznie narciarskie.
Niektóre wydarzenia są całkowicie
odwoływane lub przekładane. We
Włoszech, zawieszono wszystkie
rozgrywki.
Koronawirus w Polsce spowodował, że
stadiony zamknęła też Ekstraklasa.
Kibice nie zobaczą na żywo również
meczów reprezentacji Polski z Finlandią i Ukrainą. Ponadto federacja KSW
odwołała galę w Łodzi.
Koronawirus - odwołane mecze i wydarzenia sportowe
mecze piłkarskiej Ekstraklasy (bez
udziału publiczności)
mecze reprezentacji Polski z Finlandią
i Ukrainą (bez udziału publiczności)
gala
KSW
53
w
Łodzi
(najprawdopodobniej odwołana, decyzja do środy, do godz. 15.00)
gala Fame MMA 6 (bez udziału publiczności)
Grand Prix Polski w pływaniu
(odwołane)
mistrzostwa Europy w żużlowej jeździe na lodzie w Tomaszowie Maz.
(odwołane)
mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie
szybkim i short tracku (odwołane)
skoki narciarskie w Norwegii - Raw
Air (bez udziału kibiców)
Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa
Świata (przełożone na przyszły rok)
maraton paryski (przełożony z 5 kwietnia na 18 października)
maraton barceloński (przełożony na 25
października)
tenisowy turniej w Indian Wells
(odwołany)
niektóre mecze tenisowego Pucharu
Davisa (bez udziału publiczności)
mecz Pucharu Davisa Rumunia - Chiny
(odwołany)
kolarski wyścig Mediolan - San Remo
(odwołany)
kolarski wyścig Tirreno - Adriatico
(odwołany)
mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Planicy (bez udziału kibiców)

wyścig Formuły 1 o GP Chin (odwołany)
wyścig Formuły 1 o GP Bahrajnu (bez
udziału kibiców)
mecze siatkarskiej PlusLigi i Pucharu Polski
(bez udziału kibiców)
mecze koszykarskiej Ekstraklasy (bez
udziału kibiców)
mecze Ekstraklasy w piłce ręcznej (bez
udziału kibiców)
piłkarska Serie A we Włoszech (rozgrywki
zawieszone)
piłkarska La Liga w Hiszpanii (najbliższe
mecze bez udziału publiczności)
piłkarska Ligue 1 we Francji (mecze bez
udziału publiczności)
ligowe mecze w Portugalii (bez udziału publiczności do odwołania)
mecze Ligi Mistrzów - m.in. Barcelona Napoli, Bayern - Chelsea (bez udziału kibiców)
Liga Mistrzów siatkarzy: mecze Jastrzębskiego Węgla z Trentino (przełożone)
sporty walki: Gala KSW 53 (odwołana)
mecz Premier League Arsenal - Manchester
City (przełożony)
ME w podnoszeniu ciężarów (przełożone)
Hokejowa ekstraliga (zakończona przedwcześnie)
MP w biathlonie (odwołane)
Liga Europy: Inter - Getafe (?), Sevilla Roma (Hiszpanie nie zgodzili się na lądowanie samolotu z włoskimi piłkarzami)
finał Pucharu Francji (przełożony)
mecz towarzyski U-21 Białoruś - Polska
(odwołany)
siatkówka - rozgrywki II ligi (zawieszone)
Fed Cup (przełożony)
finał Pucharu Króla (przełożony)
alpejski PŚ, zawody w Aare (odwołane)

Pocieszająca wiadomość: Od 4 maja
planowane jest stopniowe odmrażanie sportu.
Adam
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SZKOŁA RYSOWANIA

MALOWANKA

Rys. Karolina

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NR 1 W KASINIE WIELKIEJ

Rys. Karolina

W ten trudny czas, w ten dziwny czas: Wiary Nadziei i Miłości.
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