
KĄCIK HUMORYSTYCZNY

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy:
- Panie dyrektorze! Wiosna przyszła!
- To ją wpuść!!!

Nad wiosennym stawem rozsiada się wędkarz i usiłuje coś złowić. Mija godzina,
dwie, trzy, a tu nic! Naraz nad wodą staje dwunastolatek, zarzuca wędkę i wyciąga
rybę za rybą. Wściekły coraz bardziej wędkarz nie wytrzymuje i woła:
– A lekcje, smarkaczu, już odrobiłeś?

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!

Na stole święcone, tuż obok baranek,

W koszyczku pełno barwnych pisanek

I jakże znamienne w polskim krajobrazie

Budzące się do życia wiosenne bazie.

Zielony barwinek, fiołki i żonkile

Malują kolorem uroczyste chwile.

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,

dy wielkanocne na stole śniadanie.

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy redakcja gazetki.



Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!
Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu równonocy
wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca, dnia
poprzedniego lub następnego, w zależności, gdzie jest
obserwowany. W XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski
rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się
końca stulecia coraz częściej 20 marca.
Do najbardziej znanych tradycji pierwszego dnia wiosny
przypisujemy topienie marzanny. Marzanna w mitologii
słowiańskiej symbolizowała zimę i śmierć, a jej kukłę wykonuje
się najczęściej ze słomy, tkanin i ozdób, na kształt kobiety.Jej
spalenie lub utopienie ma symbolizować pożegnanie zimy, a
powitanie wiosny!

Wiosenny Świat roślin i zwierząt
Wraz z nadejściem wiosny budzą się do życia lub stają się bardziej
aktywne zwierzęta, a rośliny- rozkwitają. Oto niektóre z nich:
niedźwiedź brunatny – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny
niedźwiedziowatych.Ma bardzo urozmaiconą dietę. Zjada żołędzie,
owoce, warzywa, grzyby, owady, żaby, ryby, ptaki itp., a jego
największym przysmakiem jest miód oraz dojrzewające kolby
kukurydzy. W okresie od listopada do lutego zapada w płytki sen
zimowy w dobrze wyścielonym legowisku (gawra). Na wiosnę
opuszcza kryjówkę i prowadzi aktywne życie. W czasie snu
zimowego samica rodzi od 1 do 5 młodych, które karmi
mlekiem,mimo iż sama w tym czasie nie pobiera pokarmu;

jeż – rodzaj ssaka z podrodziny jeży w rodzinie jeżowatych. Jeż
chyba jako jedyny ssak potrafi zjadać ropuchy, gdyż jest niewrażliwy
na ich jad. Słynie także z umiejętności polowania na jadowite węże.
Przed nadejściem zimy, jeże zapadają w hibernację. Hibernacja,
zwana też snem zimowym jest sposobem, który pozwala jeżom
przetrwać okres niskich temperatur i braku pożywienia;

wiewiórka pospolita – gatunek gryzonia z rodziny
wiewiórkowatych. Wiewiórka domowa jest jednym z najbardziej
lubianych dzikich zwierząt. Nic dziwnego: ma miękkie rude futerko,
wyraziste oczy, wdzięk i zręczność, a do tego ufność wobec
człowieka. Wiewiórka pospolita zamieszkuje dziuple, które utyka
porostami i mchami, lub gniazda ptaków, dobudowując zadaszenie
lub sama buduje gniazda z gałęzi. Nie zapada w sen zimowy, ale
może ograniczać opuszczanie gniazda.



Do Polski zaczyna przylatywać coraz więcej
ptaków zwiastujących wiosnę.

Ptaki, które przylatują na wiosnę to:
bocian biały – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny

bocianów. Jego upierzenie jest głównie białe z czarnymi piórami na
skrzydłach. Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie
spiczasto zakończone czerwone dzioby. Będąc mięsożercą, bocian
biały zjada szereg zwierząt, w tym owady, ryby, płazy, gady, małe
ssaki i małe ptaki;

skowronek- już na przełomie lutego i marca możemy cieszyć się
śpiewem skowronków. Trudno je zauważyć na polach i łąkach, gdyż
są barwy ziemistoszarej i tylko nieznacznie wielkością przerastają
wróbla. Według szacunków OTOP w Polsce gniazduje ponad 7 mln
par skowronków, co stanowi 30 proc. populacji zamieszkującej Unię
Europejską;

jaskółka - przysłowie mówi się, że „jedna jaskółka wiosny nie
czyni”, to właśnie przylot tych ptaków zwiastuje wiosenne
ocieplenie. W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek: brzegówka,

oknówka oraz dymkówka. Jaskółki przylatują już, gdy wiosna
zadomawia się w Polsce na dobre- w połowie kwietnia.

Kwiaty zwiastujące wiosnę:

śnieżyczka przebiśnieg – gatunek rośliny należący do rodziny
amarylkowatych, typowy dla rodzaju Galanthus. W naturze znany z
lasów południowej i środkowej Europy, jednak szeroko
rozpowszechniony poza zwartym zasięgiem jako roślina ozdobna.
Także roślina miododajna i lecznicza. W Polsce podlega ochronie
gatunkowej częściowej;

krokus – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych. Należy do niego
ponad 80 gatunków. Gatunkiem typowym jest szafran uprawny.
Rośliny te potrzebują wiosennego słońca, aby wypuścić zdrowe
kwiaty. Są zaliczane do najpiękniejszych kwiatów wiosny. Kwitną od
lutego do kwietnia;
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pierwiosnek - pierwiosnki to, obok przebiśniegów i krokusów,
pierwsze wiosenne kwiaty, na co wskazuje sama ich łacińska
nazwa, pochodząca od słowa primus, czyli wczesny. Ze względu na
swoją przykuwająca oko kolorystykę, pierwiosnki znakomicie nadają
się do ozdoby rabat i skalniaków, zwłaszcza gdy wczesną wiosną w
ogrodzie brakuje jeszcze kolorów;

tulipany - nie ma prawdziwej wiosny bez kwitnących tulipanów! Te
efektowne, radosne kwiaty znakomicie wyglądają w ogrodzie, gdy
jeszcze nie wszystkie krzewy zdążą się zazielenić. Wiele odmian
tulipanów i różny czas ich kwitnienia stwarza szansę do ogrodniczej
zabawy.

Popularne przysłowia polskie
i ich znaczenie

STYCZEŃ: Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.

LUTY: Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.

MARZEC: W marcu jak w garncu.

KWIECIEŃ: Kwiecień plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę lata.

MAJ: W maju jak w gaju.

CZERWIEC: Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.

LIPIEC: Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki mąki wypiec.

SIERPIEŃ: Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.

WRZESIEŃ: Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.

PAŹDZIERNIK: Gdy już październik ze śniegiem przybieży, to na wiosnę
długo śnieg na polach leży.

LISTOPAD: Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

GRUDZIEŃ: Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.

NAJWAŻNIEJSZE DNI W MARCU I KWIETNIU

MARZEC
8 marca- Dzień Kobiet
10 marca- Dzień Mężczyzn
14 marca- Światowy Dzień Liczby Pi
21 marca- Pierwszy Dzień Wiosny
28 marca- zmiana czasu z zimowego na letni, Niedziela Palmowa.

Kwiecień
1 kwietnia- Prima Aprilis
2 kwietnia Wielki Piątek
3 kwietnia- Wielka Sobota
4 kwietnia- Wielkanoc
5 kwietnia- śmigus-dyngus
10 kwietnia- Światowy Dzień Służby Zdrowia
13 kwietnia- Światowy Dzień Pamięci Ofiar
22 kwietnia - MiędzyNarodowy Dzień Ziemi



WIELKANOC TUŻ TUŻ...

To najważniejsze i największe święta w życiu każdego
chrześcijanina, mimo iż Boże Narodzenie jest huczniej obchodzone,
to właśnie święta Zmartwychwstania Pańskiego są znacznie
ważniejsze. To najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę,
śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono,
że będzie się je obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca. W kościołach zachodnich Wielkanoc
przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21
marca. Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25
kwietnia (włącznie). Daty kościelnej pełni Księżyca zostały
wyznaczone i stabelaryzowane w czasie Soboru Nicejskiego w 325
roku n.e. Kościelna pełnia Księżyca różni się od astronomicznej.

Przygotowania bezpośrednie rozpoczynają się od NIEDZIELI
PALMOWEJ, kiedy to wierni przychodzą do kościoła z kolorowymi
gałązkami palmowymi na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy. Punkt kulminacyjny przypada na TRZY DNI ŚWIĘTE
(Triduum Paschalne), poprzedzające Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego - Wielkanoc

Triduum paschalne

Wielki Czwartek

W tym dniu Kościół upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus
spożył ze swoimi uczniami. Jest to dzień ustanowienia dwóch
sakramentów: kapłaństwa i eucharystii. Kościół katolicki w swojej

symbolice nawiązuje także do „gestu miłości” wykonanego przez
Chrystusa, a mianowicie obmycia nóg apostołom.

W Wielki Czwartek w każdej parafii odbywa się podobny rytuał,
którego dokonuje kapłan, obmywając i całując stopy dwunastu
mężczyznom z parafii. Pierwszy dzień Triduum przypomina także o
modlitwie Jezusa w Ogrójcu i jego pojmaniu. Po zakończonej Mszy
Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z
tabernakulum do ciemnicy symbolizującej więzienie Chrystusa, w
którym spędził ostatnią noc przed śmiercią.

Wielki Piątek

Tego dnia w Kościele wspomina się drogę krzyżową i śmierć
Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym Kościoła, kiedy
nie jest sprawowana Msza Święta. Liturgia, podczas której
następuje adoracja krzyża, sprawowana jest w ciszy, bez
towarzyszenia organów i dzwonów. Po zakończonej liturgii
następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu
Pańskiego. W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły, a więc
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie
spożywanych posiłków do trzech: dwóch lekkich i jednego do syta.

Wielka Sobota

Ostatni dzień Triduum. Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa
spoczywało w grobie. W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z
tzw. święconką złożoną z produktów, które następnego dnia znajdą
się na wielkanocnym stole. Oprócz obrzędu poświęcenia
pokarmów, w ciągu dnia aż do wieczora, nie sprawuje się Mszy.
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Jedyną liturgią, która jednocześnie kończy Triduum jest Liturgia
Wigilii Paschalnej. Sprawowana najczęściej po zmroku i
upamiętniająca wyjście Żydów z Egiptu oraz zmartwychwstanie
Chrystusa liturgia bogata jest w symbole takie jak poświęcenie
ognia czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest to
najważniejsza celebracja Kościoła w ciągu całego roku.

Niedziela Wielkanocna

Choć nie przynależy już do Triduum, to jest najbardziej uroczystym
dniem świąt. Tego dnia, jak w każdą niedzielę, wierni mają
obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. W wielu parafiach rano
odbywa się procesja rezurekcyjna, która jest wyrazem radości ze
zmartwychwstania Chrystusa.

Święta wielkanocne w każdym domu wyglądają nieco inaczej.
Wśród tradycji wielkanocnych są jednak i stałe elementy takie jak:
przygotowanie pisanek, przyniesienie do kościoła w czasie Wielkiej
Soboty koszyczka z pożywieniem, który kapłan uroczyście
poświęca, palma, która pełni rolę symboliczną, jak i dekoracyjną.
Wielkanoc to również tradycja biesiadowania, zwłaszcza w
wielkanocny poranek, kiedy całą rodziną zasiadamy do uroczystego
śniadania. Jakie potrawy znajdą się na wielkanocnym stole? To
kwestia bardzo indywidualna, zależna bardzo często od regionu, w
jakim mieszkamy. Wśród potraw wielkanocnych są jednak takie,
które królują w większości polskich domów. Są to żurek, pieczona
biała kiełbasa, jajka faszerowane, zupa chrzanowa, wielkanocna
sałatka jarzynowa, szynka, biała kiełbasa, świeżo starty chrzan,
mazurek kajmakowy, wielkanocny sernik, pascha wielkanocna,
baba wielkanocna i inne pyszne potrawy przygotowane przez
gospodynie z dużą starannością.

KĄCIK ŁASUCHA

Przepis na WIELKANOCNĄ BABKĘ:

SKŁADNIKI

· 4 duże jajka (L)

· 200 g masła lub oleju roślinnego

· skórka i sok z 1 cytryny

· 1 szklanka cukru (180 g)

· 1 łyżka cukru wanilinowego (lub 1 laska wanilii)

· 1 szklanka mąki pszennej tortowej (160 g)

· 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej (90 g)

· 1 łyżeczka proszku do pieczenia



· do posmarowania formy: 1 łyżka masła i około 3 łyżek bułki tartej
lub zmielonych orzechów lub migdałów

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

PRZYGOTOWANIE:

· Przygotować formę na babkę z kominem pośrodku (śr. ok. 22 - 25
cm), posmarować ją 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub
zmielonymi orzechami czy migdałami. Piekarnik nagrzać do 170
stopni C (grzanie góra i dół bez termoobiegu).

· Masło roztopić (olej delikatnie podgrzać w kąpieli). Do letniego
tłuszczu dodać sok i skórkę z cytryny, odstawić.

· 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.

· Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką
ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia, wymieszać.

· Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na
małych obrotach miksera do połączenia się składników w jednolite
ciasto (można przez chwilę ubijać mikserem, później przez chwilę
mieszać delikatnie szpatułką, później znów zmiksować).

· Do ciasta wlać masło lub olej i zmiksować do połączenia się
składników w jednolite ciasto. Ciasto będzie miało konsystencję
podobną do budyniu. Masę wylać do przygotowanej formy i wstawić
do piekarnika. Piec przez ok. 45 minut (do suchego patyczka).

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

· Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem
lub polukrować i obłożyć obranymi migdałami lub gotowymi
jajeczkami.

Historia Pisanki

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej
Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach
cesarstwa rzymskiego. Jajka wyklejane wycinankami z papieru
były szczególnie popularne w okolicach Łowicza. Obecnie pisanki
są symbolem rodzącej się do życia przyrody i nadziei na
zmartwychwstanie Chrystusa. W zależności od techniki zdobienia,
świąteczne jajka mają w Polsce różne nazwy: kraszanki, drapanki,
pisanki, oklejanki, nalepianki, pisanki ażurkowe.Dawniej zdobieniem
jaj zajmowały się wyłącznie kobiety. Mężczyźnie wówczas nie wolno
było wchodzić do izby. Jeśliby się tak zdarzyło, odczyniano urok,
który intruz mógł rzucić na pisanki.



Wielkanoc w innych krajach

Kolorowe święta w Niemczech
Spędzając święta w Niemczech warto wiedzieć, że sposoby ich
obchodzenia w poszczególnych regionach Niemiec są odmienne i
wynikają ze zróżnicowania wyznań w tym kraju.
Charakterystyczne w Niemczech są świąteczne dekoracje:
wielkanocne drzewka lub inaczej "bukiety wielkanocne", czyli
gałązki o zielonych listkach udekorowane wiszącymi kolorowymi
pisankami lub wydmuszkami. Umieszczane są one w wazonach, na
drzewach przed domem, w ogrodach i na balkonach.
.
Czeskie judasze wielkanocne
W Czechach tylko jeden dzień w tygodniu wielkanocnym nosi miano
wielkiego- Wielki Piątek. Pozostałe dni określane są kolorami.
Środa jest czarna, zielony- czwartek i biała- sobota. W Niedzielę
Palmową Czesi święcą bazie nazywając ten dzień niedzielą
kwiatową. Popularną tradycją jest organizowanie w wielkim tygodniu
świątecznych jarmarków. Kupić można wtedy drewniane figurki,
pisanki, cukierki oraz "pomlazkę", czyli rózgę splecioną z
wierzbowych gałązek. Tymi rózgami w Poniedziałek Wielkanocny
chłopcy smagają dziewczyny w zamian otrzymując pisanki lub
słodycze. Do tradycyjnych czeskich potraw należą "judasze" -
ciasteczka z mąki pszennej podawane z miodem.
.

Grecka Wielkanoc z baraniną
Wielkanoc grecka jest jednym z najbardziej ortodoksyjnych świąt w
tym kraju. Czwartek jest dniem postnym, podczas którego jeść
można tylko warzywa, oliwki i chleb. W sobotę całe rodziny malują
jajka na czerwono, żeby za chwilę dodać je do tradycyjnego
wielkanocnego wypieku - Tsoureki. Jest to świeżo upieczony chleb
ozdobiony wcześniej przygotowanymi jajkami.

Wielkanoc po francusku na słodko
We Francji, jak głosi legenda, dzwony kościelne, które w Wielki
Czwartek „poleciały" do Rzymu, by oznajmić śmierć Jezusa,
wracając o świcie, zrzuciły na ziemię czekoladowe jajka. Dlatego
dzieci w niedzielny poranek biegną do ogrodu w poszukiwaniu
czekoladowych słodkości. Jeszcze inną rozrywką dla dzieci jest
toczenie ugotowanych na twardo jajek tak, aby stłuc skorupkę
innym, a nie naruszyć swojego jajka. Dziewczyny w Wielką
Niedzielę powinny wstać przed wschodem słońca, pójść zaczerpnąć
wody ze strumyka i przynieść ją do domu. Taka woda ma stać się
świetnym środkiem na zachowanie urody i zdrowia.


