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Na dobry początek…
Wielkanoc w Polsce i w Ukrainie

Na początku…

Tak jak i u nas, tak u naszych sąsiadów w Ukrainie, Wielkanoc jest jednym

z najważniejszych świąt w roku. Jest obchodzone podobnie przez

prawosławnych i grekokatolików, jednak w innym terminie m. in. dlatego,

że w Ukrainie obowiązuje kalendarz juliański, więc tam to święto

przypada na 2 maja.

1. Co mają Ukraińcy na świątecznym stole?

Potrawy wielkanocne są podobne do polskich, jednak dochodzą do

tego:

bliny ukraińskie                     sałatka Olivier                   czerwony kawior

słonina ukraińska pierogi ukraińskie sękacz



2. Jak wyglądają ukraińskie pisanki?

Na Ukrainie jest to najważniejsza tradycja. Pisanki wręcza się jako

prezent, a także jako znak… miłości. We Lwowie i Kijowie znajdują się
wystawy pisanek, zarówno tych ogromnych, jak i mniejszych, które są
tworzone przez wielkich artystów. Jedna z przedstawionych na

fotografii (na następnej stronie) jest wielkości budynku!

Pisanka z Kołomyi                          Wystawa pisanek w Kijowie

3. Hrobki – święto zmarłych po Wielkanocy

Rodzina i bliscy zmarłych przychodzą wtedy na cmentarze i… razem ze

zmarłymi jedzą coś w rodzaju wielkanocnego śniadania, które

przypomina piknik. Większość osób przed posiłkiem myje nagrobki.

Niektórzy zaczynają posiłek od niewielkiej ilości wina lub wódki. Po

zjedzonym posiłku na nagrobku są zostawiane babki drożdżowe, które

symbolizują obfitość i powodzenie oraz herbatniki, cukierki i

malowane jajka.

4. Jak wygląda na Ukrainie święconka i Niedziela Palmowa?

Święconka na Ukrainie jest podobna do tej, którą znamy u nas, tyle

że do koszyczka dodajemy jeszcze masło i twaróg. W Polsce nie

spotyka się dzielenia święconką z bezdomnymi.

W Niedzielę Palmową od wieków Ukraińcy przynoszą ozdobione

gałązki wierzby, które symbolizują nadejście wiosny, ponieważ z

dawnych wierzeń wynika, że jest to pierwsze drzewo, które „budzi się’

po nadejściu wiosny.

Kwiecień miesiącem autyzmu

Co roku w kwietniu szczególnie szerzymy wiedzę na temat autyzmu.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony 2 kwietnia otwiera
akcję.
Tego dnia można podświetlić budynek na niebiesko lub założyć na siebie
coś w tym kolorze, ponieważ niebieski to kolor autyzmu, który
symbolizuje niewinność, nadzieję i głębię. Celem tych obchodów jest
przeciwstawienie się stereotypom na temat osób dotkniętych autyzmem
oraz ich lepsze zrozumienie i zaakceptowanie. Ważne są trzy hasła:
EMPATIA, ZROZUMIENIE i AKCEPTACJA.
Autyzm to zaburzenie obejmujące nieprawidłowości w rozwoju
ruchowym, rozwoju mowy i kontaktów społecznych, związane z
niepoprawną pracą mózgu. Może się objawiać u różnych ludzi w
poszczególne sposoby. Ta choroba ma wiele odmian np. Zespół Aspergera,
hiperleksja, autyzm dziecięcy, głęboki itp.Według szacunkowych danych



około 30 tys. osób w Polsce zmaga się z tymi trudnościami (w tym 20 tys.
to dzieci), a na świecie mniej więcej 5 mln.

Do niektórych objawów autyzmu należą brak gaworzenia jako niemowlę,
pozorna trudność w wyrażaniu uczuć, trudności z podtrzymywaniem
konwersacji. Uczniowie z tą chorobą mogą się uczyć w specjalnych
terapeutycznych placówkach. W takiej klasie znajduje się od 2 do 4 osób.
Niektóre znane osoby również znajdują się w kręgu ludzi ze spektrum
autyzmu w tym wybitny piłkarz Lionel Messi, fizyk Albert Einstein,
amerykański muzyk Michael Jackson, filozof Leonardo da Vinci czy malarz
Vincent van Gogh. Mówi się, że autyzm to choroba geniuszy.

Kącik kulinarny

Gdy słyszymy słowo „Wielkanoc”, to na myśl na pewno przychodzą nam

jajka, które dekorujemy, idziemy z nimi na święconkę (tak samo jak z

innymi wielkanocnymi potrawami), a na koniec jemy na wielkanocne

śniadanie.

Oto przepis na jajka z „wiosennym farszem” na wielkanocnym stole:

Składniki:

● 3 jajka klasy M
● 4 średnie rzodkiewki – ok. 60 g
● 1/3 średniego ogórka zielonego – ok. 60 g
● 1 łyżka majonezu – ok. 30 g
● 2-3 gałązki szczypiorku (do farszu + odrobina do ozdoby)
● sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

1. Jajka ugotować na twardo. Po ugotowaniu jajek należy zalać je
zimną wodą, lekko stłuc skorupki, a po paru minutach obrać.

2. Ogórek, rzodkiewki i szczypiorek umyć, osuszyć, a następnie
pokroić bardzo drobno – w kosteczkę o boku ok. 2-3 mm.

3. Ugotowane na twardo jajka przekroić na pół i delikatnie wyjąć ze
środka żółtka.

4. Do miseczki wrzucić 1 łyżkę majonezu (nie za czubatą) oraz żółtka
i dokładnie je utrzeć ze sobą na jednolitą masę (można rozgnieść
widelcem lub łyżką). Następnie dodać posiekane rzodkiewki,
ogórka i szczypiorek, doprawić do smaku solą i pieprzem, a na
koniec dokładnie wymieszać.

5. Białka jajek układać na talerzyku, a w każde wgłębienie nałożyć
czubatą łyżeczkę wcześniej przygotowanego farszu wiosennego.
Gdy zostanie jedna czubata łyżeczka farszu, to można
wykorzystać jako pastę na kanapkę :)

6. Przed podaniem posypać jajka posiekanym szczypiorkiem.

Smacznego!!!



Szalony, wiosenny tydzień w SP Przystajń

21 marca przywitaliśmy wiosnę. Z tej okazji szkoła w Przystajni
organizowała przez cały tydzień różne atrakcje dla uczniów.
Poniedziałek, 21 marca – tego dnia odbyły się wesołe zabawy. Jedną z nich
były ,,Gorące krzesła”. Do niektórych zabaw dzieci były losowane według
numerków w dzienniku. Na dodatek tego dnia zajęcia skończyły się dla
wszystkich po pięciu lekcjach.
Wtorek, 22 marca – ten dzień został zatytułowany ,,Przebieraki, cudaki”.
Nie bez powodu. Przebrano się wtedy w różnego rodzaju stroje. Można
było założyć cokolwiek się chciało. Stroje zachwycały wyglądem oraz
pomysłowością. 
Środa, 23 marca - dzień bez plecaka. Książki i zeszyty przynosimy
w plecaku, ale nie tego dnia. Uczniowie zaskakiwali kreatywnością.
Na korytarzu szkolnym można było spotkać torby, walizki, wiadra,
zabawkowe wózki, a nawet rurę, oponę, taczkę czy łopatę.
Czwartek, 23 marca - dzień gofrów i soków. Tego dnia nie było problemem,
że nie wzięło się ze sobą śniadania do szkoły, bo można było sobie kupić
pysznego gofra i napić się orzeźwiającego soku. Gofrów było do wyboru,
do koloru- od małego sklepowego gofra z cukrem pudrem, aż po
wypasionego z bitą śmietaną, owocami, polewą i posypką. Już po pięciu
lekcjach zabrakło ciasta. Chyba nikt nie spodziewał się tak dużego
zainteresowania.
Piątek, 24 marca - dzień wesołego kapcia. Zamiast butów na stopach
uczniów zawitały kolorowe kapcie. Puszyste, z oczami, w autka czy
w księżniczki, niebieskie czy czerwone, ale wszystkie równie fajne.

Uczniom bardzo podobały się atrakcje. Była to pewna odskocznia od
normalnych lekcji i obowiązków. Równie chętnie jak dzieci, w akcjach brali
udział nauczyciele. To było miłe przywitanie wiosny.

Humor na dziś:



RUSZ GŁÓWKĄ ! ZAGADKI WIOSENNE

Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo ,,pan” w nazwie
ukrywa?

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa.
I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa.

Pióra biało-czarne, buciki czerwone.
Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę.

W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów, z ptaków
śpiewem.

Znajdziesz je w cukierni lub na wiosennej łące,
zanim się rozwiną w kwiaty kwitnące.

Konkursowe osiągnięcia w naszej szkole:

Do III stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
zakwalifikowały się:

● Angelika Droś (8c) z matematyki,
● Milena Matyja (8b) z historii,
● Gabriela Tomzińska (8b) z geografii,
● Marcelina Pawełkiewicz (7a) z j. niemieckiego.

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Zainspirowani
twórczością Marii Konopnickiej…” zajęła Vanessa Janic (7a).



TRADYCJE UKRAIŃSKIE

Kultura naszych sąsiadów zza wschodniej granicy jest o wiele bardziej bogata.
Wpływ na to mają ukształtowania na przestrzeni wieków oraz urozmaicenia
etniczne, jakie występują na terenie tego kraju.

Ukraina kojarzy się z wielobarwnymi, wyszywanymi ręcznie koszulami i
matrioszkami. Te produkty stały się wręcz ich symbolem narodowym. W produkty
tego rodzaju najczęściej zaopatrują się turyści, którzy odwiedzają ten kraj.

Omawiając kulturę Ukraińców, warto zwrócić uwagę na wielorakość
obowiązujących i praktykowanych tam do dzisiaj obrzędów. Okazuje się, że wiele
z nich jest podobnych do tych polskich. Przykładem jest Rizdwo Chrystowe, czyli
Boże Narodzenie i Świat-Weczir. Na wigilijnym stole pojawia się 12 potraw, a
wieczerzę rozpoczyna się po ujrzeniu na niebie pierwszej gwiazdki. Podobne są
również potrawy - kutia, pierogi, ryby. Kompot z suszonych owoców to podstawa.

Podobne do polskich obrzędy praktykowane są tam na przyjęcie wiosny.
Maslenica to uroczystość, w której główną rolę odgrywają tańce i śpiewy. Nie
wrzuca się Marzanny, ale zajada naleśnikami (bliny), których każdy kolejny kęs
ma przywoływać słońce. 

NASI SĄSIEDZI Z UKRAINY

STRÓJ LUDOWY



Strój damski 
W przypadku ukraińskiego stroju ludowego nie można mówić o
jednolitym, ogólnonarodowym wzorcu ubioru. Pod pojęciem tym
rozumiany jest zawsze szereg – niejednokrotnie znacznie różniących
się od siebie – regionalnych odmian wraz z wchodzącymi w ich
skład bardziej lub mniej rozpowszechnionymi terytorialnie
wariantami miejscowymi. Wyróżnić można kilka elementów
wspólnych dla różnych odmian ukraińskiego stroju ludowego. Do
takiego stroju należą długa, biała, wyszywana koszula soroczka ze
wstawkami, tkana kraciasta płachta z rękawami, fartuch zapaska,
zawiązywany wokół talii, ozdobiona kersetka (bezrękawnik z
kosztownej wyszywanej tkaniny), przewiązany wokół talii szeroki
pojas, ozdobiony różnokolorowymi tasiemkami wianek z żywych
bądź sztucznych kwiatów będący elementem dziewczęcego stroju

weselnego.

 
Strój kobiecy z terenu obwodu iwanofrankowskiego 

 (przełom XIX i XX wieku) 

Strój męski 
 Początkowo soroczki męskie różniły się od kobiecych jedynie
długością. Wykonywano je, tak samo jak koszule kobiece, z płótna
konopnego, gdy przeznaczone były do pracy, bądź lnianego w
przypadku koszul noszonych odświętnie. Soroczki męskie również
ozdabiano haftem, który dawniej był skromniejszy niż w przypadku
ubioru kobiecego. Spodnie miały początkowo wąskie nogawki i
takie też pozostały charakterystyczne dla stroju ludowego na
zachodniej Ukrainie. Nad Dnieprem przeważały zaś spodnie z
szerokimi nogawkami, tak zwane szarowary (pol. szarawary),
wygodne do jazdy konnej i walki, które były częścią stroju kozaków
zaporoskich. Spodnie przewiązywano pojasem (pasem),
wykonywanym zazwyczaj z wełny, choć czasem używano do jego
wyrobu również cienkiego materiału, w tym jedwabiu. Pojasy były
bardzo długie (3,5 m) i obwiązywano się nimi kilkakrotnie w talii.
Świty początkowo wykonywano z białego materiału zarówno w
przypadku stroju męskiego, jak i kobiecego. Z czasem biały kolor
zarezerwowany został dla kobiet, natomiast świty męskie szyto z
płótna czarnego bądź szarego. 

 

Mężczyzna w soroczce i szarowarach



KIJÓW A WARSZAWA 

KIJÓW: 
Prezydent: Witalij Kłyczko 
Powierzchnia: 839 km² 
Rzeka: Dniepr 
Herb: 

 

WARSZAWA: 
Prezydent: Rafał Trzaskowski 
Powierzchnia: 517,2 km² 
Rzeka: Wisła 
Herb: 

 

Akcje w naszej szkole

Dzień wody

Woda źródłem życia - Wodę kochamy, więc ją oszczędzamy.

W tym roku pod takim hasłem obchodziliśmy przypadający
na dzień 22 marca Dzień Wody. Przy tej właśnie okazji
Szkolne Koło Ekologiczne zachęciło uczniów Szkoły do
włączenia się do akcji i wykonania prac plastycznych na
temat oszczędzania  wody.

   

  
  
  


