DRODZY CZYTELNICY!
Oddajemy w Wasze ręce nowe wydanie „Tuzinka”. Przez pandemię ma ono
inny kształt i wymiar. Chcemy dostarczyć Wam trochę rozrywki, uśmiechu i
odpoczynku. Życzymy dobrych i spokojnych Świąt.
Redakcja: Maria Ciesielczyk, Martyna Dziarska, Pola Frankiewicz, Michalina Grzesik, Wiktoria
Kopczyńska, Kinga Mizerska, Aleksander Piechocki i opiekun Danuta Beling.

PRZYSŁOWIA
*„A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy”.
*„Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.
* „Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje”.

SZCZYPTA HUMORU
- Jak się nazywa lekarz od pand?
- Pando ktor.
***
- Ja się nazywa przesolona firanka?
- Zasłona.
***
- Co mówi flaga do flagi?
- Nic, machają sobie.
***
- Powtarzałeś coś przed egzaminem?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze.
***
- Dlaczego jajka nie umieją dochować tajemnicy?
- Bo gdy robi się gorąco, pękają.

ZRÓB TO SAM

KOLOROWANKI

Wielkanoc - krzyżówka
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1. Zielona roślina wkładana do święconki i wplatana w palemki.
2. Piaskowa lub ziemniaczana.
3. Dzielimy się nim podczas Wielkanocy.
4. Żółte wiosenne kwiaty.
5. Grecki deser twarogowy z bakaliami.
6.Tradycyjne ciasto Wielkanocne na kruchym spodzie.
7. Cukrowy w koszyczku.
8.Kosz, który święcimy w kościele.
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Symbole Świąt Wielkanocnych
Święcenie pokarmów
Zwyczaj święcenia pokarmów jest bardzo związany z religią
chrześcijańską i Zmartwychwstaniem Jezusa. Jego
początków upatruje się w VIII wieku, ale w Polsce tradycja
ta ma korzenie dopiero w XIV wieku.
W każdym domu koszyczek Wielkanocny wygląda inaczej.
Inny dom to też inna tradycja co do zawartości kosza. Jednak na jego
wypełnienie składa się siedem podstawowych produktów: jajka, sól i pieprz,
chleb, wędlina, chrzan, baranek i słodka babka. Każdy ma również własne
znaczenie.
Jajko
To najważniejszy symbol wielkanocny. Oznacza triumf życia nad śmiercią i
początek nowego życia, a więc jest ściśle związany ze Zmartwychwstaniem
Jezusa. Oprócz kolorowych pisanek, bardzo ważne jest włożenie do koszyczka
przynajmniej jednego świeżo ugotowanego jajka, którym należy się podzielić ze
wszystkimi domownikami podczas uroczystego śniadania wielkanocnego,
podobnie jak robi się to opłatkiem w trakcie wigilii Bożego
Narodzenia.
Pieprz i sól
Symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie w prostocie. Dodatkowo, sól chroni
jedzenie przed zepsuciem.
Chleb
Włożony do święconki ma zapewnić dobrobyt i pomyślność, a jego
najważniejsze znaczenie jest związane z Chrystusem pojmowanym jako chleb
życia dla chrześcijan.
Wędlina oraz kiełbasa symbolizują zdrowie, płodność i dostatek materialny.
Chrzan
To symbol zdrowia i siły fizycznej, ale też skojarzenie z goryczą w kontekście
gorzkiej męki Chrystusa na krzyżu.
Baranek
Jest ważnym symbolem dla chrześcijan, ponieważ oznacza odkupienie
grzeszników i przezwyciężenie zła. Najczęściej jest w postaci słodkiej figurki,

czekoladowej albo cukrowej. Można też spotkać baranki wykonane z
masła.
Słodka babka
Symbolizuje ogólnie pojęte umiejętności i doskonałości.
Ważnym symbolem w naszych święconkach jest również bukszpan, którego
znaczenie jest związane z przyrodą i światem. W niektórych koszyczkach
pojawia się także słodki, najczęściej czekoladowy, zajączek, który wywodzi się z
wielkanocnych obyczajów obchodzonych na Śląsku. Symbolizuje on wiosnę i
budzenie się do życia, a więc oznacza początek nowego istnienia.
Jeszcze jednym obowiązkowym symbolem świąt wielkanocnych jest palma,
której jednak nie umieszcza się w koszyczku, ale którą obowiązkowo należy
poświęcić podczas uroczystej mszy w Niedzielę Palmową. Zgodnie z
tradycyjnymi wierzeniami, tylko dzięki temu można uchronić siebie, swoich
najbliższych, dom, zwierzęta i pola uprawne przed wszelkim złem.

WIOSNA - MARZANNA
Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób
palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać
wiosnę. Zwyczaj miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Zgodnie z
zasadami magii sympatycznej wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej
boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunięcie efektów przez nią
wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano
białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała,
aby orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach,
obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej
wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle
zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i
wrzucano do wody.
Z topieniem Marzanny, również obecnie, związane są
różne przesądy:
 nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły,
bo grozi to uschnięciem ręki

obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej
może spowodować chorobę

KOLOROWE JAJKA
Najstarsze pisanki pochodzą z terenów Temerskiej Mezopotamii. Zwyczaj
malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego. Na ziemiach
polskich najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku.
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy:


Drapanki - powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej
barwionej powłoki jajka.



Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez
gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie
ze składników naturalnych:

- brązowy (rudy): łupiny cebuli
- czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego
- żółto-złocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka
- niebieski: płatki kwiatu bławatka
- fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy
- zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka
- różowy: sok z buraka


Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie wzorów
na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie
jajka w barwniku.



Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu,
skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub
włóczką wełnianą itp.



Nalepianki –powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi
wycinankami z papieru.



Ażurki - pisanki ażurowe – są wykonywane z wydmuszek jaj. W skorupce
nawierca się otwory wiertarką, piaskarką czy turbiną dentystyczną, a
maluje się je najczęściej farbą akrylową.

Z EKOLOGIĄ NA TY…

p. Iwona Grajek

Miód
Miód i jego produkty wykorzystywano już w starożytności. Badania naukowe
dowodzą o wysokiej skuteczności leczenia wielu chorób właśnie miodem.
Pszczoły produkują głównie miód, posiada on właściwości odżywcze i
pozytywnie wpływa na organizm człowieka. Poza tym od pszczół pozyskujemy
również pyłek kwiatowy - stosowany głównie w nerwicy, przy osłabieniu i
zmęczeniu, mleczko pszczele, które poprawia wydolność fizyczną i
intelektualną. Miód - według Rady Unii Europejskiej to naturalna słodka
substancja wytworzona przez pszczoły z nektaru kwiatów lub soku, które
pszczoły pozyskują wysysając soki żywych roślin. Rodzaje miodu:
- rzepakowy – serce i naczynia wieńcowe, stany zapalne dróg oddechowych,
wątroba i drogi żółciowe,
- akacjowy – nerki i układ moczowy, zaburzenia przewodu pokarmowego,
przeziębienia,
- lipowy – stres, układ nerwowy, serce, układ krążenia, górne i dolne drogi
oddechowe,
- gryczany – miażdżyca, działanie odtruwające na wątrobę, układ krążenia,
niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza,
- wielokwiatowy – wyczerpanie psychiczne i fizyczne serca i naczyń
krwionośnych, stany alergiczne dróg oddechowych.
Kupując upewnijmy się, ze spełnia on nasze wymogi. Spożywajmy go regularnie,
ponieważ jest jednym z wielu produktów, jakie serwuje nam natura, bardzo
odżywczym i pozytywnie działającym na nasz organizm.

WIO, KONIKU…
Każdy, jak widzi małego osobnika, dopiero co urodzonego zwierzęcia,
niezależnie jakiego gatunku, pochyli się z sympatią i uwagą. W kilku słowach
chcę wam przedstawić pierwsze chwile po narodzinach źrebaka:
Narodziny – źrebię oddycha, otwiera oczy, porusza się, leży na ziemi, na
brzuchu. Rozgląda się dookoła badając świat a przede wszystkim klacz – swoją
matkę – nosem, chrapami, językiem, próbuje wstawać.

1 godzina – źrebię wstaje, szuka matki, wydala smółkę, czyli pierwszy stolec,
pije mleko, rży, a przede wszystkim podąża za matką i cały czas trzyma się bliski
niej, wręcz przyklejony.
2 godzina – źrebię śpi, leży na boku lub brzuchu, wstaje, jest ciekawe nowych
przedmiotów, ludzi, ale zachowuje dystans, boi się nieznanych.
3 godzina – źrebię zaczyna się bawić, czyści własne boki, porusza ogonem,
kłusuje, galopuje, bada pyskiem nowe przedmioty.
24 godziny – źrebię potrafi drapać się tylnym kopytem za uchem, ociera się o
przedmioty, ziewa, klapie pyskiem ( szczególnie w stronę innych koni, co jest
oznaką poddania się), tarza się i bryka.

ROZMAITOŚCI
ŚMIGUS-DYNGUS
Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego od
słowa dingen, co oznacza „wykupywać się” albo Dünnguss (kałamarz, chlust
wody), natomiast śmigus - schmackostern lub polskiego śmigać. Śmigus i
dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Z czasem tak się zlały ze
sobą w jeden, że przestano rozróżniać, który na czym polega.
Nie przesadzajmy z oblewaniem innych, ma to być wesoła zabawa dla
wszystkich.
PRIMA APRILIS
Prima aprilis (z łac. prima (dies) Aprilis – dosł. „pierwszy (dzień) kwietnia”),
dzień żartów – obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach
świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd,
nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe
informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.

Przed nami dużo wolnego czasu, warto sięgnąć po dobrą książkę.
POLECAMY:
DLA DZIECI
 Trzy pytania
Jon J. Muth
 Zagubiona małpka
Axel Scheffler
i Julia Donaldson
 Ogłoszenia dzieci, niedzieci,
stworzeń i rzeczy
Dorota Kassjanowicz
i Paulina Daniluk
 Ślimak i wieloryb
Axel Scheffler i Julia
Donaldson

DLA MŁODZIEŻY
 Życie i śmierć
Stephenie Meyer
 Sprawa osobliwego wachlarza
Nancy Springer
 Pas startowy
Katarzyna Ryrych
 Zauroczona, zwariowana,
zakochana Laura Steven
 Twoja światłość
Annalie Grainger
 Poradnik dla dżentelmena
Mackenzi Lee

Bazując na informacjach z serwisu omniglot.com przedstawiamy zapis życzeń
wielkanocnych w wielu językach.
angielski: Happy Easter
afrikaans: Geseënde Paasfees
albański: Gëzuar Pashkët
baskijski: Ondo izan Bazko garaian
białoruski: Са Святам Вялікадня
bułgarski: Христос Воскресе,
(odpowiedź) Воистина Воскресе
kataloński: Bona Pasqua
kantońaki: 復活節快樂 (fuhkwuhtjit
faailohk)
mandaryński: 復活節快樂 (fùhuójié
kuàilè)
chiński z Tajwanu: 復活節快樂 (ho̍ ko̍ ah-chat khòai-lo̍ k)
chorwacki: Sretan Uskrs
czeski: Veselé Velikonoce
duński: God påske
holenderski: Vrolijk Pasen, Zalige
paasdagen, Zalig Pasen
estoński: Häid lihavõttepühi
fiński: Hyvää Pääsiäistä, Iloista
pääsiäistä
francuski: Joyeuses Pâques
niemiecki: Frohe Ostern
grecki: Καλό πάσχα (Kaló pásha),
Χριστός ανέστη! (Hristós anésti)
hindi: शु भ ईस्टर (śubh īsṭar)
węgierski: Kellemes Húsvéti
Ünnepeket!
islandzki: Gleðilega páska
indonezyjski: Selamat Paskah
galijski: Cáisc Shona Dhuit, Dhaoibh,
Beannachtaí na Cásca
włoski: Buona Pasqua

japoński: 復活祭おめでとうござい
ます (fukkatsu-sai omedetō
gozaimasu), イースターおめでとう
ございます (īsutā omedetō
gozaimasu)
łotewski: Priecīgas Lieldienas
litewski: Su šventom velykom!
maltański: L-Għid it-tajjeb
norweski: God påske
portugalski: Boa Páscoa, Páscoa Feliz,
Feliz Páscoa
rumuński: Paşte Fericit, Hristos a
inviat!, Adevarat ca a inviat!
rosyjski: Христос воскрес,
(odpowiedź) Воистину воскрес
sycylijski: Bona Pasqua
słowacki: Veselé prežitie
Veľkonočných sviatkov
słoweński: Vesele velikonočne
praznike
hiszpański: ¡Felices Pascuas!
swahili: Heri kwa sikukuu ya Pasaka
szwedzki: Glad Påsk
turecki: Paskalya yortunuz kutlu olsun
ukraiński: Христос Воскрес!,
(odpowiedź) Воїстину Воскрес!

WESOŁYCH ŚWIĄT
- odpoczywajcie
- spacerujcie
- dbajcie o siebie i innych
- noście maseczki
i myjcie ręce

