
        Ostatnio rzeczywistość nas nie rozpieszcza. Zamknięci, z powodu pandemii, w domach tęsknimy za
normalnością, za tym żeby móc się bez ograniczeń spotkać ze znajomymi, wyjść na dwór bez maseczki czy
bez obaw wmieszać się w tłum ludzi.
Z tym większą radością czekamy na wiosnę, która obdarzy nas słońcem i ciepłem, pozwoli więcej czasu
spędzać na zewnątrz, rozbudzi nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
A oto garść wiosennych informacji, np. o tym, jak w obecnej sytuacji przyjemnie i z pożytkiem spędzać czas,
jak witają wiosnę w innych częściach świata i wiele innych.

Redakcja

Wiosna, co za cudowna pora roku! Co prawda na początku  ziemia jest grząska po topniejącym śniegu, ale to nic!  
 To naprawdę fantastyczna pora roku!
A czy zastanawialiście się nad tym, jak ludzie na całym świecie witają wiosnę? Oto garść informacji na ten temat:
KANADA
W Kanadzie już od prawie 60-ciu lat organizowany jest wielki festiwal tulipanów! Niesamowite! Możesz znaleźć
tam ponad 1mln kwiatów!!! To co? Wybieramy się do Ameryki Północnej? Tulipanów do koloru, do wyboru!
JAPONIA
Widzisz to? To przyjrzyj się uważnie! :) W Japonii ludzie witają wiosnę w bardzo przyjemny sposób: podziwiają
kwiaty. Dokładnie! Głównie kwiaty wiśni, które są tam nazywane Hanami. Niestety, drzewa te kwitną co prawda
pięknie, lecz strasznie krótko! No dalej, spieszmy się je oglądać!
EUROPA
No dobrze, teraz zatoczymy kółko nad Europą.  Zwyczajem, który jest równie popularny w Polsce, co w wielu innych
krajach Europy, np. takich jak Szwajcaria - jest palenie kukieł. Jednak najbardziej widowiskowo wygląda to        
 w Hiszpanii. Tam owe święto nazywane jest Las Fallas. A jak to się odbywa dokładniej? Gdzieś w połowie marca
ludzie puszczają fajerwerki i zaczynają całymi rodzinami robić różne kukły i to nie tylko ze słomy, czasem też        
z rozmaitych materiałów ! Prócz kukieł tworzą też różne małe scenki z życia, z filmów itp.. 
Ostatniego dnia święta, kiedy udzie napatrzą się na nintos (tak nazywają  wcześniej wspomniane kukły) są one
publicznie i widowiskowo palone. Można sobie urządzić niezłego grilla :) .
No dobrze, a teraz czas wrócić do Polski i czekać na naszą kochaną wiosnę! A kto wie? Może kiedyś Ty lub        
 ją zobaczymy wspomniane zwyczaje na własne oczy?...

 S T A T S I N E K
Gazetka nie tylko na przerwę . . .
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JAK LUDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE WITAJĄ WIOSNĘ?

Życzę wiosennych Świąt Wielkanocnych – Alicja Kot 
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1. Pomoc innym.
Mama albo babcia potrzebują pomocy? A może sąsiad lub sąsiadka Cię potrzebują, aby przynieść zakupy
lub wyprowadzić psa? Nie zwlekaj, pomaganie jest fajne i…. zabija nudę!
2. Ruch.
Kiedy nie można wyjść na zewnątrz, spróbuj poruszać się w domu. Włącz trening na YouTube i poćwicz,
zrób pompki albo brzuszki. Zwłaszcza w okresie przymusowego siedzenia w domu aktywność fizyczna
jest bardzo ważna !
3. Czytanie książek.
 Nie od dziś wiadomo, że czytanie to świetny pomysł na nudę. Hobbit, Dzieci z Bullerbyn czy Magiczne
drzewo to książki, które wspaniale rozwijają wyobraźnię. Spróbuj i Ty!
4. Oglądanie starych zdjęć.
Powspominaj czasy dzieciństwa. A może znajdziesz zdjęcia z młodości swoich rodziców lub dziadków?
Dowiesz się o nich czegoś interesującego? Zapewniam, że warto.
5. Coś nowego.
Zrób coś zupełnie nowego, czego jeszcze nigdy nie próbowałeś, a zawsze chciałeś!
6. Gry planszowe
Zamiast bezproduktywnej nudy, spróbuj zanurzyć się w świecie gier planszowych. Już czas wyjąć z szafy
Chińczyka, Monopoly czy Scrabble i zaprosić rodzinkę do zabawy.
7. Gotowanie.
Nudzi ci się? Ugotuj coś smacznego! Proponuję spaghetti bolognese.
8. Turniej online ze znajomymi.
Skoro już bycie online i granie w gry, to może turniej ze znajomymi? Zorganizujcie prawdziwie rozgrywki
– z zasadami i nagrodami. Ja ostatnio grałem z kolegą w szachy ;)

Co w marcu urośnie, w maju zamarznie.
Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato,
wszędzie bogato...
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się
wiosny ludzie spodziewają.
Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach
drzew, wiosna wnet, a jak między
gałęziami, to jeszcze het.

Wymyślił i opracował Kuba Gołofit

Pandemia zagościła u nas na dobre a przecież trzeba jakoś  spędzać czas i podtrzymywać
towarzyskie kontakty.

Oto, moim zdaniem, 8 najlepszych sposobów na nudę:

WIOSENNE PRZYSŁOWIA:

Wyszukał Maciej Góźdź
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Imieniny to nic innego jak huczne obchodzenie dnia świętego bądź błogosławionego
przypisanego do konkretnego dnia w kalendarzu chrześcijańskim. 
Wiąże się to więc z dość głęboką tradycją chrześcijańską, dla której święci i błogosławieni byli
bardzo ważną częścią. Zwyczaj obchodzenia imienin mocno przyjął się w Polsce, jak również w
takich krajach jak Bułgaria, Grecja czy Szwecja.
Ma to więc bardzo silny związek z wiarą, a do każdego dnia w miesiącu przypisane są imiona
należące do konkretnych osób znanych z żywotów świętych.
W dniu imienin najczęściej obdarowujemy solenizanta prezentami, składamy mu życzenia,
wspólnie biesiadujemy. W ten sposób czcimy imię, które od dnia narodzin towarzyszy mu do
końca życia.
Najpopularniejsze imieniny w marcu i kwietniu: Teresy, Kazimierza, Katarzyny , Grzegorza, Krystyny,
Bożeny, Marii, Grażyny, Ireny, Andrzeja.

Opracowała Anastazja Podleśna

Jest wiele wielkanocnych zwyczajów np. święcenie koszyczka, malowanie jajek czy
śniadanie wielkanocne. Wszystkie one składają się na świętowanie zmartwychwstania Jezusa, które
wydarzyło się 90 dni po jego śmierci
(środzie popielcowej).
Szczerze mówiąc, nie mam swojego ulubionego zwyczaju, wszystkie lubię poza jednym - jedzenie jajka
na wielkanocne śniadanie.
Nie wiem dlaczego, ale nie lubię jajek na twardo i na miękko, ale już jajecznicę jak najbardziej.
Podsumowując, moim ulubionym zwyczajem jest chyba chodzenie do kościoła na święcenie koszyczka,
ponieważ daje mi to radość                 i satysfakcję.

1.  Na głowę, z kwiatów.
2.  Przebijają się przez śnieg.
3.  Wielkanocny z potrawami.
4.  Zdobione jajko.
5. … Boży, symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu.
6.  Jedna wiosny nie czyni.

CO TO SĄ IMIENINY?

MOJE ULUBIONE ZWYCZAJE WIELKANOCNE:

Napisał Gabriel Kotowski

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
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 dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa i mnóstwo 

wiosennego słońca.
Niechaj Święta Wielkiej Nocy 

będą pełne Boskiej mocy, 
aby zdrówko dopisało 

       i jajeczko smakowało.
 

Wszystkim Czytelnikom naszego pisma
życzymy:

Przygotowała 
Wiktoria Kutwa


