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Wielkiej, świątecznej radości,
na stole dóbr obfitości,
jajeczka święconego,
mocno zakrapianego!
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
dla nauczycieli, uczniów, oraz
was czytelników.

Życzy redakcja
Roździennika!

Dekoracje wielkanocne
Wielkanoc to doskonała okazja, by wprowadzić do domu
świąteczny klimat. A jak najlepiej to zrobić? Oczywiście dekoracje
i wszelkie drobiazgi dodadzą uroku stołowi i nie tylko. Powinniśmy
zadbać o wykonanie awet kilku drobnych ozdób na stół, gdyż jest
on wizytówką domu i jego centralną częścią, gdzie gromadzi się
cała rodzina. Dbałość o szczegóły przyniesie wspaniały efekt, a
inni na pewno zwrócą na to uwagę. Warto jednak pamiętać, że to
nie dekoracje są najważniejsze, ale nasze nastawienie i życzliwa
atmosfera.
Pierwszą rzeczą jest wybranie koloru czy też kolorów
przewodnich, jednak pamiętajmy, aby z nimi nie przesadzić.
Wielu z nas Wielkanoc kojarzy się z żółcią, czyli barwą bardzo
żywą i przyciągającą uwagę. Dodanie kilku rzeczy w tym kolorze
może wiele zdziałać, na przykład: serwetki i do tego kwiaty, czy
też obrus. Jeśli mamy więcej czasu i chęci możemy wykonać jedną,
ale jakże efektowną ozdobę. Przykład:
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A dla osób, które wolą coś w miarę szybko
wykonać, idealnym pomysłem może być zajączek z
serwetki.

Powodzenia w wykonywaniu!
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Świąteczne pisanki jak wykorzystać gąbkę?
Wielkanoc już niebawem, zatem już najwyższa pora, aby zacząć
przygotowywać pierwsze pisanki. Nie chcesz, aby wszystkie jajka
wielkanocne wyglądały tak samo? Wypróbuj coś całkiem nowego!
Malowanie pisanek gąbką pozwali Ci stworzyć całkiem inne wzory oraz
desenie.
A więc od czego zacząć?
Skupmy się najpierw na rzeczach, których potrzebujesz:
* farbki akrylowe (najlepiej barwniki naturalne) w różnych kolorach,
* gąbka,
* ręcznik papierowy,
* mała miska wody,
* podstawki na jajka, kieliszki lub najprościej - pusty karton po jajkach.

Kiedy przygotujesz wszystkie powyższe rzeczy, możesz śmiało brać się
do pracy!
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Namocz gąbkę w wodzie, a następnie ją dokładnie wyciśnij. Gąbkę
należy pociąć na tyle kawałków, ile mamy do dyspozycji kolorów.
Najlepiej, aby poszczególne kawałki gąbki były różnej wielkości.

Użyj kartki papieru jako palety. Jeśli używasz farbek akrylowych, nałóż
na kartkę troszkę każdej farbki, tak, aby było ci łatwiej maczać w niej
gąbkę.
Połóż obok siebie pusty karton po jajkach, po to abyś mógł odkładać w
nim jajka do wyschnięcia.
Trzymaj jajko delikatnie w palcach, drugą ręką namocz gąbkę w
wybranym przez ciebie kolorze farbki. Dla lepszego efektu powinno
zaczynać się od najciemniejszego koloru, przechodząc stopniowo do
najjaśniejszego.
Przyciśnij gąbkę do papierowego rącznika w celu usunięcia nadmiaru
farbki.
Delikatnie dociskaj gąbkę do skorupki jajka. Jak nałożysz już
zaplanowany wzór, odłóż jajko do wyschnięcia.
Bardzo ładnie wyglądają pisanki w odciśnięte gąbką wzory na białym
tle. W tym celu należy jajko najpierw zafarbować na biały kolor,
używając barwników lub farbek, poczekać aż wyschnie, a następnie
n a ł o ż y ć
g ą b k ą
w z ó r .
Jak już pisanki wyschną, można nałożyć kolejny wzór, używając do tego
celu innego koloru.
Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem, jest Twoja wyobraźnia!
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Prima Aprilis
Prima Aprilis, mimo że nie należy do świąt typowo
tradycyjnych, jest chętnie obchodzone w Polsce. W tym dniu
można pobawić się ze znajomymi, bezkarnie zrobić komuś
psikusa, albo po prostu zrelaksować się i dać ponieść
atmosferze śmiechu i dowcipów.
Ale czy każdy wie, skąd wziął się zwyczaj tego „Dnia
Żartownisia”?
Prawdopodobnie tradycja znana dziś jako Prima
Aprilis wywodzi się
od okazjonalnych obrządków starożytnych Rzymian, a jej
początek łączony jest przez historyków z obchodami dwóch
antycznych świąt. Pierwsze z nich to kwietniowe „Cerialia”
urządzane na cześć bogini urodzaju Ceres, którym zwykle
towarzyszyły igrzyska.
Legenda głosi, że kiedy Ceres wędrowała po świecie w
poszukiwaniu swojej zaginionej córki, kierowała się echem jej
głosu. Echo jednak zawiodło zrozpaczoną boginię,
wyprowadzając ją na pola. Stąd wzięło się również znane
powiedzenie „Wyprowadzić kogoś w pole”,
czyli oszukać lub okłamać, co zwykle towarzyszy
primaaprilisowym psikusom.
Inne przekazy opowiadają o obchodach święta
zwanego „Veneralia”, obchodzonego na cześć bogini piękna
i miłości Wenus lub bogini fortuny Virilis. W tym dniu
dozwolone były niewielkie żarty i kawały, co miało na celu
odpędzenie złych sił na cały rok
i zapewnienie szczęścia oraz radości. To właśnie pierwszego
kwietnia Rzymianie zwykli ubierać się w damskie okrycia,
zakładać zabawne nakrycia głowy i tańczyć na ulicach,
przedstawiając komiczne występy.

6

Co ciekawe Prima Aprilis, mimo że obchodzone
jest na świecie w ten sam zabawny sposób, w każdym
jego zakątku ma odmienną nazwę. W krajach
anglojęzycznych pierwszy kwietnia nazywa się "Dniem
Głupców" (April Fools’). We Francji i we Włoszech jest on
określany jako "Dzień kwietniowej ryby" (Jour du poisson
d’avril i Pesce d’aprile).
Płatane tego dnia psikusy nazywane są bowiem
"kwietniową rybą". Istnieje zwyczaj,
że osoba, z której zażartowano, musi przez cały dzień
nosić przyklejoną do placów papierową rybkę. W
Szkocji pierwszy kwietnia znany jest dosłownie jako
"polowanie na głupca" (Hunt the gowk Day). Na Litwie
jest to "Dzień kłamcy" (Melagio diena), w Portugalii
"Dzień kłamstwa" (Dia da mentira), a w Rosji "Dzień
śmiechu" (Dien smiecha).
Dziś święto żartów jest chętnie obchodzone przez
wiele osób, a zwłaszcza przez młodzież i…
dziennikarzy, którzy wykorzystują przywilej dowcipów
do podawania fałszywych, często absurdalnych
informacji w prasie, radio czy telewizji. Przed pierwszym
kwietnia nie da się uciec, dlatego najlepszym sposobem
na przeżycie tego dnia jest się po prostu przymknąć oko
na niektóre numery i dobrze bawić!

7

Wielkanocny horoskop
Koziorożec
Koziorożce będą w Wielkanoc przepełnione miłością do ludzi i do świata. Czas
świąt będzie dla nich doskonałą okazją, by uporządkować wnętrze domu i
uładzić pewne sprawy wewnętrzne. Przemyślicie parę spraw, znajdziecie czas
na to, na co od dawna wam go brakowało. Trochę aktywności tylko wzmocni
waszą odporność, a Lany Poniedziałek w niczym wam nie zaszkodzi.
Korzystajcie więc z wielkanocnych tradycji do woli, bo święta są takie krótkie!

Wodnik
W Lany Poniedziałek nastąpią pewne perturbacje wodne i niesnaski z tym
związane, ale ogólnie będzie sporo śmiechu, więc wspomnienia będą bardzo
radosne. To wyjątkowy czas, więc warto go uwiecznić na zdjęciach i domowych
filmach!

Ryby
Gwiazdy przewidują Ci trudną podróż w najbliższym miesiącu. Pewne sprawy
zwrócą się przeciwko Tobie, a niektóre wprawią Cię w stan załamania. Lecz nie
lękaj się! Już niedługo odbijesz się od dna z zaskakującym efektem.

Baran
W kwietniu czeka Cię wiele niespodzianek, ale i pracy, co sprawi, że będziesz
pełen energii. Wykorzystaj to na przykład podczas przygotowań do świąt,
nadrobieniu zaległości czy też oddawaniu się swoim pasjom.

Byk
Wszystkie panie mogą liczyć na więcej uwagi i wspólnego czasu spędzonego z
ukochanym, zaś panowie zdobędą dużo energii na kwietniowe spacery. Zaleca
się zapomnieć o problemach, bowiem stres związany ze świętami skumuluje
piętrzącą się energię i wybuchniemy, a w święta lepiej unikać kłótni.

Bliźnięta
Postaraj się, aby wolny czas wykorzystać i nie szukać wymówek, by nic nie
robić, a w późniejszym czasie będziesz zadowolony z osiągnięć, co przyniesie
CI wiele satysfakcji.
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Rak
W najbliższym czasie, a szczególnie w okresie świątecznym możesz spodziewać
się licznych niespodzianek. Wraz z wiosennym ciepłym wiatrem będzie
pojawiał się także ten zdradliwy, zimny, więc zadbaj o swoje zdrowie.

Lew
Pozwól sobie odpocząć i zagłębić się we własny świat, skup się na uczuciach.
Pamiętaj, aby uważać na niedzielnych kierowców i poniedziałkowe poranki —
mogą przyprawić Cię o dreszcze. Jeżeli jesteś w związku, Twoja miłość z
pewnością da Ci wsparcie. Jeżeli jesteś samotny, w ciągu najbliższych dni
zyskasz nowego przyjaciela. Czy będzie to człowiek, zwierzątko, czy pluszak
— czas pokaże.

Panna
Panna będzie w Wielkanoc dla wszystkich miła, sympatyczna i łaskawa. Jak
nigdy! Święta wpłyną niemal zbawiennie na kapryśny charakter zodiakalnej
Panny. Panny staną się opiekuńcze niczym strażniczki domowego ogniska.
Pobawią się z dziećmi, ze starszymi pospacerują, będą nawet wykonywać
wszelkie domowe obowiązki z uśmiechem na ustach.

Waga
Niebawem spotka Cię miła niespodzianka od kogoś, kogo byś nie podejrzewał
o tak sympatyczny gest. Czeka Cię jednak trochę wydatków. Uważaj też, bo
Twoja sympatia da Ci subtelny znak, że również jej się podobasz, dlatego
obserwuj i myśl trzeźwo! Nie możesz przegapić okazji.

Skorpion
Skorpiony i Skorpionice w Wielkanoc będą zabiegane, zatrwożone, czy
wszystko się uda i czy będą miały czas odpocząć. Odpoczną tak naprawdę
dopiero po... świętach. Za to wielkanocny zajączek przyniesie im bardzo
trafione upominki. Pisanki będą wyjątkowo piękne w tym roku, a rodzina
niezwykle życzliwa. Jak nigdy.

Strzelec
Cud Wielkiej Nocy i odrodzenia? Mokry śmigus-dyngus to będzie wspaniały
czas zabawy i radości z najbliższymi. Tylko nie przesadź z ilością wody. Czy
wiadra to na pewno odpowiednia pojemność?
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Święta wielkanocne
Święta Wielkanocne w mojej rodzinie
Święta Wielkanocne, które w tym roku obchodzimy
pierwszego kwietnia, jako jedne ze specjalnych dni wydają się
jednak dość pospolite. Nie są tak uroczyste oraz wystawne jak
Święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie, nie posiadają
zbyt wielu własnych tradycji.
W mojej rodzinie wyjątkowość tego święta polega
bardziej na wspólnym spędzaniu czasu. Wraz z rodzicami
wychodzimy z samego rana do kościoła w celu poświęcenia
pokarmów, a zaraz po tym spożywamy razem świąteczne
śniadanie, które w dniach powszechnych trudno jest nam zjeść
razem. Kilka dni przed świętami poświęcamy z mamą chwilę na
przygotowanie i upieczenie wielkanocnej babki, której smak
później wychwalany jest tak, że często padają podejrzenia, iż
pochodzi ona ze sklepu.
Wszystko uwieńczamy porannym spotkaniem przy stole
wraz z bliższą rodziną, kosztując smakowitych potraw
przygotowanych przez babcię. Resztę dnia spędzamy na
rozmowach oraz wspominaniu dawnych lat przy
akompaniamencie miłej muzyki oraz krzyków moich młodszych
kuzynów oraz kuzynek. Szybko jednak da się im zapobiec
poprzez ukrycie kilku słodyczy oraz zabawę w polowanie na
czekoladowe jajka.
Tradycje, jeśli mogę je tak nazwać, które podtrzymujemy
w naszej rodzinie, są całkiem proste, lecz moim zdaniem, bardzo
sentymentalne. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie teraz inny
sposób spędzania Świąt Wielkanocnych.
Oliwia Wachocz
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Święta Wielkanocne to w moim domu czas pełen
przygotowań. Moja mama przystraja koszyczek, do którego
wkładamy wcześniej pomalowane jajka. Następnie idziemy do
kościoła, by je poświęcić . W niedzielę jemy świąteczne śniadanie
złożone ze święconki. Mama gotuje biały barszcz, ulubiony
przysmak taty. Babcia piecze wielkanocną babkę, a ciocia
mazurek. Zawsze później wujkowie robią sobie zawody, kto zje
szybciej wypieki, dostarczając nam świetnej zabawy. Ja z tatą
robię sałatkę jarzynową. Śniadanie rozpoczynamy rozdzieleniem
między nas poświęconego jajka. Tradycyjnie po skończonym
posiłku idziemy na rodzinny spacer, by podziwiać pierwsze oznaki
wiosny.
Alicja Dzwonek
Jak co roku w Święta czas najlepiej spędzać z rodziną.
Tak więc naszą rodzinną tradycją stało się, że w Wielką Sobotę
- ja jako najmłodszy członek rodziny – idę z samego rana
poświęcić pokarmy. Później każdy szykuje się do wyjazdu,
ponieważ po południu wyjeżdżamy w rodzinne strony mamy. Jest
to mała miejscowość nieopodal Włoszczowy. Będąc na miejscu,
wraz z babcią i mamą szykujemy ciasta. Wieczorem spędzamy
razem czas, rozmawiając i nadrabiając zaległości z wielu
miesięcy. Następnego dnia rano, gdy wstaję, już w magiczny
sposób gotowy jest żurek i całą rodziną, która jeszcze
przyjeżdża, zasiadamy do stołu przy najlepszym śniadanku.
Paulina Książek
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W mojej rodzinie święta Wielkiej Nocy spędzamy w
rodzinnym gronie. W Wielki Czwartek razem z rodzicami
dzielimy się obowiązkami, więc każdy z nas ma jakieś
zadania do wykonania.
Mnie przeważnie trafia się
sprzątanie -wycieranie kurzy ,wyrzucanie śmieci ,mycie
podłóg oraz wychodzenie do sklepu w wypadku, kiedy
czegoś braknie. W Wielki Piątek dopinamy wszystko na
ostatni guzik ,ostatnie szlify i wychodzimy, albo do kogoś z
rodziny ,albo na spacer.
Kiedy nadchodzi Wielka Sobota dajemy nasz
koszyczek babci, która wraz z dziadkiem jedzie do kościoła
na święcenie pokarmów, podczas kiedy tata jedzie bo
drugą babcię, a ja z mamą szykujemy nakrycie do stołu. Po
skończonym posiłku wybieramy się razem na rodzinny
spacer , po którym zwykle część z nas idzie na msze świętą.
Niedzielę Wielkanocną spędzamy u drugiej babci, wraz z
dalszą częścią rodziny ze strony mojego taty. Jemy razem
obiad, pijemy kawę i tak spędzamy cały dzień .Poniedziałek
Wielkanocny jest bardzo zabawnym dniem w naszym domu.
Jestem wtedy zazwyczaj budzona przez dziadka , a raczej
jego pistolet na wodę ,którym mnie polewa .Zaczyna się
wtedy gonitwa; nie mogę pozostać mu dłużna, więc szybko
biegnę do łazienki, aby napełnić swoją broń .Później
idziemy razem oblewać moich rodziców, na koniec
zostawiając babcię ,która niezbyt lubi, kiedy wszystko
wokół jest mokre , a zwłaszcza ona.
Święta Wielkanocne są bardzo wesołym
wydarzeniem w mojej rodzinie. Zawsze, kiedy nadchodzą,
już miesiąc wcześniej kupujemy z dziadkiem pistolety na
wodę ,aby na pewno mieć pewność, że tradycji stanie się
zadość .
Karolina Straszak
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Święta Wielkanocne w moim domu mijają
spokojnie i rodzinnie w otoczeniu najbliższej rodziny.
W Wielką Niedzielę około godziny 11 idziemy do
kościoła, a następnie przyrządzamy śniadanie ze
święconek. Wcześniej zazwyczaj przygotowujemy
dekoracje do koszyka, malujemy jajka i ozdabiamy
dom.
Wielkanoc zwykle spędzamy tylko we własnym gronie,
głównie odpoczywając
Aurelia Meres
Święta wielkanocne, choć są jednymi z
największych świąt religii chrześcijańskiej, nie są
przeze mnie specjalnie hucznie obchodzone.
Oczywiście co roku zdarzy mi się wyjść ze święconką,
ale reszta tradycji jest mi raczej obca. Jajek od kilku
dobrych lat nie malowałem, ani też ich nigdzie nie
szukałem. Tak naprawdę, nawet jeżeli wrócę z
koszykiem z kościoła, to bywa, że nie zjem z niego za
dużo. Nie powiem, zdarzy się, że poczuję świąteczną
otoczkę, która z każdymi świętami pojawia się w
naszych domach, jednak nigdy tak naprawdę ich nie
świętowałem.
Kacper Bilski
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Święta wielkanocne w mojej rodzinie to
wesoło spędzony czas w rodzinnym gronie.
Zaczynają się one od wspólnego przygotowania
potraw. Najwięcej pracy wkłada w to moja
babcia, ponieważ inni pomagają dopiero wtedy,
gdy mają wolne od pracy i od szkoły. Ś w i ę t a
wielkanocne spędzamy naprzemiennie, albo w
Sosnowcu, albo w rodzinnych stronach dziadków.
W Wielki Piątek wszyscy chodzimy na Liturgię
Męki Pańskiej i żyjemy faktem ukrzyżowania
Chrystusa. Następnego dnia w Wielką Sobotę
przed południem chodzę z koszyczkiem do
kościoła, aby poświęcić pokarmy. Następnie pod
wieczór idziemy całą rodziną na Wigilię
Paschalną i cieszymy się Zmartwychwstaniem.
W Wielkanoc znowu idziemy do kościoła, a
następnie - w miarę możliwości - spotykamy się
z dalekimi wujkami i ciociami. Całe Świeta
Wielkanocne spędzamy rodzinnie, śmiejąc się
przy stole i zajadając przygotowanie przez nas
potrawy i słodkości. W Lany Poniedziałek
rozjeżdżamy się do swoich mieszkań, żałując, że
musimy wrócić do zwykłego funkcjonowania.
Święta Wielkanocne to bardzo miły czas i
zawsze czekam na nie z niecierpliwością.
Patryk Swoboda
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Wielkanoc zawsze spędzam z rodziną.
Spędzamy je jak typowa polska rodzina. W
sobotę idziemy do kościoła, aby
poświęcić
pokarmy .Po powrocie do domu przygotowujemy
świąteczne potrawy i kończymy przedświąteczne
porządki. W niedzielę rano jemy wielkanocne
śniadanie .Na stole pojawiają się takie potrawy
jak ćwikła z chrzanem, jajka, kiełbasa ,sałatka
jarzynowa. Wielkanoc zawsze
spędzam w
Sosnowcu.
Jakub Musiałek
W moim domu święta zawsze spędzamy w
rodzinnej atmosferze. Wspólnie robimy
świąteczne porządki, malujemy pisanki, oraz
spożywamy świąteczny posiłek. Po poświęceniu
jajek co roku udajemy się do dziadków, gdzie
dzielimy się jajkiem, oraz rozmawiamy przy
świątecznym obiedzie. W lany poniedziałek
lejemy się wodą, oczywiście z umiarem, bo nikt
nie chciałby być przeziębiony. Resztę świąt
spędzamy w spokojnej rodzinnej atmosferze.
Ignacy Świrk
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