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Magnolia to rodzaj drzewa lub krzewu. W Polskie są
uprawiane jako rośliny ozdobne. Kwiaty mogą mieć
barwę od czerwonej do białej, a nawet żółtą. Kwiaty
pojawiają się jeszcze wiosną, kiedy nie ma jeszcze liści.

Wielkanoc w tym roku obchodzimy 17
kwietnia. To najważniejsze święto
chrześcijańskie. Wielkanoc poprzedza okres
czterdziestodniowego postu, zwanego
Wielkim Postem. 

Zachęcamy do przeczytania
artykułu świątecznego,
przygotowanego przez naszych
redaktorów.
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Święta Wielkanocne poprzedzają wiosenne porządki. Gdy zbliżają się te ważne dla nas dni:

- robimy zakupy;
-pieczemy ciasta;
- dekorujemy mieszkanie;
- przygotowujemy wielkanocny koszyk;
- planujemy spotkania w gronie rodzinnym;.

Życzymy Wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych!
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WIELKANOCNE POTRAWY
Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi
krokami, więc poniżej przedstawiam listę
potraw, które najczęściej występują w tym
czasie na polskich stołach.

na słono:
- żurek w chlebie;
- barszcz biały;
- pieczony schab ze śliwką;
- pasztet wielkanocny;
- jajka faszerowane;
- sałatka jarzynowa z majonezem.

na słodko:
- mazurek;
- babka piaskowa;
- baranek z ciasta.
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WIELKANOCNY KOSZYK

Koszyczek wielkanocny według katolickiej tradycji święcimy w Wielką Sobotę. Jego
obowiązkowymi elementami są pisanki i chleb. Pisanka, czyli ozdobione jajko, które niesie za
sobą znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i odrodzenie się wiernych w jego osobie,
natomiast chleb jest dla chrześcijan ciałem Chrystusa. Gwarantuje pomyślność i dobrobyt.
Wkładamy tam jeszcze kiełbasę, szynkę, owoce. W każdym koszyczku znajduje się baranek
cukrowy, zajączek i kurka. Spotykane jest też umieszczanie w koszyku podstawowych
przypraw, czyli soli i pieprzu. 
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Sposoby ozdabiania pisanek
Technik zdobienia jajek wielkanocnych jest wiele: znamy kraszanki, pisanki ,naklejanki, drapanki,  rysowanki. Zdobione jajko jest najważniejszym
elementem Wielkanocnego stołu.

Pisanki się maluje (pisze), kraszanki wyskrobuje. Pisanki są różnorodne, kraszanki podziwiamy jako jednorodne.

Do dziś najbardziej znanym barwnikiem do jajek są łupiny z cebuli. Można zastosować również buraki, które nadają jajkom kolor bordowy. Dawniej
używano też pędów zbóż, by uzyskać kolor zielony.  Czarną pisankę otrzymać można przy użyciu kory dębowej. Spotykano również jajka fioletowe
poprzez użycie maków polnych.

Pomalowane jajka odzwierciedlają budzącą się do życia przyrodę i  nadzieję wynikającą z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa. Ta tradycja wywodzi się
ze starożytności.
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zwierzęta wiosenneSPOTKANIE ZE ZWIERZĘTAMI POLNYMI!

Czy kret może nam zaszkodzić?
Kret europejski jest małym stworzeniem, jego waga dochodzi do 120 gramów przy długości ciała około 17 centymetrów. Kret posiada oczy,
które słabo dostrzec, ponieważ są mu potocznie mówiąc niepotrzebne. Posiada bardzo wrażliwe uszy. gęstą sierść, która jest gładka i duże
przednie łapy.
Najwięcej pracy zwierzę to wykonuje we wczesnych godzinach rannych, gdyż wtedy są one najbardziej aktywne.  Po czterogodzinnej pracy
odpoczywa. Po odpoczynku dalej pracuje. A my , czy tak potrafimy?

Kret może stać się naszym sprzymierzeńcem, uwielbia szkodniki upraw i trawników. Zjada 3 razy więcej niż sam waży.
Zjada codziennie:
-dżdżownice;
-larwy i poczwarki owadów;
-drobne kręgowce;
-ślimaki, żaby.

Krecie tunele to prawdziwy podziemny labirynt. Łączna długość jego korytarzy sięga 200 metrów. Choć kret jest zwierzęciem pospolicie
występującym w naszym kraju, to z uwagi na jego pożyteczną działalność związaną ze zwalczaniem szkodników, zapewnia się im prawną
ochronę.
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