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W Szwecji spędza się Wielkanoc podobnie jak w Ameryce
Halloween. W Wielki Czwartek szwedzkie dzieci
przebierają się za Wielkanocne . W takich przebraniach
odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują słodkie
przysmaki. Tradycja ta jest w Szwecji obchodzona od
wielu lat. Powiązana jest ona z wylatującymi na zabawę z
diabłem w Wielki Czwartek czarownicami, które wracały w
Wielkanoc. Wielkanocny poniedziałek Szwedzi spędzają
podobnie jak Polacy, czyli przy suto zastawionych stołach
i wspólnie z rodziną. Najpopularniejszymi daniami
wielkanocnymi w Szwecji są przyrządzane na wiele
sposobów jajka, jagnięcina, śledzie i inne ryby. Na deser w
Wielkanoc podaje się tort marcepanowy.

.

Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni wolnego. Z reguły
czas ten wykorzystują na zakupy i wyjazdy za miasto. Na
wyjazdy przygotowuje się ogromne kosze z przysmakami.
Tradycją już jest rozdawanie przez królową pensów. W
Wielki Piątek królowa brytyjska obdarowuje ludzi
specjalnie na tę okazję wybitymi monetami. W niedzielny
poranek dzieci raczone są dużą ilością czekoladowych
jajek, często z różnego rodzaju nadzieniem. Tak samo jak
w Ameryce, tak na wyspach do tradycji należą zawody w
turlaniu jajek czyli Egg Rolling, a turyści mogą podziwiać
występy kapel ludowych.

Święta w Niemczech to przede wszystkim symbol
świątecznego zająca, który zostawia prezenty.
Poszukiwanie ukrytych prezentów w postaci jajek,
słodyczy i drobiazgów stanowi świetną zabawę, nie tylko
dla dzieci, ale i dla dorosłych. Ponadto przyjęło się
dekorować domy w świąteczne drzewka, na których
wiesza się kolorowe jajka. Mniej popularne, ale wciąż
praktykowany jest zwyczaj palenia ognisk i zbierania się
przy nich w celu pożegnania zimy a przywitania wiosny.

We Włoszech Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie
rodzinnym, gdzie najważniejszy jest uroczysty obiad.
Jako, że Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki,
świąteczny obiad obfituje w wymyślne dania z jagnięciny,
baraniny, przystawki czy wielkanocną Colombę czyli
placek, który po złożeniu przypomina lecącego ptaka.
Symbolem świąt jest baranek, Włosi nie przywiązują wagi
ani do ozdabiania jajek, ani święconki. Po niedzieli
obfitującej w spotkania rodzinne i delektowanie się
przysmakami, wyruszają za miasto na pikniki lub trochę
dalsze podróże na południe kraju.

Zwyczaje wielkanocne w innych krajach

.
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Zawartość wielkanocnego koszyka ma głęboką symbolikę i jest ściśle związana z tradycją
nadchodzących świąt. W tradycyjnym wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąć:

baranka, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Uosabia triumf życia nad
śmiercią, przezwyciężenie zła i odkupienie grzeszników,

jajek będących symbolem odradzającego się życia , zmartwychwstania i zwycięstwa nad
śmiercią. Jajka to również oznaka płodności. Wierzono, że dzielenie się jajkiem umacniania
więzi rodzinne i korzystnie wpływa na relacje między najbliższymi, chleba, który w tradycji
chrześcijańskiej symbolizuje Ciało Chrystusa, a we wszystkich kulturach jest pokarmem
niezbędnym do życia. Chleb jest również symbolem godności człowieka. Włożony do
koszyczka ma gwarantować dobrobyt i pomyślność,

soli, która chroni przed zepsuciem i symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Dawniej wierzono, że
posiada ona moc odstraszania złych mocy i sił nieczystych,

chrzanu - symbol pokonania goryczy męki Zbawiciela. Umieszczony w koszyczku ma
zapewnić zdrowie i sprawność. Ma także wspomagać skuteczność innych święconych
pokarmów,

wędliny oznaczającej dobrobyt i zamożność rodziny. Ma ona zagwarantować zdrowie i
dostatek całej rodzinie,

wielkanocnej babki, która symbolizuje umiejętności, powodzenia i dostatku. Co ważne, musi
być własnoręcznie przygotowana.

Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku?
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Szkolne

                                  Baw się z nami!

blogi
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                      Z notatnika łasucha
                  łatwa baba wielkanocna

.

Składniki:
6 jajek
1 szklanka cukru (1 szklanka=250ml)
1 łyżka cukru waniliowego
1 szklanka oleju
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:

Wszystkie składniki na babkę powinny mieć temperaturę pokojową. 
Do misy roboty wbij jajka, wsyp cukier kryształ i cukier waniliowy. 
Ubij na puszystą masę. Następnie cały czas miksując, stopniowo
dolewaj olej. Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia
wymieszaj. Następnie wsyp do masy jajecznej i wymieszaj za pomocą
szpatułki. Babkę piecz w temp. 180 stopni przez ok. 45 min. Gdy babka
wystygnie,  posyp ją cukrem pudrem lub polej płynną czekoladą.

                                             SMACZNEGO!

.
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Okiem szkolnego fotoreportera, czyli co w szkole piszczy 

1. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
2. Dzień liczby Pi

3. Pierwszy Dzień Wiosny, 
czyli pasowanie czwartoklasistów

4. Dzień bez Plecaka

 

.
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21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Dla uczczenia tego święta Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs 

na plastyczne zobrazowanie jakiegoś trudnego słowa. 
A oto prace naszych kreatywnych uczniów.



www.nto.pl Nto | Numer 20 04/2022 | Strona 9 

www.juniormedia.pl WYTRYCH-reaktywacja

.

.

.

21 lutego obchodzimy ustanowiony
przez UNESCO w 1999 roku.
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Święto to obchodzone
jest na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego przypomina o bogactwie
różnorodności językowej i podkreśla
jego wartość dla rozwoju dziedzictwa
kulturowego ludzkości. Przesłaniem
święta jest ochrona języków
ojczystych, promowanie
wielojęzyczności i podkreślanie
wartości edukacji językowej. 

.

.
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14 marca to Światowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji uczniowie klasy 4b sprawdzali , 
ile matematyki jest ...w języku polskim. Wzięli udział w grze "Pi rządzi na polskim". 

Musieli się wykazać nie lada wiedzą: ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej (pinezka,
Pigmej, pierzyna, piątek itp) i uzupełnić tekst wyrazami zawierającymi sylabę "pi-". 

To pozwoliło im przystąpić do właściwego zadania: pracując metodą stacji zadaniowych.
rozwiązywali zagadki a odpowiedzi wpisywali do krzyżówki. 

Musieli też wyjaśnić hasło: Nie pisz jak kura pazurem" . 
Wszyscy pracowali ciężko , dlatego każdy uczestnik otrzymał certyfikat "Pilnego ucznia".

.

.
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21 marca, czyli Pierwszy dzień Wiosny klasy czwarte spędziły  w Forcie II. 
Każda grupa ułożyła wierszyk o swojej klasie, wszyscy aktywnie spędzili czas na świeżym
powietrzu i przy wspólnym ognisku. W ten sposób oficjalnie zostali pasowani na uczniów -

uroczystość ta- ze względu na pandemię- mogła się odbyć dopiero teraz.
 Zabawa była przednia. I o to chodziło! 

. .. .
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1 kwietnia uczniowie naszej szkoły absolutnie popuścili wodze fantazji. 
Podczas pierwszego szkolnego DNIA BEZ PLECAKA pokazali jak twórczo i pomysłowo
można podejść do każdego tematu. Książki i zeszyty były transportowane w koszach na

śmieci 
i koszach na pranie, w odkurzaczach, skrzynkach na narzędzia, walizkach, lodówkach,

miskach, garnkach, wózkach sklepowych i wózkach dla lalek, poszewkach na poduszki,
transporterach dla zwierząt, a nawet w grillach. 

 Zresztą wymieniać by można długo. Zobaczcie sami: 

. .
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WESOŁYCH, PEŁNYCH MIŁOŚCI I ZDROWIA ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY .
SPOKOJU DUCHA,  RADOŚCI, WIOSNY ZA OKNEM I W SERCU

ŻYCZY REDAKCJA "WYTRYCHA"

.
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