
Rzeżucha – to nie tylko ból głowy uczniów, po-
nieważ nigdy nie wiadomo, przez jakie „ż” i w 
którym miejscu się pisze. To jedna z najprost-
szych w uprawie roślin. Wystarczy rozsiać jej 
ziarna na skrawku wilgotnej ligniny ułożonej 
w niewielkiej skrzyneczce i ustawić na para-
pecie, a po 10 dniach dekoracja świątecznego 
stołu gotowa! Czas o tym właśnie pomyśleć. 
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Rzeżucha – jej soczy-
sta, zielona barwa zwia-
stuje wiosnę, a bogactwo 
składników odżywczych: 
witamin A, C, B, PP, K, E, 
soli mineralnych, żelaza, 
magnezu, chromu i wapnia 
– zapewnia zdrowie i po-
maga w przezwyciężeniu 
pozimowego wyczerpania.

 Dzięki specyficznemu, 
lekko ostremu posmakowi 
rzeżucha wzbogaca smak 
wielu potraw i poprawia 
apetyt! Jest także świet-
nym naturalnym „lekiem” 
szczególnie cenionym 
przez diabetyków, reuma-
tyków, „sercowców”, oso-
by cierpiące na zaburzenia 
układu krążenia, nerek 
(roślina działa silnie mo-
czopędnie!), tarczycy. 

Jej walory docenia się 
także w leczeniu chorób 

dermatologicznych. Aby 
wyrosnąć, rzeżucha po-
trzebuje tylko 10 dni. A 
więc jeżeli jeszcze dzisiaj 
rozłożycie nasionka rzeżu-
chy na wilgotnej ligninie 
lub zwykłej wacie, to do 
Świąt Wielkiej Nocy na 
pewno zdążycie. 

A poza tym, można za-
szaleć i na Święta zrobić 
niespodziankę. 

Z niepotrzebnych sko-
rupek jajek można zrobić 
wielkanocną ozdobę. Do 
środka trzeba włożyć trosz-
kę waty, mocno ją nawilżyć 
i posypać tę watę rzeżuchą. 
Po kilku dniach w ten spo-
sób powstaną wielkanocne 
ludziki! Wierzcie mi, nie 
ma nic piękniejszego, niż 
kolorowe pisanki ułożone 
na „dywaniku” z rzeżuchy 
na świątecznym stole! 

Wielkanocne ludziki 
OBYCZAJE WIELKANOCNE W USA

 
Wielkanoc w USA obchodzi się nieco inaczej niż w na-
szym kraju. Amerykanie kupują i malują jajka, ale na 
ogół nie dzielą się nimi w czasie świątecznego śniadania. 
Nie ma też tradycji święconki. 

Śniadanie po mszy jada się często nie w domu, lecz w 
restauracji na mieście. W domach natomiast często stawia 
się drzewka wielkanocne udeko-
rowane jajkami; dekoruje się też 
domy na zewnątrz.

Królik – symbol Wielkanocy. 
Symbolem Wielkanocy w USA jest 
nie baranek, a królik Easter Bunny. 
Wywodzi się on jeszcze z czasów 
pogańskich, kiedy bogini Eastre 
była czczona za pośrednictwem jej 
ziemskiego symbolu - królika. 

Tradycję tę sprowadzili do 
Ameryki imigranci z Niemiec. 
W wielu domach królik - jak 
mają wierzyć dzieci — przynosi 
prezenty.

Wielkanoc na świecie 

Z 2 kulek zabarwio-
nej na żółto waty, druci-
ka (najlepiej w czerwonej 
osłonce), 2 czarnych kora-
lików i kawałeczka dość 
sztywnego czerwonego 
materiału można błyska-
wicznie zrobić sympatycz-
nego kurczaczka. 

W kuleczki z waty (jed-
ną mniejszą – główkę, dru-
gą większą – tułów) wkłu-

wamy drut. Wyginamy go, 
tak by główka była pod 
odpowiednim kątem do 
tułowia. 

Końce drucika zagina-
my, by wata się nie zsu-
wała. Doklejamy oczka z 
koralików i dziobek z czer-
wonego materiału. Nóżki 
kurczaczka robimy z drutu 
owiniętego czerwoną przę-
dzą lub materiałem.

Jak zrobić kurczaczka z waty?
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P O K O L O R U J ! ! !

ALE DOWCIP!  

— Nasza nauczy-
cielka mówi sama 
do siebie, czy wasza 
też?
— Nie, nasza myśli, 
że jej słuchamy!

Jeszcze przed stu laty, 
ale też dużo, dużo więcej, 
wiosna w kulturze chłop-
skiej była czasem niezwy-
kle ważnym. Od tego, jak 
przebiegnie wegetacja w 
przyrodzie, zależał los lu-
dzi. Stąd demony zamiesz-
kujące zbiorniki wodne, 
z racji swojej specyficznej 
natury, były w wyobraże-
niach ludowych w pewien 
sposób pożyteczne i na-
leżało je tolerować. Pola 
i łąki potrzebowały wody. 

SYRENA – piękne 
stworzenie zamieszkujące 
morskie głębiny. Syreny 
zwykły łączyć się w groma-
dy i urokliwym śpiewem 
wabić przepływających w 
pobliżu ich siedlisk żegla-
rzy. Lubiły wygrzewać się 
w promieniach słońca, na 

wystających z wody kamie-
niach, gdzie czesały swoje 
długie włosy. Choć raczej 
niebezpieczne – słyszało 
się niekiedy o ich związ-
kach z ludźmi. Były to 
młode, zgrabne niewiasty 
z rybimi ogonami zamiast 
nóg, o długich, najczęściej 
jasnych włosach (choć zda-
rzały się też ciemne lub 
zielone). W miarę możli-
wości należało unikać sy-
ren, gdyż spotkania z nimi 
kończyły się zazwyczaj tra-
gicznie – statki zauroczo-
nych hipnotycznym śpie-
wem żeglarzy najczęściej 
roztrzaskiwały się o skały. 
Kiedy na pełnym morzu 
dawało się słyszeć melo-
dyjne zawodzenia, wska-
zane było jak najszybsze 
oddalenie się od miejsca, z 
którego dochodziły.

Wiosna – czas demonów wodnych

Krzyżówka Wielkanocna 
W puste pola wpiszcie brakujące litery, a utworzą krzyżówkę symboli Wielkanocnych.

... „zjeść  wszystkie rozumy”    
Na pewno pamiętacie bohaterkę wiersza Juliana Tuwima Zo-
się Samosię, która twierdziła, że zjadła wszystkie rozumy, ale 
rozum jest jej niepotrzebny, gdyż i tak wszystko wie najlepiej. 
Czy była to prawda? Niestety, nie. Zosia nie wiedziała, jakie 
znaczenie ma zwrot „zjeść wszystkie rozumy”. Otóż ten zwrot 
odnosi się do osób, które są przemądrzałe i sądzą, że wszystko 
wiedzą najlepiej. Wszystkiego nikt nie wie, a być przemądrza-
łym, to bardzo, ale to bardzo niepochlebny czyn.

       
 Niepochlebny – czyli źle o kimś świadczący.

Co to znaczy?
• Decybele – wrzaski, krzyki i głośna muzyka – uni-
kajmy tego (cichego głosu słucha się uważniej i jest on 
cieplejszy). 
• Do widzenia – elementarny wyraz kultury. 
• Drzwi – przepuszczamy wychodzących, zawsze pozwa-
lamy wejść najpierw kobietom, dziewczętom i starszym 
osobom. 
• Dyskrecja – umiejętność zachowania tajemnicy, nie 
powtarzamy osobom postronnym 
powierzonych nam sekretów. 
• Dzień dobry – obowiązkowo mówić, mówić, mówić, 
nigdy nie zaszkodzi, nic nie kosztuje.

Alfabet dobrych manier 


