Великденските
яйца
трябва
да
са
разноцветни, но задължително първото трябва
да е червено.С първото яйце се прави кръст на
челото на първородното дете.

Великден (Възкресение Христово, Пасха) е денят, в който
християните празнуват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос.
В християнската религия на Възкресение Христово (Великден) се
чества възкръсването на Иисус Христос на третия ден, след като е
разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените
мироносици, посетили гроба. След това Иисус Христос се явява на Мария
Магдалена, а после и на апостолите.
През 2015 Великден е на 12 април, а почивни дни са 10, 11, 12 и 13
април

Проблемът с тежките ученически раници не е от вчера и от доста места
се правят опити за генералното му решаване. Особено сериозен е той при наймалките ученици. Предложение първолаците да носят само папки с листа с
домашните си, направиха от сдружение "Настоящи и бъдещи майки". Те са за
отпадането на тежките буквари. В скоро време се очаква старта на "Мисия
Раница", с която родителите искат да насочат още веднъж общественото
внимание към темата.
Според настоящите норми, ученическата чанта не трябва да е по-тежка
от 15% от тежестта на детето, което я носи.
Майките имат и категоричната подкрепа на Националният център за
опазване на общественото здраве и Националният консултант по ортопедия.
Едно от решенията на проблема е създаване на помещение за
училищни шкавчета.
Споделете своето мнение за решение на наболелия проблем с тежките
ученически раници!
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Начин на приготвяне:
Салата, в която можете да сложите всичко, което обичате или Ви е под
ръка. Освежават я калинките, които са оформени от домати и маслини.
Необходими продукти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Домати
Краставици
Свинско филе
Синьо сирене
Маслини
Царевица
Копър
Зелена салата

Деним

Пролет 2015 се очертава по-контрастна от всякога, а главозамайването от 70-те
нахално се впуска във всяка една визия: от парти роклите, обшити в пайети и
бохемската лежерност, чак до военните намигвания, строгите костюми и
наслояването на обеми и материи. Контраста, желанието за индивидуалност и
новата енергия градят основите на това, което ще носим през предстоящия
сезон, наред с останалите 20 главни тенденции, които сме ви подбрали.

Един от най-силните сезони за денима ще бъде
именно предстоящият пролет-лято 2015. Сериозно
застъпен в колекциите, денима не се ограничава нито
със текстура, нито с познатия ни син цвят. Именно тук
ще видим и как вечният тренч на Burberry се
преобразява и как пачуърк желанията на Tommy Hilfiger съчетават цяла една
палитра.
Романтиката се крие в дантелата

Каки
Макар и от години цветът на сафарито да не ни е
напускал дори и за един сезон, то тази пролет той
определено диктува желанията ни. Силуетите и
внушенията, обхванати от каки през сезона могат да са
както по-строги, така и с изявен сексапил и
женственост, а Chanel, Ralph Lauren и Marc Jacobs са се погрижили за
останалото.

Едва ли има друг плат като дантелата, който да събира в себе
си толкова женственост и романтика. Знаейки това повече от
добре, дизайнерите ни представят своите визии на
героините си с главна роля - нежността. Valentino, Chloe и
Louis Vuitton са част от модните къщи, които накараха въздуха да затрепти,
преминавайки през полупрозрачната бяла изрисувана материя.

Гащеризони
Настъпи и моментът, когато модата се обръща за
вдъхновение към индустриализацията: под прицел
са пилотите и ... електро техниците. Взетите назаем
от тях гащеризони, освен със задължителния
сексапил, комбинираме и с много и ярки аксесоари: кожени колани, винаги по
няколко заедно, шалове, или oversized бижута.
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