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Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca. 
Nikolaus Lenau 
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CZY WIESZ, ŻE… 

 
 Wiosna rozpoczyna się 21 marca i trwa do 22 czerwca. 

Wiosną dni stają się coraz dłuższe, a noce krótsze. Słońce wschodzi 

wcześniej i zachodzi później, coraz silniej ogrzewając Ziemię.  

 Pierwszego dnia wiosny topi się marzannę. To kukła ze słomy- symbol 

zimy.  

 Zmiany w wiosennej pogodzie opisują przysłowia: „W marcu jak  

w garncu”, „ Kwiecień plecień, bo przeplata trochę  zimy, trochę lata.” 

 Nadejście wiosny w przyrodzie zwiastują ptaki przylatujące z ciepłych 

krajów. Bociany, dzikie gęsi, kaczki, wilgi, szpaki, jaskółki przylatują  

i rozpoczynają budowę gniazd.                  

W tych gniazdach samice złożą jajka  

i będą je wysiadywać- aż do 

wyklucia się piskląt. 

 Wiosną z zimowego snu budzą się 

niedźwiedzie, borsuki, susły, żaby, 

świstaki, jeże, pszczoły. 

 Innymi zwiastunami wiosny są 

pojawiające się w lasach, parkach  

i ogrodach pierwsze kwiaty: 

przebiśniegi, krokusy, przylaszczki, 

sasanki, fiołki, zawilce. 

 Wiosna to okres kwitnienia drzew 

owocowych i krzewów.  

  Nowalijki to pierwsze wiosenne 

warzywa. Ponieważ jest jeszcze 

zimno, uprawia się je w szklarniach lub foliowych namiotach. 
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WIOSENNY  HUMOR 

 

Doktor do ojca:   

-  Co? Syn połknął pięciozłotówkę 

tydzień temu, a pan dzisiaj dopiero 

z nim przychodzi? 

-  Wie pan, panie doktorze, 

wcześniej nie potrzebowaliśmy aż 

tak bardzo tych pieniędzy. 

 

Tomek widzi, jak jego mała 

siostra pije wodę z kałuży.  

-  Nie wolno tego robić, tam są 

zarazki! - woła. 

-  One wszystkie już nie żyją, 

przejechałam przedtem po nich 

trzy razy rowerem! 

 

Przed snem tata urządza synom 

konkurs: 
- Jak nazywa się pan, który czyści 

kominy? 
-Kominiarz. 
-A pan, który buduje domy? 
-Murarz. 
-A jak nazywa się osoba, która 

sprzedaje w sklepie? 
-Pani Irka! – odpowiada jeden                      

z synów. 

 

Zawiadowca stacji do grupki 

oczekujących:  

-  Na ten osobowy o 10.25 nie mają 

państwo co czekać. Nie zatrzymuje 

się tu od czasu, gdy maszynista 

pożyczył ode mnie 500 złotych. 

 

Jesteś na pustyni, przed tobą stoi lew, 

za tobą jaguar, a ty masz strzelbę                   

i tylko jeden nabój! Co robisz? 

-  Strzelam do lwa i odjeżdżam 

jaguarem! 
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                          KĄCIK KULINARNY 

                 Sałatka z pieczarkami  

Składniki:  

− 0,5 kg pieczarek  

− por  

− jajka (5 sztuk)  

− makaron ( łezki ) 

− ogórki kiszone (2 sztuki)  

− puszka groszu  

− majonez  

 

Wykonanie:  

   Pieczarki pokroić w ćwiartki, obsmażyć na gorącym tłuszczu, posolić. Gdy wystygną, 

dodać jajka pokrojone w kostkę, por w paseczki, ogórki w kostkę, makaron ugotowany             

z dodatkiem oleju, groszek i majonez. Wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem.          

               Sałatka owocowa 

Składniki: 

 arbuz- 1 szt.  

 winogrona czerwone i zielone- 1 garść 

 borówka- 100 g 

 kiwi- 3 szt.  

 banan- 2 szt. 

 jabłko zielone -1 szt.  

 cytryna- 1/2 szt.  

Sposób przygotowania: Arbuza przekroić na pół. Następnie wydrążyć,                

a brzegi arbuza powycinać w ząbki - ok 1 cm głębokości. Miąższ  z arbuza 

pokroić . Kiwi obrać ze skórki i  przekroić na pół ,  a następnie w plastry. 

Winogrona zielone i czerwone opłukać. Borówki oczyścić i opłukać. 

Jabłka nie obierać, wyciąć gniazda nasienne  i resztę pokroić w kosteczkę. 

Banana obrać, pokroić w p lastry. Wszystkie owoce wsypać do  miski,   

skropić sokiem z połowy cytryny,  wymieszać  i  przełożyć do arbuza .  

Wstawić do lodówki. Podawać mocno schłodzone.             Smacznego!  
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 
 

 

 

 

 
1. Palimy i wrzucamy ją do wody, aby pożegnać zimę. 

2. Ten kwiat ma kolce i zazwyczaj kobiety dostają go w prezencie 

3. Używane są w ogródku. 

4. Są  szare i nazywane potocznie kotkami. 

5. Gdy  jest ciepło lubimy chodzić na ….. do parku. 

6. Często pada latem i jesienią 

 

                

http://gotujmy.pl/arbuz,skladnik-kulinarny,1275.html
http://gotujmy.pl/winogrona,skladnik-kulinarny,1532.html
http://gotujmy.pl/borowka,skladnik-kulinarny,1541.html
http://gotujmy.pl/kiwi,skladnik-kulinarny,1300.html
http://gotujmy.pl/banan,skladnik-kulinarny,1277.html
http://gotujmy.pl/jablka,skladnik-kulinarny,1761.html
http://gotujmy.pl/cytryna,skladnik-kulinarny,1760.html
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                                    DZIEŃ MATKI 
       Dzień Matki jest świętem międzynarodowym, aczkolwiek w różnych 

krajach jest obchodzony w różnych terminach. Na przykład w Norwegii jest to 

druga niedziela lutego, w Tajlandii jest to 12 sierpnia, a w Indonezji 22 grudnia.                         

W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja - i o tym wszyscy wiemy, ale czy 

wiemy również, jak wygląda historia Dnia Matki? 

      Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku 

święto to było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu 

Dzień Matki jest w Polsce obchodzony co roku.  26 maja nasze mamy są 

obdarowywane kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami. 

 

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć, 

zrozumienie, a tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie Mamo. 

Najbardziej kochającej z Mam… 

 

 

                                         DZIEŃ OJCA 
      W Polsce Dzień Ojca świętowany jest 23 

czerwca. Jest tak od 1965 roku. Tego dnia 

Tatusiowie dostają prezenty i mogą usłyszeć 

wzruszające życzenia.  

      Od samego początku, czyli od roku 1910, 

miał to być wyjątkowy dzień dla Ojców. 

Każdy z nich wkłada duży wysiłek w to, aby 

dzieci miały jak najlepsze warunki do zabawy 

i nauki. Kochają, wychowują, przekazują 

istotne wartości. Ojciec jest niezwykle ważną 

osobą w życiu każdego dziecka. Uczczenie jego święta ma mu o tym 

przypominać. Nawet jeżeli kiedykolwiek zastanawiał się, czy wszystko robi 

dobrze, to życzenia i buziaki od dzieci powinny rozwiać wszystkie jego 

wątpliwości. To naprawdę piękne święto. Dobrze,  że istnieje i jest co roku 

obchodzone. 

Tato, Tato ukochany, 

my życzenia Ci składamy.  

Przesyłamy jakby z procy,  

sto całusów z całej mocy. 
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22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 To ważne święto ekologiczne obchodzone jest w 192 krajach świata. 

Początki Dnia Ziemi i jego obchody na świecie 

 Z inicjatywą obchodów Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku amerykański ekolog - 

John McConnell. Miało to miejsce na konferencji UNESCO, dot. środowiska 

naturalnego.  

     Pierwsze obchody Dnia Ziemi ogłoszone zostały 21.03.1970 roku przez 

burmistrza San Francisco Josepha Alioto. Termin nie został wybrany 

przypadkowo, bowiem uznano, że święto powinno być obchodzone w momencie 

równonocy wiosennej na Półkuli Północnej i równonocy jesiennej na Półkuli 

Południowej. 

Obchody w Polsce 

     W Polsce obchody Dnia Ziemi zapoczątkowane zostały 22.04.1990 roku 

przez posła i zarazem ekologa Jana Rzymełkę. Celem obchodów Święta Ziemi 

jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i budowanie zbiorowej 

odpowiedzialności za planetę.  

     Rokrocznie wiosną wszystkie uczelnie, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia 

ekologiczne, towarzystwa przyjaciół przyrody i zwierząt oraz lokalne urzędy 

organizują festyny plenerowe, konkursy, wystawy, akcje Sprzątania Ziemi, czy 

zbiórki odpadów połączone z sadzeniem drzewek. Krótko mówiąc, odbywa się 

szereg inicjatyw promujących ideę ochrony środowiska. 

Chrońmy nasze środowisko 

 

http://www.dzieńojca.waw.pl/prezenty-dla-ojca/
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TROCHĘ HISTORII 

 
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 
     Konstytucja ta została uchwalona 3 maja 1791 r. Powszechnie przyjmuje się,  

że była ona  pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji 

amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Autorami Konstytucji 

3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. 

    Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego 

obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.     

    W  naszej szkole również obchodzimy to święto. Z okazji tej uroczystości                   

co roku organizowane jest przedstawienie. 

 

 

Obchody 1050-lecia chrztu Polski 

      Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który 

zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się                       

go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa 

polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, 

chociaż nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno                 

w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego 

wydarzenia. 

 

 

Obchody 

      Główne obchody ogólnopolskie w 2016 r. 

odbyły się 14 kwietnia w Gnieźnie (Msza Św.            

w Katedrze), a w Poznaniu 15 kwietnia (obrady 

Zgromadzenia Narodowego wraz z orędziem 

prezydenta Andrzeja Dudy, procesja z Fary,                

Msza Św. w Katedrze) oraz 16 kwietnia 

(wielbienie oraz Msza św. na stadionie z udziałem tysięcy wolontariuszy, m.in. 

1050 chórzystów, orkiestry, kompozytorów i dyrygentów).  
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ! 
       Prezentujemy ulubione: kolory, porę roku, potrawę, książkę lub film, 

zwierzę, inny zawód naszych nauczycieli. 

 

P. Beata Gotner-Jurek – niebieski, wiosna, literatura współczesna, pies, 

policjantka 

 

P. Janusz Szymczyk- czarny, wiosna, ,,Forrest Gump”, pies, leśnik 

 

P. Andrzej Kieszek- zielony, lato, książki Waldemara Łysiaka, leśnik 

 

P. Urszula Adamczyk- fuksja, wiosna, ruskie pierogi, ,,Anioł w kapeluszu”, kot,    

fryzjer 

 

P. Beata Pakuła- czarny, wiosna, sałatka grecka, ,,Co wydarzyło się w Madison  

County”, kot, dziennikarz lub pisarz 

 

CO WIEMY O BOCIANIE ? 
Wysokość – 80 cm  
Waga – 3-4 kg 

Długość ciała – 100 cm 

Rozpiętość skrzydeł – 200 cm 

Długość dzioba – 16-20 cm 

Długość ogona – 23-26 cm 

Długość życia – około 25 lat 

 

Mój kalendarz pobytu w Polsce 
Marzec: Docieram do Polski w drugiej połowie miesiąca. Najpierw ja – samiec, potem 

samica. 

Kwiecień: Wspólnie naprawiamy gniazdo. Samica znosi dwa do pięciu jaj  

w dwudniowych odstępach. Wysiadujemy jaja na zmianę przez około 33-35 dni.  

Maj: Wykluwają się bocianie pisklęta. Opiekujemy się nimi i karmimy je przez około 

54-63 dni. 31 maja obchodzimy w Polsce Dzień Bociana. 

Czerwiec: Nasze małe bocianiątka trenują mięśnie, przechadzając się po gnieździe, 

podskakując i machając skrzydłami. Mają ciemnoszare nogi i dzioby.  

Lipiec: Młode bociany uczą się latać. W drugiej połowie miesiąca zaczynają już latać                   

z nami – rodzicami w poszukiwaniu pożywienia.  Na noc wracamy do gniazda. 
Sierpień: Pod koniec sierpnia wszyscy jesteśmy gotowi do odlotu  

do południowej Afryki. Dziennie pokonujemy około 200 kilometrów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystianizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_historyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_prymasowska_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_%28Polska%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Boskiej_Nieustaj%C4%85cej_Pomocy_i_%C5%9Bw._Marii_Magdaleny_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Miejski_w_Poznaniu
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A TERAZ CZAS NA  RELAKS   

                                                                                  POKOLORUJ 
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CHWILA LOGICZNYCH  ROZMYŚLAŃ  
                                                            ZNAJDŹ DROGĘ DO ORZECHA! 

 
                                                                      

 


