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„WIOSNA, WIOSNA,  

WIOSNA, ACH TO TY…” 
 

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, która 
nie zawsze pokrywa się z astronomiczną. Ta ostatnia 

przypada zawsze w równonoc wiosenną, zwaną przesile-

niem wiosennym (jest to moment, w którym dzień i noc 
ma dokładnie tyle samo godzin). Słońce nie zawsze wę-

druje tak samo, dlatego też pierwszy dzień wiosny astro-
nomicznej może się zmieniać. Możliwe, że za 100 lat wio-

sna zacznie się już 13 marca. 
 

Symbolika wiosny 

 W większości kultur początek wiosny nierozerwalnie wią-
że się z symboliką budzącego się po zimowym uśpieniu 

życia. Jest to wynik naturalnych zjawisk zachodzących  
w przyrodzie w okresie wiosennym, takich jak stopniowe 

zwiększanie aktywności zwierząt zapadających w sen  

zimowy, pojawianie się ptaków powracających po okresie 
zimowym z cieplejszych rejonów świata, wypuszczaniu 

pędów, liści i kwiatów przez rośliny czy też początek prac 
rolnych na polach uprawnych. Z symboliką przypisywaną 

wiośnie współgrają również katolickie święta wielkanoc-
ne, opierające się na kultywowaniu Zmartwychwstania 

ukrzyżowanego w Wielki Piątek Jezusa Chrystusa. 

 
Zwiastuny wiosny 

Wiosna - charakteryzuje się umiarkowanymi temperatura-
mi powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowa-

ną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt 

przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie roz-
poczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania , a u roślin 

kwitnienie i zawiązywanie zalążków. 
Rośliną , która wiosną najwcześniej zakwita w naszych 

lasach, jest leszczyna. Pojawiają się bazie. Zmiany w wio-

sennej 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. Pierwszy zakwita na żółto krzew forsycji, po-
tem kwitną czereśnie, wiśnie i śliwy, a dopiero później 

jabłonie i grusze. Nowalijki - to pierwsze wiosenne warzy-

wa. Ponieważ jest jeszcze zimno, uprawia się je w szklar-

niach lub foliowych namiotach. 
 

Tradycje towarzyszące początkowi wiosny 

 
Jednym z głównych obyczajów kojarzonych z początkiem 
wiosny jest topienie wykonanej ze słomy i specjalnie przy-

strojonej kukły, przedstawiającej Marzannę – słowiańską 

boginię zimy i śmierci (w dawniejszych czasach występo-
wał również zwyczaj podpalenia Marzanny, poprzedzający 

jej utopienie). Akt ten miał podkreślić zakończenie pory 
zimowej i przyjście wiosny, a wraz z nią narodzenie się 

nowego życia. Obecnie tradycja topienia Marzanny kulty-
wowana jest głównie w ramach życia szkolnego i związana 

jest bezpośrednio z datą 21 marca ( Święto Wiosny), sta-

nowiącą kalendarzowy początek wiosny. Innym, bezpo-
średnio związanym ze szkołą zwyczajem, jest umyślne 

opuszczanie w dniu Święta Wiosny zajęć lekcyjnych przez 
uczniów, nazywane wagarowaniem. 

Początek wiosny – jak świętuje się go w innych 

krajach? 

 

Nie tylko my świętujemy nadejście wiosny – podobne tra-
dycje możemy również znaleźć w innych krajach. 

 
W połowie marca Hiszpanie obchodzą święto zwane 

Las Fallas. Odbywają się wówczas pokazy petard i fajer-

werków. Mieszkańcy tworzą też specjalne kukły, zwa-
ne ninots, które przedstawiają humorystyczne sceny  

z życia publicznego lub postaci fantastyczne. Ostatniego 
dnia święta kukły zostają publicznie spalone. Oczyszczają-

ce z zimy ogniska pali się również w innych krajach euro-

pejskich – Dla przykładu, w Szwajcarii, w okolicach kwit-
nienia pierwszych kwiatów, rozpalane jest ogromne ogni-

sko, w którym pali się kukłę bałwana zwanego  
Böögg. 
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Nieco inaczej wita się wiosnę w Japonii. Obchody koncen-

trują się wokół święta podziwiania kwitnących kwiatów 
wiśni, znanego pod nazwą Hanami. Kwitnące wiśnie są 

metaforą życia i krótkotrwałego piękna. Z kolei w połowie 
kwietnia w Tajlandii celebrowanie wiosny zbiega się 

z Songkran, czyli Nowym Rokiem. Odbywa się wów-

czas wielki festiwal wody, przypominający nieco polski 
śmigus-dyngus. Tradycyjne, delikatne pokropienie wodą 

na znak błogosławieństwa dziś przybiera rozmiar ogrom-
nej wodnej bitw. 

 
Świętowanie wiosny to nie tylko wieloletnie tradycje,  

a również współczesne zwyczaje. W Kanadzie od ponad 

60 lat urządza się w maju największy na świecie fe-
stiwal tulipanów, na którym prezentowanych jest po-

nad milion kwiatów. Tulipany są nie tylko pięknym ukoro-
nowaniem wiosny, ale również symbolem przyjaźni mię-

dzy Kanadą a Holandią. Warto wspomnieć również  

o Annapolis, niedaleko Waszyngtonu - co roku w marcu 
mieszkańcy tego miasta zbierają się, żeby doko-

nać rytuału palenia skarpetek. Ma to zwiastować  
powrót sezonu rekreacyjnego. 

 
W Szkocji tradycja witania wiosny jest tak stara, że nikt 

nie pamięta jak do tego doszło i od kiedy dokładnie  

istnieje. W Lanark, w pierwszy dzień marca dzieci biegają 
z papierowymi kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski 

dzwon Kirk od zmierzchu do czasu, kiedy dzwon nie wybi-
je godziny 18.00. 

 

Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica 
na festiwalu jajecznicy (tzw. Cimburijada). Danie to jest 

szykowane na olbrzymich patelniach, a potem rozdawane 
za darmo ludziom. 

Warto przeczytać 

 Chciałbym wszystkich zachęcić do przeczytania 
książki pod tytułem "Pięć Królestw" autorstwa Brandona 

Mulla.  

 Powieść jest bardzo wciągająca. Składa się z pięciu 
tomów. Każdy z nich opisuje przygodę Cola w jednym 

Królestwie. Chłopiec musi stawić czoła wielu  
niebezpiecznym misjom. Główny bohater pokonuje wielu 

wrogów. Wygrywa nawet z jednym z dwóch torivorów 

znajdujących się na Obrzeżach. Podczas podróży poznaje 
wielu przyjaciół. Spotyka nawet własnego brata - 

Huntera. Kiedy ktoś uda się do Pięciu Królestw, rodzina, 
przyjaciele o nim zapominają. Cole trafił na Obrzeża do-

browolnie. Jego kolegów i koleżanki właśnie tam por-
wano. Poszedł za porywaczami, aby uratować inne dzieci. 

Na początku nie wiedział, gdzie jest. Potem odkrył, że 

posiada magiczną moc, której jeszcze nigdy nie spotkano 
na Obrzeżach. Następnie używa jej, aby pokonać torivora 

Nazeema. W końcu wraca do domu wraz z innymi por-
wanymi dziećmi. Niestety, po powrocie nie pamięta  

niczego, co wydarzyło się na Obrzeżach. 

 Myślę, że książka spodobałaby się wielu osobom, 

dlatego zachęcam do jej przeczytania. 

   Mateusz Bystranowski  kl. VI 

 

 
 

 
 

Jajka faszerowane  

 5 jajek ugotowanych na twardo 

 2 łyżki majonezu i łyżka musztardy  

 6 plasterków szynki pokrojonej w drobną kosteczkę 

 sól i pieprz 

Jajka obrać, przekroić wzdłuż na połowę i wyjąć żółtka. 
Utrzeć je z resztą składników na gęstą masę. Następnie 

nadziewać białka powstałą masą. 

Szynka z kremem chrzanowym 
 10 plastrów szynki 

 szklanka kwaśnej kremówki 

 łyżka tartego chrzanu 

 1 łyżeczka mielonej żelatyny, sól i pieprz  

 2 łyżki mleka 

Śmietanę ubić z solą na puch, dodać chrzan, przyprawy  
i rozpuszczoną w gorącym mleku żelatynę. Masą posmaro-

wać plastry szynki i zwinąć w ruloniki. 
Żur świąteczny  

 60 dag surowej białej kiełbasy  

 liść laurowy, kilka ziaren czarnego pieprzu,  ziela  

angielskiego, majeranek i sól 

 2 ząbki czosnku  

 2 szklanki zakwasu na żur  

 2 jajka ugotowane na twardo  

Kiełbasę gotujemy z przyprawami i czosnkiem na małym 

ogniu. Po 15 minutach wyjmujemy kiełbasę, wywar cedzi-
my, a następnie łączymy z  zakwasem i zagotowujemy. 

Dodajemy pokrojoną w krążki i usmażoną kiełbasę oraz 
cząstki ugotowanych na twardo jajek. W razie potrzeby 

doprawiamy solą i pieprzem. 
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„Nasza Ziemia” 
Ziemio nasza kochana! 

Piękna jak rosa z rana, 

Czysta, przejrzysta jak woda źródlana. 

Ziemio nasza kochana! 

Dajesz nam wszystko, co jest potrzebne. 

Karmisz, poisz i cieszysz wzrok, 

Jesteś przepiękna przez cały rok. 

Jesteś jedyna i zawsze nią będziesz. 

Jesteś ciekawa i zielona, 

Lecz złem przez ludzi zasmucona. 

Ziemio nasza kochana! 

A czy ty jesteś z nas uradowana? 

Dajemy tobie same śmieci, 

A ty radujesz swoje dzieci. 

Odwdzięczasz się nam przez cały czas, 

By miał zdrowe powietrze każdy z nas. 

W podzięce zawsze kochać cię będziemy, 

Bo ciebie wciąż potrzebujemy. 

Ziemio nasza kochana! 

    Martyna Mikołajczyk  kl. V b 

„Planeta Ziemia” 
 

Planeta Ziemia -  
mało kto ją docenia. 

Rosną na niej kwiaty 

i pór roku występują schematy. 
 

Czasem jest też niebezpieczna, 
głównie gdy wulkany denerwują się z leksza. 

Jest również bogata w rośliny , 

a żaden człowiek na niej nie jest bez winy! 
 

    Jan Jakubiec  kl. VII 
 

„Ziemia” 
 

Jest taka planeta we wszechświecie, 

o której wszyscy dobrze wiecie. 
Kręci się ona wokół Słońca, 

lecz wcale nie jest taka gorąca. 

Są na niej rzeki i oceany, 
żyją w nich ryby, małże i kraby. 

Na lądzie widać różne zwierzęta, 
o dinozaurach trzeba pamiętać. 

Po niebie latają sobie ptaszki, 
uważaj na sroki, to złodziejaszki. 

Panuje na niej przeróżny klimat, 

jest wiosna, lato, jesień i zima. 
Chyba już prosta jest ta zagadka, 

gdzie mieszka cała taka gromadka? 
       Wojciech Czendlik  kl. VI 

„Ziemia” 
Siedzę sobie na kamieniu, 

coś mną rusza – ku zdumieniu! 

To nie kamień, to żółw błotny, 
wielki, szary, no i mądry. 

Opowiedział mi o Ziemi, 

swoim domu od stu lat. 
I pokazał całe piękno, 

jakie daje Ziemia nam. 
Żółwie lubią wielkie wody, 

morza, rzeki dla ochłody. 

Dobrze czują się też w lasach, 
wśród drzew, ptaków - jak na wczasach. 

Gdzie zieleni moc koloru, 
trochę cienia, brak rumoru. 

Ziemia to też plaże, góry, 
wioski, miasta i Mazury. 

Lecz przyjaciel mój kochany, 

choć tak bardzo kocha ludzi, 
to przestrzega nas: Najmilsi! 

Niech się każdy z Was obudzi! 
Dbaj o Ziemię, swą Planetę, 

taką żywą – nie Makietę! 

    Kacper Czendlik  kl. VIII 

„Zielona  Planeta” 
Planeta Ziemia, trzecia od słońca, 

Żyjemy na niej aż do swego końca. 

Codziennie podziwiamy jej wielkie bogactwo- 
Ryby, gady, ssaki i podniebne ptactwo. 

Krajobraz budują przeróżne rośliny, 

Od rozłożystych drzew, aż po drobne krzewiny. 
Tajemnice okrągłej Ziemi chętnie poznajemy 

I w odległe miejsca często podróżujemy. 
Niestety nasza działalność zmieniła znacząco jej stan, 

Człowiek ją zanieczyścił i potrzebny jest jakiś plan. 

Jest kilka dobrych pomysłów - recykling, segregacja, 
Dbajmy więc o naszą planetę - to bardzo ważna akcja. 

Weronika Ociepka kl. VIII 

„Nasza Ziemia” 

 Ziemia nasza kochana 
piękna jak kwiat cała. 

Wianek piękny zrobimy  

i  na głowę Ziemi założymy. 
Radosna ta wiosna, gdy ptak zaśpiewa, 

bo widzi wkoło zielone drzewa. 
O przyrodę dbają dzieci  

i segregują śmieci. 
Dużo zieleni 

na tej Ziemi! 

Gdy ją zatrujesz, 
srogo tego  pożałujesz! 

 Julia Tomica kl. V b 
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„W trosce o Ziemię” 
Ziemia, błękitna planeta, 
Na której mieszkamy -   

Ona życie nam daje, 
A my o nią nie dbamy. 

  

Ścieki wlewamy do wody, 
Śmieci wyrzucamy do lasu … 

Zmieńmy swe zachowanie, 
Zanim zabraknie nam czasu! 

  

Dbajmy o naszą planetę, 
By była piękna i czysta, 

By przyszłe pokolenia 
Też mogły z niej w pełni korzystać.  

     Emilia Matuszek kl. VIII 
 

Ziemio! Matko nasza urodziwa 

Twój wygląd nas zadziwia. 

Wydajesz z siebie pokarmów wiele 

Jesteś dla nas najlepszym przyjacielem. 

Każdy z nas matkę swą kocha 

I nad grobem jej zaszlocha. 

Dlatego matkę swą - Ziemię 

Kochaj i szanuj jak siebie. 

Julia Pala kl.VII 

Ginie Ziemia. 

Giną ludzie. 

A my nic nie robimy, 

Na zatruwanie planety się godzimy. 

Ruszajmy i chrońmy Ziemię i życie na niej, 

Bo mamy ją tylko jedną. 

Mateusz Łysek kl. VII 

 
Ziemia to nasza planeta, 

Na której mieszkamy.  

Ziemia kręci się jak globus 

I okrąża dookoła Słońce. 

Ziemia jest naszą matką, 

Więc dbajmy o nią regularnie 

I nie zaśmiecajmy jej czym popadnie. 

Bartłomiej Tomica kl. VII 

 

Naszą planetą jest Ziemia.  

Dzień nad nią się budzi,  

Jest domem dla ludzi.  

Zwierzęta na niej mieszkają.  

Ryby się w wodzie pluskają. 

Ptaki śpiewem rano budzą.  

A ludzie na Ziemi pracą się trudzą.  

Dobrze, że jesteś Ziemio nasza 

 I do życia wszystkich zapraszasz! 

     Anna Tomica kl. V b 

WAŻNE DATY! 
 

5 marca  — Dzień Teściowej 
8 marca  — Międzynarodowy Dzień Kobiet 
10 marca — Dzień Mężczyzn 
20 marca — początek astronomicznej  
  wiosny 
22 marca — Światowy Dzień Wody 
27 marca — Międzynarodowy Dzień Teatru 
 
1 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ptaków,  
  Prima Aprilis 
2 kwietnia — Światowy Dzień Autyzmu,  
  Międzynarodowy Dzień Książki dla  
  Dzieci 
5 kwietnia — Dzień Leśnika i Drzewiarza   
  (Polska) 
7 kwietnia — Dzień Pamięci o Holocauście,  
  Światowy Dzień Zdrowia 
12 kwietnia — Światowy  Dzień Czekolady 
11 kwietnia — Dzień Radia 
22 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23 kwietnia — Światowy Dzień Książki i Praw  
  Autorskich, 
25 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Świado-
   mości Zagrożenia Hałasem,  Mię-
   dzynarodowy Dzień Sekretarki 
29 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

Egzamin  

gimnazjalny 

10,11,12 kwietnia 

2019 roku 

termin dodatkowy 

3,4,5 czerwca  

2019 roku 

Egzamin  

ósmoklasisty 

15,16,17 kwietnia 

2019 roku 

termin dodatkowy 

3,4,5 czerwca  

2019 roku 

Wiosenna 

przerwa  

świąteczna 

18 – 23 kwietnia 

2019 roku 
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Mama-stonoga z córką idą na wiosenne zakupy. 

- Potrzebujesz jeszcze półbuty - mówi mama do córki.  

- OK, ale błagam, nie na sznurówki. 

- Hej, dokąd idziesz z tym 

baranem? - pyta kolega 

Jasia. 

- To nie baran tylko koza - 

odpowiada Jasiu. 

- Nie ciebie pytałem - do-

daje kolega. 
Co robimy, kiedy ptak narobi 

nam na głowę? 

- Cieszymy się, że krowy nie 

mają skrzydeł. 

Jasiu w szkole do kolegi: 

- Może mnie odwiedzisz? 

Mam nowego psa. 

- Gryzie? 

- Tego nie wiem i chciał-

bym sprawdzić. 
Ile jajek człowiek może zjeść na czczo? 

- Jedno, bo potem już nie będzie na czczo. 

Dziewczynka pyta nauczycielkę: 

- Czy można zostać ukaranym za 

coś, czego się nie zrobiło? 

- Oczywiście, że nie. 

- Nie odrobiłam lekcji! 

Rozmawiają dwa ka-

meleony: 

- Stary, co twoim 

zdaniem jest najważ-

niejsze w życiu? 

- Zawsze być sobą. 

W lesie wczesną wiosną pa-

nowała bieda. Zajączek przychodzi 

do sklepu lisa i pyta: 

- Jest marchewka? 

- Nie ma. 

A są ogórki? 

- Też nie ma. 

- A sałata? 

- Nie ma. 

- To czemu nie zamkniecie 

sklepu? - pyta zdziwiony zają-

czek. 

- Bo kłódki tez nie ma! 

Dwa barany stoją na przystanku tramwajowym. 

- Na jaki numer czekasz? 

- Na trójkę, a ty? 
- Na jedynkę. 

- O, popatrz! Jedzie trzynastka! Możemy jechać 

razem! Jest powódź. Jasiu stoi w wodzie po kolana. 

Przypływa mała łódka. 

- Wskakuj, Jasiu! - mówi płynący nią mężczy-

zna. 

- Bóg mnie kocha, uratuje mnie - odpowiada 

Jasiu. 

Jasiu ma już wody po pas. Ponownie przepły-

wa łódka, lecz Jasiu znów odmawia. Sytuacja 

powtarza się, gdy chłopcu woda sięga szyi.  

W niebie on pyta Boga: 

- Dlaczego mnie nie uratowałeś? 

- Jak to? Przecież trzy razy wysyłałem po 

ciebie łódkę. 

Pyta wąż węża: 

- Czy my jesteśmy ja-

dowite? 

- Nie wiem, a czemu 

pytasz? 

- Właśnie się w język 

ugryzłem. 
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Nasza szkoła współpracuje ze szkołą w Czechach, Słowacji i Portugalii  

w ramach projektu Erasmus+K2-EXON (2017-2020). Pierwsza wymiana 
odbyła się rok temu. 8 marca siedmioro uczniów z dwoma opiekunami po-

leciało na wymianę do Portugalii. W pierwszych dwóch dniach zwiedzali 
drugie największe miasto w Portugalii - Porto. Zobaczyli m.in. muzeum  

Miritim, plażę i Ocean Atlantycki oraz tamtejsze targowisko z owocami  

morza. Odbyło się również wiele spacerów, podczas których można było 
podziwiać tamtejszy krajobraz. Następne pięć dni uczniowie spędzili w Resende. Zapoznali się z uczniami uczestniczący-

mi w wymianie. Zwiedzili też region Douro (park narodo-
wy), Resende oraz odpoczywali w termach Spa Caldas de 

Aregos. W szkole każdego dnia odbywały się próby  
do przedstawienia o naturze, które miało się odbyć  

w ostatni dzień przed pożegnalnym obiadem. Do przedsta-

wienia uczniowie mieli zrobione specjalne makijaże, które 
świeciły w ciemności oraz musieli się nauczyć specjalnej 

choreografii. Jednego dnia uczniowie zostali zaproszeni  
do domów rówieśników z Portugalii - każdy uczeń poszedł 

do innej rodziny i z nią spędził pół dnia. 16 marca uczest-

nicy wymiany nie bez żalu pożegnali się z nowymi kolega-
mi, pojechali na lotnisko, skąd odlecieli do swoich miejsco-

wości. 
Kolejna wymiana miała miejsce w kwietniu. Tym razem 

uczniowie z Czech, Słowacji i Portugalii zawitali w Polsce. 
Odbyło się wiele wycieczek m.in. do Zabytkowej Kopalni 

Srebra w Tarnowskich Górach, do Ojcow-
skiego Parku Narodowego. W szkole 

uczniowie zrobili m.in. ekologiczne drzewko 
oraz zasadzili krzewy w pobliskim ogródku. 

Tak jak w Portugalii uczniowie z wymiany 

zawitali w domu swojego kolegi. Na poże-
gnanie uczestnicy wymienili się kontaktami 

i z przykrością odjechali do swych krajów. 
Kolejnym miejscem wymiany były Czechy. 

Uczestnicy poznali tamtejszy region  
poprzez spacery i atrakcyjne wycieczki.  

W szkole również odbyły się ekologiczne 

prace. 
Za kilka tygodni uczniowie pojadą na  

Słowację, a w przyszłym roku znowu  

do Portugalii (zakończenie projektu). Taki 

projekt  w naszej szkole jest realizowany 

któryś raz. Aby wziąć udział w wymianie, 

należy osiągać bardzo dobre wyniki  

w nauce lub mieć inne wybitne sukcesy.  
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Niemcy: 
Wielkanocne bukiety – w każdym domu niemieckim w Wielkanoc nie może 
zabraknąć świątecznego bukietu zielonych gałązek przybranych kolorowymi 

wydmuszkami jajek. 
Przygotowania do Wielkiego Tygodnia zaczynają się w niemieckich domach 

w ogródku. Właśnie on dekorowany jest gałązkami z mnóstwem świą-

tecznych, kolorowych wydmuszek. Jeśli ktoś nie dysponuje takim 
miejscem, ubarwia w ten sposób wazony z baziami, drzwi, okna oraz bal-

kony.  

Wielka Brytania: 
Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa mniejszą wagę przykładają do religijnego aspektu świąt, zarówno wielkanocnych, 

jak i Bożego Narodzenia. Jednocześnie dbają o tradycje kulturowe i cenią swoje rytuały.  
Easter Bunny, czyli zajączek wielkanocny to symbol Świąt na Wyspach Brytyjskich. Dzieci wierzą, że to właśnie zajączek 

chowa w ogrodzie czekoladowe jajeczka przed uroczystym „egg hunt”. Polowanie na jajka odbywa się w niedzielny pora-
nek. Dzieci oczekują go z utęsknieniem, ponieważ osoba, która odnajdzie największą liczbę jajek, zostaje okrzyknięta 

zwycięzcą i będzie mogła zjeść najwięcej słodyczy. 

Grecja: 
Grecka Wielkanoc rozpoczyna się w przeddzień Niedzieli Palmowej  

– Sobotę Łazarza. W tym dniu domy odwiedzają poprzebierane za kolędni-
ków dzieci. W zamian za śpiewanie otrzymują jajka oraz drobne pieniądze. 
W Wielką Niedzielę rozpoczyna się świętowanie. Wszyscy tańczą i śpiewa-

ją, a dzieci i dorośli stukają się czerwonymi pisankami. Osoba, której jajko 

nie pęknie, będzie miała szczęście przez cały rok. Tradycja głosi, że w tym 

dniu nic nie może się zmarnować. 

Portugalia: 

W Niedzielę Wielkanocną w Sao Brás de Alportel mężczyźni noszą długie 

kije udekorowane kwiatami, tzw. kwietne pochodnie. 
W wielu regionach Portugalii ozdabia się drzwi czerwonymi chustami. 

Wielkopiątkowa tradycja w Portugalii to również rozdawanie najuboższym przez zamożne rodziny zupy fasolowej ze sło-

nym chlebem kukurydzianym. 

Francja:  
We Francji, podobnie jak w wielu innych państwach europejskich,  
od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej w kościołach przestają 

bić dzwony na pamiątkę Męki Chrystusa. 

W przeciwieństwie do wielu państw i niektórych francuskich departa-
mentów zamorskich, Wielki Piątek we Francji metropolitalnej nie jest 

dniem wolnym od pracy. Święta Wielkanocne zbiegają się też z wio-
sennymi feriami w szkołach, co sprzyja wyjazdom wielu  

francuskich rodzin. 

Zwyczaje wielkanocne w Polsce 
 

Na Śląsku świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się – podobnie jak w 

wielu innych regionach kraju – tradycyjnym święceniem palemek w Niedzielę Palmową.  
Za dawnych czasów w Wielką Sobotę spryskiwano dom wodą na znak pomyślności. Palono leszczynę, a jej popiół  

rozrzucano przy pierwszej orce, na znak dobrobytu. Obecnie w Wielką Sobotę święcone są nie tylko świąteczne pokar-
my, ale i woda, ogień oraz cierń. 

Zapomnianą już tradycją jest tzw. pogrzeb żuru, który tradycyjnie spożywano przez cały okres postu, od Środy  
Popielcowej. W ostatnie dwa dni postu wylewano demonstracyjnie garnek z żurem, aby przygotować się na  

specjały gospodyń.  

Na Kaszubach przed wiekami wierzono w moc wierzbowych witek, dlatego też do dziś kultywuje się tradycję z nimi zwią-
zaną, polegającą na dekorowaniu witkami domostw. Wielki Piątek to w tym regionie czas sadzenia drzew  

i krzewów. Tradycja śmigusa-dyngusa też jest tu swoista – Kaszubi obchodzą raczej sam śmigus i w tym dniu smagają 
się po nogach gałązkami jałowca. Bez wody. 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

Wpisz hasła poziomo: 
 

1. Miesiąc, w którym rozpoczyna się 

wiosna. 
2. Kwiat, który „tuli”. 
3. Z zieloną koroną. 

4. Przylatują z ciepłych krajów. 
5. Po wiośnie… 
6. Wiosenne święto. 

7. Kolczaste zwierzę. 
8. Mocniej przygrzewa. 

9. Kwitną na żółto nad stawem. 
10. Skrzydlate ozdoby ogrodu. 
11. Gdy dzień i noc trwają równo po 

12 godzin jest… 
12. Ptak, który stoi na jednej nodze. 

13. Owad z czarnymi kropkami. 
14. Najkrótszy miesiąc      w nazwie. 
15.Wiosenny bywa przyjemny. 

16. Kolorowe na łące. 
17. Kolor wiosny. 
18. Bywa po burzy na niebie. 

19. Wiosną robi się zielona. 
20. Kukła topiona w rzece na wio-

snę. 
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PRZED EGZAMINEM – PORADNIK 
  
Jest wiele sposobów na efektywną naukę. Zo-
bacz, jak dobrze przygotować się do nauki. Oto 
kilka propozycji. 
Zorganizuj własny warsztat pracy: 
- zgromadź zestaw notatek; 
- skompletuj potrzebne książki, podręczniki; 
- zaznacz treści, których nie rozumiesz - poproś 
nauczyciela o wyjaśnienie wątpliwości. 
Zaplanuj powtórkę: 
- planuj z wyprzedzeniem; 
- nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę; 
- ustal kolejność powtarzanego materiału - 
najpierw zajmij się zadaniami trudnymi, na 
koniec zostaw łatwiejsze; 
- zorganizuj sobie miejsce, w którym nikt nie 
będzie ci przeszkadzał; 
- ucz się zgodnie z preferowanym przez ciebie 
stylem uczenia się; 
- wyznacz sobie nagrodę, np. po powtórzeniu 
określonej partii materiału będziesz mógł grać 
w grę na komputerze. 
Nauka: 
- wykorzystuj kolory, muzykę, ruch - kiedy tylko 
to możliwe; 
- stosuj krótkie notatki; 
- używaj pomocy do wzrokowego uczenia się: 
"mapy myśli", schematy, tabele; 
- podkreślaj najważniejsze informacje, twórz 
skojarzenia; 
- używaj dużych arkuszy papieru, wieszaj je na 
wysokości wzroku; 
- nagrywaj i odsłuchuj informacje, korzystaj np. 
z audiobooków; 
- wymyślaj melodie, rapuj z wykorzystaniem 
materiału do nauczenia; 
- czytaj na głos; 
- kontroluj przebieg nauki, zaznaczaj, co już 
zostało zrobione; 
- ćwicz rozwiązywanie testów powtórkowych; 
- ucz się z kimś, przepytujcie się nawzajem 
z przerobionych treści; 
- pamiętaj o przerwach. 

I najważniejsze 
UWIERZ W SIEBIE! 

Drodzy Uczniowie! 
W kolejne kwietniowe dni przystąpicie 
do bardzo ważnego egzaminu. Życzymy 
Wam, aby nie opuszczało Was szczęście. 
Mamy nadzieję, że wyniki, które uzyska-
cie, spełnią Wasze oczekiwania i ambicje 
oraz umożliwią realizację życiowych pla-
nów. Trzymamy kciuki za Wasz sukces  
i życzymy połamania piór z czarnym 
wkładem! 

      Redakcja 


