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                  im. A. Struga w Krakowie 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

                                                           Marek Grechuta   

Oddajemy w Wasze ręce numer wiosenny gazety „SKRZAT”.

Powoli  budzimy  się  z zimowego  snu  w czym  pomoże  nam

nadchodząca wiosna, a także Wielkanoc – święto życia i radości.

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Redakcja „Skrzata”  z p. A. Głuc i p. A. Kmiecik

Wiosna to  jedna z  4 pór  roku,  w przyrodzie  zaliczana  jest  do

klimatu  umiarkowanego.  Charakteryzuje  się  umiarkowanymi



temperaturami  powietrza  oraz  dużej  ilości  deszczu.  Wiosną  nie
chodzimy w grubych kurtkach, szalikach czy w kozakach. Możemy
chodzić w trampkach, bluzach lub
cienkich  kurtkach.  Można
powiedzieć,  że  wiosną  się  lepiej
odżywiamy,  ponieważ jest  więcej
owoców.  Pojawiają  się  również
zielone  warzywa  w  naszych
ogródkach,  przykładem  jest
pietruszka  albo  szczypiorek,
którym  możemy  ozdabiać  nasze
potrawy.  W  ogrodach  możemy
zobaczyć  tulipany  oraz  inne
kwiatki. 

KIEDY  ZACZYNA  SIĘ
WIOSNA?
Pierwszy  dzień  wiosny
kalendarzowej  to  21  marca.  Wiosna  astronomiczna  zaczyna  się  w
momencie gdy Słońce "przekracza" równik (ang: Equinox - równonoc
wiosenna) ma to miejsce 20 lub 21 marca.

Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy
i przebudzaniem się przyrody do życia, miał on przez wieki
ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów pogańskich pocho-



dzi święto wiosny o nazwie "Jare" - bogate w obrzędy powi-
tania  wiosny.  Niektóre  z  tych  obrzędów,  np.  topienie  Ma-
rzanny  znane  i  praktykowane  są
do dzisiaj. 

Upragniona  wiosna  czyni  cuda.
Ze  snu  budzą  się  zwierzęta,
świeża zieleń cieszy oczy, kwia-
ty zaczynają zdobić ogrody.

Przebiśnieg

Rośliny, które po długich, zimowych
miesiącach  pierwsze  zakwitają  i  wzbu-
dzają w nas szczególne emocje. Mimo pa-
nującego za oknem mrozu, dzielnie prze-
bijają się przez zalegające płaty śniegu.
Widok wschodzących kwiatów budzi nadzieję, że po srogiej i białej
zimie, przyjdzie upragniona i długo wyczekiwana wiosna. 

Krokus

Wystarczy kilka cieplejszych dni, aby roz-
winęły  różnobarwne,  wabiące  pierwsze  owady
kwiaty. Nie przeszkadzają im nocne przymrozki,
jedynym utrudnieniem może być gruba warstwa
śniegu,  przez którą trudno jest im się przedo-
stać. 

Zawilec

W Polsce znajduje się pod całkowitą ochroną
gatunkową, a spotkać ją można na suchych, słonecz-
nych zboczach oraz w słonecznych zaroślach w połu-
dniowej oraz środkowej części kraju. 

Skowronek



Melodyjny głos skowronka to znak roz-
poznawczy tego ptaka. Natura nie obdarzyła
skowronka  wyróżniającym  się  ubarwieniem,
ale za to nie oszczędziła mu pięknego głosu,
który staje się najbardziej donośny w okre-
sie godowym.

Jaskółka

Zwiastun  wiosny  cieszy  się  nie-
zmierną  sympatią  z  powodu  pięknego
wyglądu,  miłego sposobu bycia i  poży-
tecznej działalności jako łowca owadów.
Istnieje  przekonanie,  że  przepowiada
pogodę.  Jeśli  lata nisko,  będzie padał
deszcz. Ugania się wtedy za owadami,

które przy spadku ciśnienia powietrza schodzą
bliżej ziemi.

Bocian

Wiele wiosennych przepowiedni związanych
jest z bocianami.  Uważano,  że powinny przyle-
cieć na święto Zwiastowania Matki Boskiej (25
marca).  Gdy  ich  powrót  się  opóźniał,  obawiano
się, że to znak przyszłego nieurodzaju. Wierzo-
no, że tam, gdzie ptaki te założą gniazdo, będzie
się  szczęśliwie  działo.  Wiarę  tę  odzwierciedla
przysłowie: „szczęśliwy dom gdzie boćki są”. 

Dlaczego zmieniamy czas?
29 marca  o  godzinie  2:00  przesuwamy  wskazówki  zegara  o  godzinę  do

przodu, aby przestawić się na czas letni. Przy tej okazji warto przypomnieć, w
jaki sposób mierzymy czas.

Pomiar  czasu  uzależniany był  zwykle  od ruchu naszej planety względem
Słońca, czasem opierano się też na fazach Księżyca. Obserwując położenie ciał



niebieskich stworzono wiele rodzajów kalendarzy. Już starożytne cywilizacje ko-
rzystały z tego typu rozwiązań, a najstarsze dowody na używanie kalendarza sło-
necznego,  którego  rok  liczył
365dni, pochodzą z Mezopota-
mii.

Najczęściej  używany  dziś  ka-
lendarz  –  gregoriański  –  jest
również  kalendarzem  słonecz-
nym. 

Aby  usystematyzować
pomiar  czasu  na  świecie,  w
1884 roku wprowadzono strefy
czasowe.  Obszar  jaki  zajmują
niektóre  państwa  wymusił
wprowadzenie tam kilku stref.
Najwięcej jest ich w Rosji – 11,
kolejne są Stany Zjednoczone
(łącznie z wyspami) – 9. Kanadę
podzielono na 6 stref, Austra-
lię na 3, natomiast Brazylię na
2.  Największym państwem,  na
terenie  którego  obowiązuje
tylko jedna strefa czasowa są
Chiny. 

By najefektywniej wyko-
rzystać światło dzienne zapro-
ponowano  wprowadzenie  zmia-
ny czasu w zależności od pory
roku. 

Czas letni jest wprowadzany w ostatnią niedzielę marca, natomiast zimowy
w ostatnią niedzielę października

WIELKANOC to jedno z najpiękniejszych świąt 

chrześcijańskich. W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają 
światu, że Chrystus zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada do uroczy-
stego śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cu-
krowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę. 
Wszyscy dzielą się jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i bło-
gosławieństwa Bożego. 



Regionalne potrawy wielkanocne
 Każdy  region  Polski  ma  swoje  charakterystyczne  potrawy
wielkanocne.  Wywodzą  się  one  z  tradycji  ludowej,  a  także  były
przejmowane  z  innych  państw.   Najpopularniejsze  to:  mazurki,
serniki, makowce, placki drożdżowe, żur, pascha. 

 

RODZAJE JAJ
WIELKANOCNYCH - nazwy
jaj wielkanocnych zależą od
sposobu ich barwienia.
Kraszanki – jajka o czerwonej
barwie, od staropolskiego
słowa „krasić” – barwić, upiększać.
Malowanki – jajka jednobarwne o
innych kolorach.
Skrobanki – na jednolitym tle
kraszanki lub malowanki
wyskrobuje się wzorek (np. szpilką).
Wyklejanki – jajka z naklejonym
obrazkiem z listków,
sitowia, włóczki itp.
Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę
różnobarwnymi wycinkami z papieru.
Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na 
nim wzory woskiem. Tam, gdzie był wosk, zostawał biały, 
niepomalowany ślad na kolorowym tle.
Dawniej po naniesieniu wzoru na skorupę jajka,



farbowano je używając
naturalnych barwników, które
dawały piękne kolory. I tak kolor
zielony uzyskiwano z
listków młodego żyta, kolor 
czerwonawo-żółty z łusek
cebuli, kolor ciemnobrązowy i
czarny z kory śliwy lub
olchy, kolor czerwony
uzyskiwano dzięki burakom a 
kolor
niebieski z płatków kwiatu
bławatka. Po wykonaniu wzoru
woskiem i zabarwieniu skorupy,
z wysuszonego jajka ścierano
wosk uzyskując zaplanowane, białe wzory, tworzące piękną, 
dwubarwną pisankę. 

PISANKOWE ZWYCZAJE
W  różnych  krajach  świętowanie  z  jajkami  wygląda  inaczej.  W
Holandii  dzieci  szukają  jajek  ukrytych  w  domu,  we  Francji  –  w
ogrodzie.  W  Niemczech  pomalowane  na  zielono  jajka  wręcza  się
przyjaciołom,  w  Szwecji  zaś  cała  rodzina  z  ochotą  bawi  się  w
„taczanki”.  W  Bułgarii  czerwone  wielkanocne  jajka  maluje  się  w
Wielki Czwartek albo w Wielki Piątek. Pierwszym umalowanym na
czerwono jajkiem babcia kreśli znak krzyża na czołach dzieci, żeby
były  zdrowe i  rumiane  przez  cały  rok.  To  jajko  kładzie  się  przed
domową ikoną, w skrzyni z wianem dziewczyny albo zakopuje się na
środku pola, żeby chroniło je przed gradem.



Find the words 
below in the 
grid to the right:

April
April Fool's Day

bloom
bud

Buddha's Birthday
cherry blossom

crops
daffodil

Earth Day

Easter
farmer
flower
grow
June
May
melt

Mother's Day
new leaves

plant
plow
seed

shower
sprout
thaw
tulip

wake up
warm

Wyszukała: Natalia Pojałowska kl.IIc



pokoloruj na:
20- niebiesko
45- brązowo
15- żółto
  7- czerwono
22- zielono   

Wyszukał: Antoni Przebinda kl. 3b

ZAGADKI

Kolorowe jajka, 
barwne malowanki. 
Nie ma na nich wzorków, 
bo to są....                      

Jestem żółty, mały, puszysty 
i z jajka się wykluwam. 
Czy już wiecie, kto ja jestem? 

Upiecze go mama dla synka, 
upiecze go mama dla córek, 
na Wielkanocnym stole 
musi być pyszny ... 

W jakim dniu ,czy wiecie, 
chociaż słońce świeci, 
biega po podwórku 
dużo mokrych dzieci ? 

Już białą serwetę ścielę 
zieleń się owsie, zieleń. 
Rośnij wysoko, nie zwlekaj, 
bo cukrowy ktoś już czeka. 
Kto ? 





*

Trzech chłopców przechwala swoich ojców:
-  Mój tata nie boi się pioruna - mówi jeden 
z chłopców.
-  A mój nie boi się elektryczności.
-  To wszystko pestka. Mój nie boi się nawet
mamy - mówi trzeci.

*

Na lekcji lekcji polskiego:

-  "Mama bardzo mię kocha" - czyta Wojtuś 

wypracowanie.

-  Nie "mię", tylko "mnie" - poprawia na-

uczyciel.

-  Coś takiego - oburza się Wojtuś - będę 

musiał powiedzieć o tym ta-

cie. 

*

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 pienię-
dzy.

*

Na granicy celnik pyta turystę:
-  Czy ma pan coś drogocennego?
-  Mam skarb w samochodzie.
-  Niestety, musi pan go zostawić w kraju!
Turysta zwraca się do siedzącej obok mał-
żonki:
-  Widzisz? Tłumaczyłem ci, że z tobą nie 
przepuszczą mnie przez granicę.

*

Zawiadowca stacji do grupki oczekujących: 
-  Na ten osobowy o 10.25 nie mają państwo
co czekać. Nie zatrzymuje 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!

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!
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