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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 1/2020  wydanie czwarte – niebawem wiosna… 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
Powoli żegnamy karnawał, wszystko co związane ze 

Świętami Bożego Narodzenia oraz… zimę. Choć 
trudno powiedzieć, że w tym roku mieliśmy taką porę 

roku, bo mamy o niej zupełnie inne wyobrażenie. 
Jednak na pewno można stwierdzić, że ona też już 
odchodzi. Pojawiają się pierwsze przebiśniegi, bazie 
oraz pączki na drzewach, robi się coraz cieplej – to 
niewątpliwie sygnały nadchodzącej wiosny. I taki 

przekazują Wam drodzy czytelnicy numer – wiosenny. 
Zapraszam do lektury! 
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Kartki z kalendarza 
Przed nami marzec.  

Co nas czeka w tym miesiącu? 

 

1 marca 2020 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

8 marca 2020 
Dzień Kobiet 

 

10 marca 2020 
Dzień Mężczyzn 

 

21 marca 2020 

początek astronomicznej wiosny 

 

29 marca 2020 
zmiana czasu na letni 

 

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty. 

W marcu mgły, powódz za sto dni. 

Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda  

(na wykopki). 

Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju. 

Marzec - figlarzec, przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

Na św. Grzegorza idzie zima do morza. 

Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.  
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Przed nami marzec. Kończymy okres zimowy, 

karnawałowy. Powoli zaczynami poszukiwać 

pierwszych oznak wiosny. Zima w tym roku nie 

zagościła u nas na dobre. Ci, którzy nie wyjechali w 

południowe regiony Polski, nie doświadczyli zbyt 

dużo śniegu. 

 

Koniec lutego to w tym roku jednocześnie koniec karnawału. 

Karnawał to okres od święta Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku 

„diabelskiego”, czyli „kusego” przed Środą Popielcową, poprzedzający 

Wielki Post. 

Czy wiecie, że nazwa „karnawał” pochodzi od łacińskiego „carne vale”, 

co może być tłumaczone jako „rozstanie z mięsem”?  

W dawnej Polsce pojawiło się słowo „mięsopust”, określające ostatnie 

dni karnawału. 

25 lutego obchodziliśmy – ostatki – zwane też zapustami – słowo to 

oznacza ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek   

(w tym roku 20 lutego), a kończące się zawsze we wtorek, zwany w 

Polsce „śledzikiem” (w Wielkopolsce jest to tzw. „podkoziołek”). 

Następny dzień – Środa Popielcowa – 26 lutego – oznacza 

początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. 

Obydwa święta – ostatki i popielec są świętami ruchomymi – to 

znaczy, że każdego roku wypadają w inny dzień. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82usty_czwartek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkozio%C5%82ek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
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W ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed 

nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. 

Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de Janeiro  

( w Brazylii w Ameryce Południowej) oraz w Wenecji (We Włoszech). 

Karnawał w Brazylii rozpoczyna się w ostatni piątek przed Środą 

Popielcową i trwa przez pięć dni aż do środy nad ranem. 

W Wenecji istnieje przynajmniej osiem rodzajów masek 

karnawałowych. Różnią się one nie tylko materiałem, z którego są 

wyprodukowane, ale przede wszystkim wyglądem. Ta, którą widzimy 

najczęściej w relacjach weneckich maskarad, to Volto albo Larva (co 

w tłumaczeniu z łaciny oznacza duch). 

 

Jednym z najważniejszych świąt kościelnych w czasie zapustów jest 

święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. 

Wierzymy, że świece poświęcone w dniu Ofiarowania Pańskiego 

chronią od chorób, szczególnie gardła, a domostwa przed uderzeniami 

piorunów (gromów) i pożarami. Stąd pochodzi nazwa tej świecy - 

gromnica. Gromnica stanowi symbol życia człowieka, gdyż towarzyszy 

mu od dnia narodzin aż do śmierci. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umiarkowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_brazylijska#Karnawa%C5%82_w_Rio
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Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres 

śpiewania kolęd, trzymania choinek i żłóbków. 

W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i 

jedzeniu nie było umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami - 

racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem nadziewanym słoniną i 

smażonym na smalcu.  

Stąd pochodzi tradycja tłustego czwartku, który rozpoczynał tłusty 

tydzień, wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów 

pozostał tylko tłusty czwartek, w którym królują na naszych stołach 

pączki i faworki, czyli chrust.  

  

Ostatnim dniom karnawału nadano odrębne nazwy: mięsopustny 

(tłusty) czwartek, smalcowa (zapustna) niedziela, ostatkowy 

(błękitny) poniedziałek i ostatni (zapustny) wtorek. 

We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, młodzież z całej wsi 

zbierała się w gospodzie, by wesoło zakończyć mięsopust. W 

litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy przybywały dwie 

postacie: Konopiasty i Słoninowy. Symbolizowały okres postu i czas 

jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczali z sobą walkę, którą z 

założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało zakaz spożywania 

posiłków mięsnych. Punktualnie o północy rozsypywano na podłodze 

popiół - i tak rozpoczynał się Wielki Post. 
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A tak żegnali karnawał uczniowie naszej 

szkoły na zabawie 20 lutego 2020 
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21 marca zawita do nas kalendarzowa 

wiosna. To już niebawem… Oto kilka 

wiadomości o zbliżającej się wiośnie… 

 

 

Przedwiośnie 
Przysłowie „W marcu, jak w garncu” 

oznacza, że marzec jest miesiącem o 

bardzo zmiennej pogodzie. Czasami 

jest zimno, a nawet mroźno, ale jest 

już dużo słonecznych i ciepłych dni.  

Dni stają się coraz dłuższe, a noce 

krótsze. Śniegu jest już niewiele. 

Przyroda przygotowuje się do wiosny. 

Zakwitają pierwsze kwiaty: 

przebiśniegi i krokusy. Na wierzbach 

pojawiają się bazie. Pod koniec lutego 

wracają do nas skowronki. Ten czas 

nazywamy przediwośniem. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dzień Świętego Grzegorza 
12 marca są imieniny Grzegorza. W 

dawnych czasach ten dzień zapowiadał 

zbliżająca się wiosnę. Święty Grzegorz 

był patronem nauczycieli i uczniów 

szkółek parafialnych. Do tych szkółek 

chodzili tylko chłopcy. Uczono ich 

głównie pisania, czytania i religii. Rok 

szkolny rozpoczynał się  w szkółkach 12 

marca. Był to dzień zabaw, na które 

uczniowie zapraszali swoich 

nauczycieli. Tego dnia nauczyciele 

dawali swoim uczniom w prezenicie 

drobne prezenty. 
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Ptasie zwiastuny wiosny 
Zazwyczaj już pod koniec lutego 

przyroda daje nam pierwsze znaki, że 

wiosna jest już blisko. Dni są coraz 

dłuższe i cieplejsze. Pojawiają się 

pierwsze pąki na drzewach, a z ciepłych 

krajów zaczynaj ą wracać do nas ptaki. 

Pierwszymi ptasimi zwiastunami wiosny 

sa skowronki. Możn je usłyszeć już w 

połowie lutego. Na przełomie lutego i 

marca przylatują żurawie, a pod koniec 

marca czaple siwe, czajki, żięby, szpaki 

i bociany. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roślinne zwiastuny wiosny 
Pierwszym zwiastunem wiosny  wśród 

roślin jest przebisnieg. Zakwita już w 

lutym. Następnie z zimowgo snu budzą 

się zawilce i przylaszczki, a górach 

krokusy. Większość roślin 

zakwitających wiosną podlega ochronie, 

co oznacza, że nie wolno ich zrywac i 

niszczyć! 

 

 

Marzanna 
Marzanna to lalka umocowana na długim 

kiju, zrobiona ze starych ubrań i słomy. 

Na głowie najczęściej ma chustkę, 

wianek, albo stary kapelusz. Marzannę 

podpala się i wrzuca do rzeki, stawu lub 

jeziora, najczęściej 21 marca, czyli w 

pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 

Jest to znak, że zima powinna już 

odejść. 

 
 



10 | S t r o n a  
 

 



11 | S t r o n a  
 

Prawda czy fałsz?  Co wiesz o wiośnie? 

Które zdania o wiośnie sa prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz. 

 



12 | S t r o n a  
 

Przeczytaj rymowanki o wiośnie i do kazdej z nich wykonaj 

rysunek. 
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21 marca to nie tylko początek kalendarzowej 

wiosny. Od 1999 roku obchodzimy tego dnia 

również Światowy Dzień Poezji. 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich do podejmowania prób tworzenia na początek 

krtkich rymowanek, czy zdań bedących waszymi przemyśleniami na 

interesujące Was tematy… Tak zaczynała jedna z dziewczynek w 

naszej szkole. Teraz tworzy dłuższe formy mające kształt wierszy. Z 

próbkami jej twórczości zetknęliście się już w poprzednich numerach 

„Sówki”. Do tego numeru naszej gazetki napisała wiersz o ….wiośnie. 

Czekamy na odważnych, którzy tak jak Zosia, chcieliby się podzielić 

swoimi osiągnieciami w tej dziedzinie. Obiecujemy nagrody!!! 
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Panna cudami kwitnąca 

Pierwsze słoneczne promienie padają na ziemię 

w ten dzień marcowy. 

Wszystkie pączki i śpiący wychylają swoje głowy. 

Zimna biel przez ciepłą zieleń jest zastąpiona. 

I nowa Królowa przychodzi – cała w kwiatach i zielona. 

Co tylko trochę podgrzeje, to się do życia budzi. 

Podgrzewa nie tylko przyrodę, ale też serca ludzi. 

I tam, gdzie taka ciepła temperatura panuje, 

robi się tak kwitnąco, 

tak jak ta panna maluje. 

I już niedługo wyjdziemy na dwór. 

Pierwszych roślinek poszukujemy i zimną pannę topimy.  

 A kiedy w końcu wiosna zakwitnie i zagości wszędzie, 

To nam wtedy tak pięknie niczym w raju będzie. 

W kwietniu mamy Wielkanoc, 

a w maju tak już jest ciepło, że ciepła jest nawet noc. 

I tyle cudów się dzieje przez ten jeden okres w roku.  

Pobudka – tu zieleń i życie tętniące na każdym kroku. 

Wystarczy tylko spojrzeć i docenić to wszystko. 

Bo wiosna nie musi czekać – może być bardzo blisko… 

Zosia 
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Poczatek marca to…oczywiście coroczne święto 

wszystkich kobiet! Przedtawiamy poniżej kilka 

informacji na ten temat. 

 
 

 

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. 

Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 w Nowym 

Jorku. 

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w 

starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na 

pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, 

macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie 

obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. 

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem 

w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i 

Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina 

Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, M

acedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matronalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algieria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azerbejd%C5%BCan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamerun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazachstan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kirgistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%82dawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i

 Zambii. 

Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, 

partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych 

krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, 

podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i 

babciom. 

We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji 

srebrzystej. Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym 

prezentem w Rosji. 

W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, 

Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech kobiety 

najczęściej dostają kwiaty. Czasami prezenty ofiarują swoim 

pracownicom również pracodawcy. Często obdarowane przez swoich 

uczniów zostają nauczycielki. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BCykistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietnam
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akacja_srebrzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akacja_srebrzysta
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Przełom lutego i marca to bardzo trudny czas dla naszych 

organizmów. Często zapadamy na różnego rodzaju infekcje 

górnych dróg oddechowych. W tym roku dużo słyszymy o 

zachorowaniach na grypę i koronawirusa. Jak się przed nimi 

ustrzec? Przeczytacie i zapamiętajcie oraz stosujcie 

przeczytane poniżej informacje. To bardzo ważne!!! 

 

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych 

regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć 

nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażone 

na ogromne ryzyko infekcji. 

Dlaczego trzeba myć ręce? 

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze 

ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba 

bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt 

sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy 

efekt potrzebne jest niecała minuta. 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie klasę, 

do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: D. Dańska 

„Cztery pory roku – wiosna”, „Nauczycielka 

szkoły podstawowej” 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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