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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 6/2018    wydanie szóste – wiosna 

 
 

 

 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
 

Nastała już wiosna. Czy zauważyliście  to? Po śniegu ani śladu, 

na dworze coraz cieplej, w przydomowych ogródkach kwitną 

pierwsze wiosenne kwiaty – przebiśniegi. Niedługo z ciepłych 

krajów powrócą ptaki. Na dworze zrobi się zielono. Chyba 

wszyscy z utęsknieniem czekacie na te zmiany w przyrodzie?  

No i oczywiście Wielkanoc niebawem. Zapraszam Was do 

wiosennego wydania gazetki. 



2 | S t r o n a  
 

 

Kartki z kalendarza 
Wiosna to wiele dni świątecznych. 

Przypominam Wam najbardziej znane  
z nich. 

 

 

21 marca 2018 

początek astronomicznej wiosny 

 

25 marca 2018  

Niedziela Palmowa  

zmiana czasu zimowego na letni 

 

1 kwietnia 2018  

Niedziela Wielkanocna 

Prima Aprilis 

 

2 kwietnia 2018 

Poniedziałek Wielkanocny 

 

22 kwietnia 2018 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 

29 kwietnia 2018 

Międzynarodowy Dzień Tańca 
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A oto święta znane  

i mniej znane  

w nadchodzącym kwietniu. 

Poczytajcie!!!  

 

1 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Ptaków 

Międzynarodowy Dzień Klauna 

2 kwietnia 

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu 

3 kwietnia  

Dzień Tęczy; Dzień Niewidzialnej Pracy 

4 kwietnia  

 Dzień Bezdomnych Zwierząt;  Dzień Szczura 

Światowy Dzień Marchewki; Dzień Geografa 

5 kwietnia  

Dzień Leśnika i Drzewiarza; Dzień 
Grzeczności za Kierownicą 

6 kwietnia   Światowy Dzień Sportu 

7 kwietnia  

Światowy Dzień Zdrowia; Dzień Bobrów 

Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki 

8 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Romów 

9 kwietnia Światowy Dzień Gołębia 

10 kwietnia Dzień Rodzeństwa 

11 kwietnia  Dzień Radia 

12 kwietnia 

Dzień Czekolady; Dzień Chomika 

13 kwietnia Dzień Scrabble 

14 kwietnia  

Dzień Patrzenia się w Niebo 

17 kwietnia  

Światowy Dzień Kostki Rubika; 
Międzynarodowy Dzień Paskudy 

19 kwietnia 

Dzień Czosnku; Dzień Rowerowy 

20 kwietnia  Dzień Języka Chińskiego 

21 kwietnia Światowy Dzień Cyrku 

22 kwietnia 

Dzień „fasolkowych” cukierków Jelly 
Bean 

23 kwietnia  Światowy Dzień Książki 

Dzień Języka Hiszpańskiego 

24 kwietnia  Europejski Dzień Śniadania 

25 kwietnia   Dzień Sekretarki 

Światowy Dzień Pingwina 

26 kwietnia 

Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia  Światowy Dzień Grafika 

Dzień Florysty 

28 kwietnia   Dzień Sera Camembert 

29 kwietnia 

Międzynarodowy Dzień Psa 
Ratowniczego 

30 kwietnia 

Ogólnopolski Dzień Koni 
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Jajko z niespodzianką 

Raz z pisanki o poranku 

kurczak wykluł się  
w ubranku. 

Była z tego wielka draka, 

bo kto ubrać mógł 
kurczaka? 

Kto mógł odziać żółtą kurę 

W pstry, wzorzysty 
garniturek? 

 

Może żółta mama kura, 

Może żółta ciotka któraś? 

Może sprytny kogut tata, 

może Ania, Jaś, Beata? 

 

Dom na głowie stanął cały, 

szyby drżały, psy szczekały, 

a pstry kurczak, już 
znudzony, 

tak powiedział 
zgromadzonym: 

- Też mi wielka 
niespodzianka – mam 
garnitur jak pisanka!  
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Czy wiecie, że… 

1 kwietnia to w tym roku Wielkanoc, ale też 
prima aprilis  - ta trudna z pozoru nazwa 
pochodzi z łaciny i oznacza pierwszy dzień 
kwietnia. Tego dnia możemy żartować i płatać 
figle i nikt nie powinien się obrażać. 

Wybryki natury 

Raz natura dla zabawy wymyśliła żart ciekawy: 

Pozmieniała dla odmiany, wygląd zwierząt dobrze znanych! 

Jak zabrała się do dzieła? Coś dodała, coś odjęła, 

coś dla checy pożyczyła i gdzie indziej przełożyła. 

Ale co? Ale gdzie? Kto to wie… 

 

Uwaga!!! Konkurs!!! 

I Ty pobaw się z naturą: nietoperza połącz z kurą! 

A najlepiej sam coś wymyśl… i narysuj!!! 
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Co i jak? Odpowiedzi na ciekawe pytania. 

Co to jest równonoc? 

Równonoc to zrównanie się dnia z nocą. 
Dzień trwa wtedy dokładnie tyle samo, 
co noc. Równonoc występuje dwa razy  
w roku: jesienna – 22 lub 23 września  

i wiosenna – 20 lub 21 marca. Po 
równonocy wiosennej słońce zaczyna 
świecić wyżej na niebie, dnie stają się 

coraz dłuższe i cieplejsze.   

 

Co znaczy przysłowie: „w marcu jak 
w garncu”? 

W marcu jednego dnia jest ciepło  
i mocno grzeje słońce, a po chwili 
obniża się temperatura powietrza  

i sypie śnieg. Tak jak w garnku znajduje 
się wiele różnych składników, tak  

w marcu mamy wszystkiego po trochu: 
i wiosnę, i zimę, i lato. 

Czy bocian szybko lata? 

Tak! Bocian potrafi lecieć z prędkością 
około 70 km/godz. W czasie jesiennej 
podróży do ciepłych krajów dziennie 

pokonuje około 110 km, a cała 
wędrówka trwa 100 dni. Ciekawe jest 

jednak to, że wiosną w ciągu jednego dnia 
bocian pokonuje ponad 150 km i leci 
tylko 60 dni. Czyżby aż tak bardzo 

spieszyło mu się do domu?  

 

Dlaczego ptaki budują gniazda? 

Ptaki wychowują swe potomstwo  
w gniazdach. Na drzewach, na ziemi,  

na skałach, w nadwodnych trawach lub 
przy domostwach budują gniazda  

z patyków, trawy, liści albo gliny. Gdy 
gniazdo jest gotowe, samica składa tam 

jajka i czeka, aż wylęgną się z nich 
młode. 
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Skąd się wzięła nazwa kwiecień? 

W kwietniu przyroda zieleni się, wszystko 
wokół kwitnie, czyli kwieci się, jak 
mówiono dawniej. Właśnie od tego 

kwiecenia się pochodzi nazwa czwartego 
miesiąca roku. 

 

 

Po co roślinom korzenie? 

Rośliny wpuszczają korzenie głęboko  
w ziemię w poszukiwaniu wody oraz 

innych niezbędnych do życia 
składników. Poza tym korzenie mocują 
roślinę w podłożu. Są też magazynem 

materiałów zapasowych, głównie wody. 
Czasami korzenie są większe od rośliny 

widocznej nad ziemią. 

Co jajka mają wspólnego z 
Wielkanocą? 

Dawno temu ludzie uważali jajko za coś 
wyjątkowego. Wykluwa się z niego pisklę, 
pojawia się więc na świecie nowe życie. 
Dlatego też jajko stało się symbolem 

życia i odrodzenia. W religii 
chrześcijańskiej zostało przypisane 

Wielkanocy i jako znak nowego życia 
pojawia się w koszyczkach ze święconką  

i przypomina o zmartwychwstałym 
Chrystusie. 

 

 

 

 

Co to jest śmigus – dyngus? 

Śmigus – dyngus to zwyczaj oblewania 
się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. 
Kiedyś dzień ten nazywano żartobliwie 

dniem świętego Lejka i nikomu nie 
mógł ujść na sucho. Choć 

poniedziałkowa lejka należy do tradycji, 
pamiętajcie jednak o zasadach dobrego  
wychowania: nie należy urządzać kąpieli 

osobom starszym i tym, którzy 
naprawdę nie mają na to ochoty.  
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Kle, kle, kle!” 

Bociany wracają do domu 

Wraz z nadejściem wiosny 
wracają do kraju ptaki, które 

na zimę poleciały  
do ciepłych krajów. 

Jednymi z pierwszych 
zwiastunów wiosny są 
bociany. Zdarza się, że 
wracają, kiedy u nas są 
jeszcze śnieg i mróz. 

Bociany zamieszkują tereny 
porośnięte trawą, zwykle  

w pobliżu zbiorników 
wodnych. Bocian biały nie 
unika siedlisk ludzkich – 

bocianie gniazda widujemy 
na słupach i dachach 

domów nawet w środku 
wsi. 

 

 

Niewielka wieś Żywkowo leży tuż przy granicy z Rosją. Nazywana jest 
bocianią wsią, bo to jedyna miejscowość w Polsce, gdzie mieszka cztery 
razy więcej bocianów niż ludzi. Wybudowano tu nawet specjalną wieżę 

widokową do obserwacji tych ptaków. 
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Czy wiesz, że… 

Para bocianów zamieszkuje to samo gniazdo przez wiele lat? Co roku 
reperuje je, dodając gałęzie, mech i torf. 

 

Bocianie gniazdo to również 
nazwa punktu obserwacyjnego 
na dawnych statkach. Zwykle 

był to kosz (albo beczka) 
umocowany na maszcie. 
Siedzący w nim marynarz 

wypatrywał lądu lub innego 
statku. 
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Wielkanocna wyliczanka 
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Zgadujemy, układamy, opowiadamy… 

Co robi dziewczynka? Przyjrzyj się obrazkom i ponumeruj je w takiej 
kolejności, by powstała historyjka. Opowiedz ją. 
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Jestem mamą – kwoką 

 
 Kuro, a czy ja mógłbym znieść jajko? Zapytał zajączek. 

 Ko – ko – kochanieńki! Ty?! Ależ nie rozśmieszaj mnie! Przecież nie jesteś 
ptakiem. 

 Po czym poznaje się ptaka? 

 Wystarczy spojrzeć na taką damę, jak ja! Wszystkie ptaki mają pióra, dziób i 
wykluwają się z jaja. 

 Zapomniałaś dodać, że fruwają. 

 Większość. Choć niektóre tylko dostojnie kroczą albo pływają. 

 Ojej, a to co? Właśnie coś wykluwa się z jaja! Jakie to coś jest mokre i ledwie 
opierzone! 

 Trochę ku – ku – kultury! To nie „coś”, tylko kurczak. Weź pod uwagę, że 
był ściśnięty w jajku przez 21 dni. Zmęczył się, bo wykonał ciężką pracę. 
Żeby wydostać się na świat, musiał powoli kruszyć twardą sko – ko – ko – 
rupę od środka. 

 Jak on to zrobił? 

 Co za brak obycia, wszystko mu trzeba tłumaczyć… Kurczak ma specjalny 
ząb na dziobie, który nazywa się jajecznym. I tym zębem stuka w skorupkę. 

 Czy to znaczy, że kurczak może ugryźć? 

 Ależ skąd! Tuż po wykluciu ząb odpada, bo nie jest mu już potrzebny. Po 
siedmiu dniach kurczak staje się żółty, miękki i puszysty. Chodzi wtedy z 
innymi kurczakami, jak przystało, za mamą kwoką, a tata kogut pieje z dumy! 

 A jednak szkoda, że nie mogę znieść jajka. 

 Ale możesz je za to zjeść. Sadzone, na miękko, a może jajecznica? 

 Ugotuję je na twardo. Zrobię piękną pisankę. A później zjem na Wielkanoc. 

 W takim razie smacznego młodzieńcze! A teraz czas na mnie.Żegnaj! 
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O nietypowych zastosowaniach jaj

 
Maseczka z jajeczka 

Starożytni Egipcjanie i Grecy używali jajek  
do wyrobu kosmetyków. Jajka zawierające 
wiele witamin i minerałów znakomicie 
sprawdzały się jako składniki balsamów  
i maseczek do twarzy. Trzy tysiące lat przed 
naszą erą kobiety majace problemy ze skórą,  
z paznokciami lub włosami stosowały kremy 
zrobione z ubitych jaj, oliwy, mleka i soli 
morskiej. 

 
 
 

 
 
 
 

Doniczka ogrodniczka 

Skorupki po jajkach świetnie nadają się  
na minidoniczki. Zawarty w nich wapń 
pomaga małym roślinkom rosnąć  
i zachowywać dobrą kondycję. Gdy kwiaty 
zrobią się już duże i przesadzi się je  
do ogródka, zużyte skorupki można rozgnieść 
na drobne kawałki i rozrzucić w ziemi jako 
kompost. Pomogą one glebie stać się bardziej 
żyzną, pulchna i przewiewną. 

 
 

 

Klej, że hej! 

Surowe białko jaja może zastąpić klej. 
Oczywiście nie uda się przytwierdzić do siebie 
za jego pomocą na przykład dwóch kawałków 
drewna, ale świetnie poradzi sobie z papierem 
czy tekturą. 
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Ślimaki! Stop! 

Ogrodnicy używają jajek do odstraszania 
ślimaków, które uwielbiają podjadać liście  
i łodygi najpiękniejszych kwiatów. Potłuczone 
skorupki jajek wymieszane z igłami 
sosnowymi lub korą są dla ślimaków jak 
potłuczone szkło – nie chcą przedzierać się 
przez taką przeszkodę, by nie zranić 
delikatnego ciałka. 

 

 
 

 

Ekoczyściel 

Jajka to wyjątkowo ekologiczne środki 
czystości. Białka skutecznie usuwają brud  
z powierzchni skórzanych, dlatego można 
nimi czyścić buty lub torebki. Piana z białek 
nadaje się z kolei do usuwania nalotu  
ze srebrnej biżuterii. Rozdrobnione skorupki 
wymieszane z wodą wyczyszczą przypalony 
garnek lub herbaciane plamy w dzbanku lub 
czajniczku. Dodatkowym plusem jest to, że 
skorupki nie pozostawia żadnego zapachu,  
a my nie używamy środków chemicznych. 
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Ale draka rysuję zwierzaka… 
Chcesz narysować, ale nie wiesz jak to zrobić? Popatrz  

i do dzieła… 
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Świąteczne poszukiwania 
Oj pogubiły się kurczaki, pisanki bazie i inne 
świąteczne symbole. Pomóżcie ich poszukać! 
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Uwaga!!! Konkurs! 

Pomaluj sówkowe pisanki najładniej jak 
potrafisz. Czekam na Wasze prace !!! 
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Krzyżówka Wielkanocna 

Zapraszam wszystkich gazetkowiczów do rozwiązania krzyżówki 
świątecznej. Jest bardzo łatwa. Przygotowała ją klasa 4a/5i, a hasła 

opisała uczennica klasy 4 ja – Katarzyna Szelest. 
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4.  

11. 

 

15. 

 

17.  
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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.zs4.lublin.eu/gazetka-szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z czasopism: „Miś”, „Abecadło”, 

„Świerszczyk” i pozycji „Mądre sowy. 

Antystresowe kolorowanki dla dorosłych” 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna Zarajczyk 

Dziękujemy: 

 Michałowi Szponarowi – Kowalczyk za rysunki, które umieściłyśmy w tym 

numerze gazetki  

 klasie 4a/5i za ułożenie krzyżówki  

 Katarzynie Szelest z klasy 4 ja za przepisanie haseł do krzyżówki 

 

 

Witaj wiosno!!! 
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin 

tel. 81 746 14 07 

fax. 81 746 14 07 wew.111 

mail: poczta@zs4.lublin.eu 
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