
 
 

 
Pisemko uczniów klas młodszych                                          marzec/kwiecień  2017r. 

 

 
 

W wiosennym numerze m.in.: 
● Światowy Dzień Ziemi    ● Ciekawostki z życia zwierząt       ● Kącik dla Rodziców           

●   Światowy Dzień Książki dla dzieci  ● O wiośnie 
 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY... 

GORĄCZKA ZŁOTA – 2016/17 

1 marca 2017 r.  rozpoczęła się w naszej szkole kolejna edycja 
akcji Gorączka Złota ogłoszona przez Zarząd Oddziału  Rejonowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju.  Do 5 czerwca zbieramy monety 1, 2 i 5 groszowe. 
Celem akcji jest pozyskanie funduszy na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży 

oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. Zachęcamy do włączenia się w akcję! 

Konkurs  matematyczny „MiMak” 
Kolejny już raz uczniowie klas III naszej szkoły mogli spróbować 

swoich sił w konkursie matematycznym „MiMak”. Zadania 
konkursowe nie były łatwe, ale w tym roku wyjątkowo duża liczba 

uczestników zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Redakcja „Brzdąca” 
serdecznie gratuluje wspaniałym matematykom i życzy dalszych 

sukcesów!!! 

 

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego  

„TRADYCJE WIELKANOCNE” 

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje 

Wielkanocne" organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury 

i Sztuki okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczennicy klasy pierwszej Liliany 

Jaskuły, która otrzymała I NAGRODĘ w swojej kategorii wiekowej. Na konkurs 

wpłynęło 2104 prac ze 171 szkół i placówek kulturalno – wychowawczych z 

całego kraju. Gratulujemy! 

 „Żegnamy Marzannę – zimową pannę…” 

Ku uciesze zmarzluchów i utrapieniu miłośników szaleństwa na śniegu 21 

marca przywitaliśmy kalendarzową wiosnę. By na dobre pożegnać się z zimą, uczniowie klas 0-3 

spalili Marzannę na placu w pobliżu jednostki Straży Pożarnej.  

Życzymy wszystkim prawdziwej wiosny - jeśli nie będzie jej widać za oknem, niech będzie w 

naszych sercach i ciepłym uśmiechu. 
 

WIELKANOCNE PRZEDSTAWIENIE 

W WIELKANOCNE ŚWIĘTA WSZYSCY SIĘ RADUJCIE… 

11 kwietnia 2017r. młodzi artyści z klasy II e, pod 
kierunkiem swojej wychowawczyni i s. Damiany 

wprowadzili uczniów z kl. 0 - III w świąteczny nastrój. 
W krótkiej scence pokazali, że zło – dobrem trzeba 

zwyciężać. Przypomnieli obyczaje wielkanocne i wyjaśnili 
ich znaczenie. Zaprezentowali również kilka 

wielkanocnych piosenek. Widzowie docenili ich aktorskie umiejętności. Spotkanie zakończyło się 
świątecznymi życzeniami. 



A oto fotorelacja z innych wydarzeń, jakie miał y 

miejsce w naszej szkole w marcu i kwietniu 

Akcja "Dzień Uczciwości" 

   

”Żegnamy Marzannę - zimową pannę” 

   

Rekolekcje wielkopostne w naszej szkole 

    

Wielkanocne przedstawienie 

    

 

Więcej zdjęć na naszej szkolnej stronie – zapraszamy! 
 

 
 



 

Z życia zwierząt… 

Bocian biały 

     Bocian biały ( Ciconia ciconia ) jest gatunkiem 

chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, 

Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej, a także 

wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej Unii 

Europejskiej. Jest to spory ptak zamieszkujący Europę 

Środkową, Afrykę północno-zachodnią i Azję Mniejszą. 

Zimuje w Afryce Równikowej i Wschodniej, a także w 

Indiach. Poza czarnym ogonem i lotkami, jego upierzenie ma kolor biały. Nogi i dziób są 

czerwone. Bocian waży ok. 4 kg, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi ok. 2 m. Często zakłada 

gniazda na wysokich drzewach i słupach w pobliżu ludzkich siedzib. Najchętniej wybiera 

tereny wiejskie z licznymi łąkami i dolinami rzecznymi, bagnami, oczkami wodnymi oraz 

torfowiskami. Pożywienie bociana stanowią większe owady, jaszczurki, węże, pisklęta innych 

ptaków, ale przede wszystkim gryzonie. Rzadko poluje na żaby. Polska jest krajem, w którym 

gniazduje największa światowa populacja. Przylot ptaków do naszego kraju ma miejsce na 

przełomie marca i kwietnia. Trasę 8000 km przebywają w ciągu czterech miesięcy, pokonując 

dziennie maksymalnie 200 km. Po dotarciu na miejsce samiec zajmuje się budową lub naprawą 

starego gniazda. Jaja, zwykle 4-5, składane są pod koniec kwietnia. Obydwoje rodziców 

wysiaduje je przez 34-35 dni. Pisklęta nie potrzebują opieki rodziców po ok. 70 dniach. Ze 

względu na spadek liczebności bocianów, zostały one objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bocian 

jest gatunkiem bezpośrednio reagującym na zmiany środowiska, a zwłaszcza na zmieniającą się 

dostępność zasobów pokarmowych. Wszelkie zmiany w środowisku mają bezpośredni wpływ na 

efekty lęgów u tego gatunku. 

   Ciekawostki na temat Bociana Białego 

- Najstarsze gniazdo bociana białego znaleziono w 

Niemczech, miało ono 400 lat i ważyło tonę. 

 - W trakcie lotu ptaki te wykorzystują prądy 

wznoszące, co pozwala im oszczędzać siły potrzebne  w 

dalekich wędrówkach.  

 - Co roku przylatuje do nas ok. 41 tysięcy par ze 160 

tysięcy żyjących na świecie. 

 - Bocian żyje długo, bo ok. 25-30 lat. 

   

 

http://www.bociany.spwladyslawow.pl/index.php/bocian-bialy


Zapytaliśmy naszych kolegów… 
Za co lubisz wiosnę? 

Bo jest ciepło,   Bo są święta Wielkanocne,   Bo jest dłuższy dzień, 

Mogę chodzić na „Orlik”,  Na wiosnę jest fajnie , 

Bo mogę przyjeżdżać rowerem do szkoły, Już niedługo wakacje, 

Nie trzeba nosić ciepłych czapek i kurtek 

 

 

Oto pomysły na ciekawie posiłki nie tylko dla dzieci. Będą one ozdobą każdego 

stołu!!! 

 Chleb zapiekamy w tosterze, tak aby był chrupiący. Jajko gotujemy na twardo. Na liściach sałaty 

kładziemy kromkę, na niej plasterek żółtego sera. Jajko kroimy w 

plasterki i kładziemy go na serze tak, aby imitował oczy. Plasterek 

ogórka przekrajamy na pół i układamy po bokach kanapki. Czarne 

oliwki kroimy na plasterki i układamy je na jajkach oraz na dole 

kanapki. Marchewkę kroimy w słupki i układamy między jajkami, 

oraz na środku kanapki. Warzywo można wcześniej podgotować, 

aby było delikatnie miękkie.  

Egzotyczny talerz 

 
Banana obrać i pokroić w plasterki. Ułożyć na wzór 
drzewa. Kiwi obrać ze skórki, pokroić w plasterki, 
przeciąć na pół - ułożyć na wzór korony Drzewa. 
Z obranej marchewki wyciąć słońce. Pomarańcze 

dokładnie umyć i pokroić w ćwiartki. Ułożyć na wzór 
lądu. 

 

Kefirowe racuszki z jabłkami 

 

 

 

 

Wykonanie: 

■ Żółtka oddzielić od białek. Mąkę wymieszać z proszkiem do 

pieczenia. Wbić żółtka, wlać kefir. Wymieszać. Wstawić do 

lodówki. 

■ Rodzynki opłukać, osuszyć i odstawić. Jabłka obrać, poszatkować. Dodać do ciasta. Białka ubić z dużą 

szczyptą soli. Pianę połączyć z ciastem. Na końcu dodać osączone rodzynki. 

■ Na patelni rozgrzać tłuszcz. Łyżką kłaść na nim ciasto, formując średniej wielkości placki. Smażyć z obu 

stron na złoty kolor. Ciepłe placki posypać cukrem pudrem. 

●2 jajka,  ● 2 szklanki mąki 

● łyżeczka proszku do pieczenia 

● 2 szklanki kefiru, ● garść rodzynek 

● 2–3 jabłka  ● tłuszcz do smażenia,  ● 

cukier puder do dekoracji,   ● sól 

 



 

 

 
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 
 

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne ręce???  

- Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 

- Ale dlaczego masz czyste palce??? 

- Bo gwizdałem na psa!!! 
 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.                        

 

CIEKAWOSTKI O PSACH 
 

1) Ile kości jest w ciele psa? 
Jest ich 319. To o 112 kości więcej, niż ma ich człowiek! 

2) Czy pies może „spalić” się na słońcu? 
Niestety tak – jego skóra może ulec poparzeniu słonecznemu. Psy 

o jasnej sierści są bardziej narażone na działanie promieni UV. 
3) Jaką pies ma normalną temperaturę ciała? 

Normalną temperaturą ciała psa jest ok. 38 stopni – nieco więcej od 
człowieczych 36,6. 

4) Jaki jest przeciętny puls psa? 
W zależności od wielkości czworonoga, jego puls bije z częstotliwością 80-120 uderzeń na minutę. Puls 

zdrowego człowieka wynosi 60-80 uderzeń na minutę, zatem prawie dwa razy mniej. 
5) Ile rodzajów dźwięków potrafi wydać pies? 

Pies potrafi wydać z siebie 10 różnych dźwięków. Dla porównania, koty prawie sto. 
6) Ile żył najstarszy pies na świecie? 

Najdłużej żył  australijski pies pasterski imieniem Bluey. Przez 20 lat pracował jako pasterz. Zmarł w wieku 
29 lat i 5-ciu miesięcy. 

7) Do którego ze swoich zmysłów pies przykłada najmniejsze znaczenie? 
Najsłabszym ze wszystkich psich zmysłów jest wzrok. 

8) Czy psy widzą kolory? 
Tak, ale „przygaszone”, w odcieniach szarości. Nie rozróżniają kolorów: czerwonego, pomarańczowego, 

zielonego i żółtego. 
9) Czy psy rozróżniają smaki? 

Człowiek ma na swoim języku sześciokrotnie więcej kubeczków smakowych niż pies. U psa receptory smaku 
umieszczone są na czubku języka. Czworonogi rozróżniają smaki: słodki, słony, gorzki i kwaśny, lecz od 

smaku potrawy bardziej doceniają jej zapach! 
10) Który naród w Europie trzyma w domu najwięcej psów? 

Wbrew pozorom, nie są to Polacy! Najwięcej pupili posiadają Czesi. Psów jest 4,5 miliona, a obywateli tego 
kraju – nieco ponad 10 milionów. 

 

Ida dwa koty na pustyni, jeden 
mówi do drugiego Stary jaka duża 

kuweta 

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę 
z tobą na sanki!  

- Nie gadaj tyle synu tylko 

ciągnij! 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,ida-dwa-koty-na-pustyni
http://kawaly.tja.pl/dowcip,ida-dwa-koty-na-pustyni
http://kawaly.tja.pl/dowcip,ida-dwa-koty-na-pustyni
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie


 
Oto lista książek, których bohaterami są psy- 

zachęcamy do czytania!!! 

 

  

   

 
 

 



 

2 kwietnia to  urodziny jednego z najsławniejszych baśniopisarzy na świecie - 
Hansa Christiana Andersena. Tego właśnie dnia obchodzony jest  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI.  

W ubiegłym roku redakcja „Brzdąca” udała się do szkolnej biblioteki, gdzie 
przeprowadzony został  

wywiad z nauczycielem- bibliotekarzem Panią Ewą Stasiewicz.  

Dziś chcemy przypomnieć tę ciekawą rozmowę. Zapraszamy do lektury! 

 Czy uczniowie często odwiedzają bibliotekę szkolną? 

Najczęstszymi gośćmi w bibliotece są uczniowie klas I-III. Muszę przyznać, że uczniowie 

starszych klas rzadziej tu zaglądają. 

 Jakie książki najczęściej wypożyczają maluchy? 

Najmłodsi sięgają po bajki, baśnie, opowiadania dla dzieci. Dużą popularnością cieszą 

się serie książek o zwierzętach. Starsi wypożyczają głównie lektury szkolne. 

 Czy dużo uczniów czyta książki inne niż lektury? 

Wielu uczniów czyta książki. W I semestrze uczniowie z klasy IIa wypożyczyli najwięcej 

książek ze wszystkich klas szkolnych, średnia na ucznia wyniosła ponad 12 książek! 

Bardzo mnie to cieszy, gdyż czytanie wspomaga 

wszechstronny rozwój dzieci.  

 Jakie tytuły są najpopularniejsze? 

Najpopularniejsze w ostatnim czasie są  książki 

Grzegorza Kasdepke, „Koszmarny Karolek”, „Zuźka 

Zołzik” oraz seria Holly Webb „Zaopiekuj się mną”. Te 

książki cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród 

uczniów naszej szkoły.  

 Czy uczniowie korzystają z pozostałych zasobów 

bibliotecznych? 

Tak, wyszukują informacje w encyklopediach, słownikach. Często proszą o albumy 

tematyczne, które wykorzystują do przygotowania prac domowych, opracowania 

projektów edukacyjnych. Również nauczyciele wypożyczają książki: encyklopedie, 

słowniki, zbiory poezji, którymi wzbogacają swoje lekcje. 



 Czy lubi Pani swoją pracę? 

Tak, praca nauczyciela bibliotekarza jest 

przyjemna i lubię ją, ale lepiej czuję się w sali 

lekcyjnej.  

 Na czym polega praca nauczyciela 

bibliotekarza? 

Praca w bibliotece jest ciekawa i różnorodna. 

Moim zadaniem jest zachęcanie uczniów do 

czytania, pomagam w wyborze książek. Często 

organizuję konkursy i projekty czytelnicze. 

Oprócz tego dbam o porządek wśród książek na 

półkach.  Pilnuję, aby każda była obłożona, 

posiadała specjalną kartę biblioteczną i nadaję 

im numery. Ponadto wypożyczam podręczniki dla uczniów z klas I i II. 

 Czy czyta Pani książki? 

Uwielbiam czytać i staram się to robić jak najczęściej, jednak mam mało czasu to hobby. 

Zaległości czytelnicze nadrabiam w wakacje.  

 Czy będąc uczennicą czytała Pani książki? 

Kiedy byłam uczennicą czytanie nie było moją pasją. Jednak zawsze czytałam zadane 

lektury szkolne i lubiłam to robić. Zamiłowanie do książek odkryłam w sobie z życiu 

dorosłym. 

  Jaka jest Pani ulubiona książka z tego okresu? 

Najbardziej zapadła mi w pamięci książka „W pustyni i w puszczy”, która wtedy była 

obowiązkową lekturą szkolną. Do dziś zachęcam wszystkich do jej przeczytania, gdyż jest 

ponadczasowa. 

 

 

 

Dziękujemy za 

rozmowę i 

życzymy 

sukcesów w 

pracy 

zawodowej!!! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze o Przyrodzie…           

                          
 

                              Mrówko, ważko, biedronko 

Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków  
 ćmo od lampy do lampy  
 na przełaj i najprościej  

 świetliku mrugający nieznany i nieobcy  
 koniku polny  

 ważko nieważka  
 wesoło obojętna  

 biedronko nad którą zamyśliłby się  
 nawet papież z policzkiem na ręku  

 
człapię po świecie jak ciężki słoń  

 tak duży, że nic nie rozumiem  
 myślę jak uklęknąć  

 i nie zadrzeć nosa do góry  
 a życie nasze jednakowo  

niespokojne i malutkie  

 
                        O lasach 

Poszedłem w lasy ogromne szukać 

buków czerwieni 

jeżyn dojrzałych dzięciołów małych 

rogów jelenich 

jagód prawdziwych wilg piskląt żywych 

mrowiska 

i w oczy sarny - brązowej panny 

popatrzeć z bliska 

szyszek strąconych - tajemnic sowich 

zająca 

i strach mnie porwał 

na myśl o Bogu - bez końca 

                                        

 

„Musimy przyrodę wziąć w obronę. 

Jest pamiątką raju, jest życiem, a 

chrześcijanina obowiązuje ochrona 

życia, a nie jego niszczenie... Raj 

był pełen drzew. Ludzie sami 

skazali się na wygnanie z raju. 

Można powiedzieć, że w dalszym 

ciągu opuszczamy raj” — pisze ks. 

Jan Twardowski. 



 

 
 

JAKIE SŁODYCZE PODAWAĆ 

DZIECIOM? 

Najzdrowiej jest oczywiście nie podawać słodyczy 

maluchom wcale. Tyle tylko, że w dzisiejszym 

świecie opanowanym przez reklamy słodkości takie 

założenie może co najwyżej przynieść wiele 

negatywnych skutków. Przeczytaj dlaczego i jakie 

słodycze podawać dziecku. 

Dlaczego pozwalać maluchom na słodycze? 

O ile nad dietą najmniejszych dzieci rodzice mogą zapanować, o tyle dieta kilkulatków zaczyna 

wymykać się spod kontroli. Dlatego też należy od małego uczyć dziecko mądrego jedzenia 

słodyczy, bo zabranianie doprowadzi w przyszłości, co najwyżej, do podjadania w ukryciu oraz 

okłamywania rodziców. Dlatego lepiej od małego uczyć swojego brzdąca umiejętnego jedzenia 

słodkości.. 

Jakich słodyczy lepiej unikać? 

Prawdopodobnie nie uda się uniknąć spróbowania wszystkiego, ale o ile to tylko możliwe powinno 

się unikać tych najbardziej bezwartościowych i tuczących a stosować ich zamienniki. Przede 

wszystkim napoje gazowane – należy zadbać, aby ograniczone zostały do minimum. W zamian 

można podać dziecku sok, a jeśli koniecznie muszą być bąbelki – sok z gazowaną wodą mineralną. 

Ukochane chipsy, to też nie najlepszy pomysł na przekąskę. Zobacz może uda się namówić malca 

na suszone owoce. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się również chipsy owocowe. Są 

zdrowsze, bo nie zawierają tłuszczu i soli. Zamiast żelków kupowanych w sklepie, które wprost 

nafaszerowane są chemią, warto zrobić żelki samodzielnie. Sok owocowy z dodatkiem owoców 

i zwykłej żelatyny wieprzowej będzie idealny. Również batoniki można spróbować zrobić 

z dzieckiem w domu. 

O czym należy pamiętać? 

O tym, że już od najmłodszych lat należy wpajać dzieciom zdrowe nawyki żywieniowe wiemy 

wszyscy. Nauka mądrego jedzenia i wybierania słodyczy to też bardzo ważny element zdrowego 

stylu odżywiania się. Trzeba również pamiętać, że cukier zawarty w słodyczach to zagrożenie dla 

zębów. Dlatego, aby nie powstawała próchnica, powinnaś uczyć dziecko od najmłodszych lat 

szczotkowania zębów zaraz po zjedzeniu słodkości. 

 



        22 KWIETNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany 

też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień 

Ziemi. Jest to największe święto ekologiczne obchodzone w 

192 krajach świata.  

W tym dniu setki milionów ludzi na całym świecie będzie 

świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy 

ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku 

czy innych kategorii różnicujących.  

 

W Polsce obchody Dnia Ziemi zapoczątkowane zostały w 1990 roku (na świecie  - w 1970 roku).  

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. Odbywa się szereg inicjatyw promujących ideę 

ochrony środowiska. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców 

będą promować postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. W Polsce 

akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych 

surowców. 

Chrońmy nasze środowisko  

Obchody Dnia Ziemi obejmują: jeden dzień imprez i kilkudniowe akcje poprzedzające święto. 

Tymczasem, w pozostałe dni roku jakoś nieszczególnie dbamy o ład naszej planety. Mimo 

wprowadzonych w całym kraju obowiązkowych opłat za wywóz odpadów komunalnych, nadal 

w lasach i na obrzeżach miast napotykamy 

nielegalne wysypiska śmieci. Nierzadko 

znajdujemy w lesie plastikowe opakowania czy 

opony. Okres rozkładu jednej foliowej torby 

wynosi od 100 do 400 lat, a plastikowej 

butelki - 500 lat.  

Podobno wszyscy lubimy ład i porządek. 

Dołóżmy więc starań, by widoki 

przedstawione na załączonej fotografii nie powtarzały się w przyszłości.  

Chrońmy nasze środowisko! 



Kiedy pierwszy dzień 

wiosny? Wiosna 

kalendarzowa, 

astronomiczna, 

klimatyczna... 

Kalendarzowa wiosna w roku 

2017 jak zwykle zacznie się w 

Polsce 21 marca, choć pierwszy dzień wiosny astronomicznej to w 

tym roku 20 marca. Skąd ta rozbieżność? Jak wiosna kalendarzowa 

ma się do wiosny astronomicznej i wiosny klimatycznej? 

 

Nadejście wiosny kalendarzowej przyzwyczailiśmy się świętować w dzień 

wagarowicza – 21 marca. To data nieprzypadkowa. Przez niemal cały XX wiek 

i w pierwszych latach XXI w strefie klimatycznej, w której leży Polska, właśnie 21 

marca przypadał pierwszy dzień wiosny astronomicznej. Tak było do roku 2011; 

w 2012 po raz pierwszy od lat pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypadł na 20 

marca. Ten stan rzeczy potrwa do 2043 roku włącznie. Od 2044 do 2101 

astronomiczna wiosna zaczynać się będzie 19 lub 20 marca; 21 marca ponownie 

zacznie się dopiero w roku 2102. 

Wiosna kalendarzowa. Kiedy się zaczyna? 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej nie zmienia daty, bo tak się umówili ludzie. 

W różnych natomiast dniach (choć zawsze pomiędzy 19 a 21 marca) zaczyna się za 

to wiosna astronomiczna. Jej nadejście wiąże się z terminem równonocy wiosennej, 

na której zaś termin wpływa ruch punktu Barana. Punkt Barana to jeden z dwóch 

punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim. Wskutek ruchu 

procesyjnego, jaki wykonuje oś obrotu Ziemi, punkt Barana w powolnym tempie cofa 

się po ekliptyce (na dokonanie pełnego obiegu ekliptyki potrzebuje ok. 25 800 lat). 

W związku z tym właśnie procesem zmienia się data równonocy wiosennej, a wraz 

z nią – pierwszego dnia wiosny astronomicznej. 

 



 

 

Przysłowia 

o wiośnie 

1. Na Świętego Grzegorza idzie zima do 

morza. 

2. W marcu jak w garncu. 

3. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

4. Marzec zielony – niedobre plony. 

5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

6. Marzec czy słoneczny czy płaczliwy listopada obraz żywy. 

7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

8. Na Świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 

9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 
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