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Nowinki 
Marzec– kwiecień - maj - czerwiec 

 

 

 WAŻNE ŚWIĘTA I  ROCZNICE   :       WIOSNA 

01.03  -   Narodowy Dzień Żołnierzy   
               Wyklętych                                                     
08.03  -   Międzynarodowy Dzień Kobiet  
10.03  -   Dzień  Mężczyzn 
20.03  -   Początek     astronomicznej   
22.03  -   Światowy Dzień Wody,  
               Dzień Ochrony Bałtyku 
27.03  -   Wielkanoc, Międzynarodowy 
               Dzień Teatru, Zmiana czasu  
               z zimowego na letni                            ,,  Jeszcze w polu tyle śniegu. 
28.03  -   Poniedziałek Wielkanocny                         Jeszcze strumyk lodem ścięty. 
               / Śmigus - dyngus /                            A pierwiosnek już na brzegu 
01.04  -   Międzynarodowy  Dzień                         wyrósł śliczny uśmiechnięty." 
                Ptaków, Prima  Aprilis 
02.04  -   Międzynarodowy Dzień  Książki   
                dla dzieci   
05.04  -   Dzień Leśnika i Drzewiarza 
07.04  -   Światowy Dzień Zdrowia 
10.04  -   Dzień Służby Zdrowia 
12.04  -   Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 
                i Kosmonautyki 
                i Kosmonautyki 
22.04  -   Międzynarodowy Dzień Ziemi                   

01.05  -   Święto Pracy,                                   Z  OKAZJI  DNIA   KOBIET 
                                                                           WSZYSTKIM  KOBIETOM, 
02.05  -   Dzień Flagi RP                                                                    KOLEŻANKOM   
03.05  -    225 rocznica uchwalenia           ŻYCZYMY  WSZYSTKIEGO   
                Konstytucji 3 Maja                                    CO   NAJLEPSZE, 

ZDROWIA,  
15.05  -    Zielone Świątki                         SZCZĘŚCIA,    

SPEŁNIENIA  
26.05  -    Boże Ciało, Dzień Matki               NAJSKRYTSZYCH  
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22.06  -    Dzień  Ojca                                            MARZEŃ ! 
24.06. -    Zakończenie r.szk.2015/2016.  

TWÓRCZOŚĆ UCZNIÓW KL. III A 

 

                „Wiosna”  
Wiosna to piękna pora roku,                  
która ma w sobie dużo uroku.  
Świat   na  kolorowo  maluje, 
kwiatami   nas   obdarowuje.  
 
               ,, Wiosna" . 
      W naszym parku zielono,  
       radośnie,  kolorowo. 
       Chodzą  tam  ludzie, 
       spacerują,   odpoczywają,  
       barwy wiosny podziwiają. 
                                                                          
                                                                         ,, Wiosna "  
                                                          Obudziła  się  wiosna  tu  i  tam, 
                                                          rozrzuciła zieleń wszędzie  nam . 
                                                             Łąki  kwiatami  ozdobiła,  
                                                                a  nad  polami  skowronki 
                                                                wypuściła. 
                                                  Piosenkę z nimi zanuciła 
                                                  i gniazda w trawie  uwiła. 
 

             ,,Wiosna" 
Widziałam dzisiaj wiosnę.               
Szła przepiękna przez wioskę 
i rzucała nam kwiatami. 
Miała włosy blond jak aksamit, 
oczy jasne jak ocean,   
co świeciły jak gwiazdami. 
                                                                                  ,,  Wielkanoc " 

                            Czas    wielkanocny,  czas    radości. 
 Niech  w  sercach  wiara  , nadzieja   

 i    miłość    gości. 
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                      Niech   to   będzie czas uroczy.  
               Życzę  wszystkim   radosnej   Wielkanocy. 

SZCZĘŚLIWE  JABŁUSZKO 

  Był sobie Stasio, straszny niejadek i chudzinka. Z dnia na dzień mizerniał, 
słabł, bo owoców i warzyw nie jadł. Jego koledzy byli silni jak słonie. Każdy     
z nich grał w piłkę, lepiej niż słynny Boniek. Mieli oni wesołe minki, bo 
codziennie zjadali pięć porcji owoców i warzyw, czyli witaminki. Ciągle 
powtarzali swemu koledze, że kto chce być silny, zdrowy jak ryba musi jeść 
codziennie owoce i warzywa.  
      Rodzice też usiłowali wpłynąć na jego odżywianie, mówiąc mu, że smaczne  
i zdrowe są jabłuszka, gruszki, śliweczki, truskaweczki, marchewka, kalarepka, 
rzodkiewka, słodkie malinki, bo ukryte są w nich potrzebne dla zdrowia 
witaminki. Staś nie słuchał dobrych rad i najchętniej z apetytem słodycze jadł. 
Ojciec i matka ręce załamywali, byli bezradni i przerażeni widokiem syna.  

 Pewnego pięknego, wrześniowego popołudnia koledzy zaprosili  Stasia na 
spacer. Szli gawędząc sobie. Wtem ujrzeli sad. Mirek spytał: ,, Może każdy z nas 
jabłko by zjadł?''. Wszyscy oprócz Stasia wyrazili zgodę. Każdy z kolegów 
zerwał jabłko i ze smakiem go zjadł. Niestety Staś jabłka nie zjadł. Gdy wszyscy 
wychodzili już z sadu do kieszeni Stasia wpadł ogromny, czerwony, dojrzały 
owoc. Było to pachnące, dojrzałe jabłko, które ku zdziwieniu wszystkich 
chłopiec zjadł ze smakiem . Na chwilę zamyślił się , aż w końcu powiedział : ,, 
Idealne, pyszne jabłko''. Od tej pory Staś codziennie jadł kilka jabłek. Wkrótce 
przekonał się, że wszystkie owoce                
i warzywa są pyszne i zdrowe. Chłopiec 
powoli odzyskiwał zdrowie, energię, siłę 
 i radość życia. 
    Dla jabłka był to najszczęśliwszy dzień, 
bo dzięki przypadkowemu wpadnięciu do 
kieszeni pomogło chłopcu zmienić nawyki 
żywieniowe i przywrócić mu zdrowie.  
Wszyscy koledzy wraz ze Stasiem stwierdzili, że było to chyba niezwykłe, 
magiczne jabłko. 
   Chłopiec zrozumiał, że zdrowie jest największym skarbem człowieka, więc       
w trosce o nie będzie dbał o prawidłowe , racjonalne żywienie. Stasio przyrzekł  
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uroczyście, postanowił, że będzie codziennie jadł owoce  i warzywa, bo kto dużo 
ich zjada, ten ma energię, siłę  i na choroby nie zapada. 

Leśne powiedzonka 
 

,, Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą " 

 Znaczy:    Każde działanie wywołuje jakieś skutki uboczne. 

Jeśli robimy coś, możemy się spodziewać także złych, ubocznych 

skutków. 

,, Im dalej w las, tym więcej drzew " 

 Znaczy, że trudności się piętrzą wraz z rozwojem sytuacji. Im 

bardziej poznajemy sprawę, tym więcej może pojawić się 

komplikacji. 

,,Patrzeć na kogoś wilkiem" 

 Patrzeć na kogoś wrogo, traktować kogoś z niechęcią. 

,,Chytry jak lis (lisek chytrusek)" 

 Powiemy o kimś, kto jest bardzo przebiegły, chciwy i chytry 

jak lis z bajek i baśni. 

,,W tym sęk "                                      

 Znaczy – o to chodzi! 

,, Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy "   

 Znaczy: gdy rozgrywa się wielki dramat, nie czas 

żałować głupstw, albo: nie pora na zajmowanie się 

głupstwami, gdy dzieje się coś ważnego. 

                                                                          

,,Wilk w baraniej (owczej) skórze" 

 To ktoś zły, podstępny, udający niewiniątko, obłudnik, który 

świetnie ukrywa swój zły charakter. 
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ŚWIATOWY   DZIEŃ    ZIEMI 
 
       Dnia 22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie 
świętuje Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi 
niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych 
kategorii różnicujących.  
         Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne 
problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań . 
       22 kwietnia w całej Polsce również obchodzony jest Dzień 
Ziemi. Wiele gmin sprząta obszary, na których się znajduje 
(podobnie jak w Dzień Sprzątania Świata), aby uczcić ten dzień. Tym 
sposobem staramy się, aby nasza Matka Ziemia była czysta,                        
a ludziom lepiej się żyło.  
       Akcje, podczas których sprząta się okolice np. swoich domów, 
organizują często również szkoły. U nas w szkole sprzątaliśmy 
okolice naszej szkoły, uczniowie przygotowali przedstawienia, 
przestrzegające nas przez nieszanowaniem planety, na której 
żyjemy.  
        Ludziom będzie się lepiej żyło, gdy nasza planeta będzie 
czystsza. Dlatego wszyscy Ziemianie muszą pamiętać, że o naszą 
planetę należy dbać jak  o siebie samego!  
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DLACZEGO ZMIENIAMY CZAS ? 

27 marca o godzinie 2:00 przesunęliśmy 
wskazówki zegar o godzinę do przodu, aby 
przestawić się na czas letni.                                                                                 
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. 
Najstarsze dowody na używanie kalendarza 
słonecznego, którego rok liczył 365 dni, pochodzą                   
z  Mezopotamii. 

Najczęściej używany dziś kalendarz - gregoriański jest również 
kalendarzem słonecznym. Uchodzi on też za najdokładniejszy. Jego 
poprzednik – kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, 
więc został zmodyfikowany. W 1884 roku wprowadzono strefy 
czasowe,  aby usystematyzować pomiar czasu na świecie. By 
najefektywniej wykorzystać światło dzienne zaproponowano 
wprowadzenie zmiany czasu w zależności od pory roku. Jednym         
z pionierów tego typu rozwiązania był Benjamin Franklin. Plan 
wdrożenia czasu letniego narodził się w 1907 roku w Wielkiej 
Brytanii i opracowany został przez Williama Willetta. Pierwszym 
państwem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie były Niemcy. 
Inne zalety obejmują dziś bezpieczeństwo na drogach oraz zdrowie, 
gdyż dzięki temu spędzamy mniej czasu przy sztucznym oświetleniu. 
Zmianę czasu na letni wprowadzono tam podczas I wojny światowej  
w 1916 roku, aby ograniczyć zużycie energii. Jednak             
przeciwnicy zmiany czasu twierdzą, że potencjalne korzyści są 
niemal niezauważalne, a samo rozwiązanie powoduje wiele 
niedogodności, tj. utrudnienia w transporcie oraz zaburzenie rytmu 
snu. Czas letni jest wprowadzany w ostatnią niedzielę marca, 
natomiast zimowy w ostatnią niedzielę października. 
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WIELKANOC 
 
WIELKANOC (Pascha, Niedziela Wielkanocna) - najstarsze                              
i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniaj ące 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania 
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 
Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota znane są jako Triduum 
Paschalne, które kończy się uroczystą Liturgią Wigilii Paschalnej.                  
W niedzielny poranek w wielu parafiach odbywają się procesje 
rezurekcyjne obwieszczające Radość Zmartwychwstania Jezusa.  

 
   Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary nadziei i 

miłości.  
Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań   w gronie rodziny i wśród przyjaciół  
oraz wesołego "Alleluja" 

- życzy Redakcja 
 
 

 

 

Śmigus - dyngus  
Śmigus - dyngus, czyli lany poniedziałek  
jak to dawniej żartobliwie określano,  
nikomu nie mógł ujść na sucho.                                     
Wśród pisków, krzyków, szamotaniny  
i śmiechu dyngus urządzano  
ładnym i lubianym pannom.  
Ta z dziewcząt, której nie oblano wiadrem wody,  
albo nie wrzucono do rzeki, stawu,  
czy chociażby koryta do pojenia bydła,  
czuła się obrażona. 
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1 MAJA -  ŚWIĘTO PRACY 
 
     Dnia 1 maja cała Polska obchodzi Święto Pracy.                            
Mimo  swojej  nazwy jest to dzień wolny od pracy i szkoły.  
Dnia 1 maja:  
*  1945 roku ukazało się w sklepach 1 wydanie czasopisma dla dzieci 

,,Świerszczyk,, ; 
*   1990  –  Utworzono Drawieński Park Narodowy i Poleski  Park 

Narodowy ;  
*   2004  –  Polska  dołączyła do Unii Europejskiej.  
 

2 MAJA -  ŚWIĘTO FLAGI  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

       Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej 
Polskiej obchodzony jest  w Polsce 2 maja,      
a jego główną rolą jest popularyzowanie 
wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach 
narodowych. Barwy widniejące na fladze 

państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości 
narodowej. Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt 
państwowych, bo zostało ustanowione w 2004 roku. 

3 MAJA -  ŚWIĘTO  KONSTYTUCJI  
      Dzień 3 maja jest ważnym świętem dla 
każdego Polaka. Jest  to dzień , w którym     
w 1791 roku Polska uchwaliła swoją 
Konstytucję.   Konstytucja ta istnieje do dziś 
i jest bardzo ważnym dokumentem dla 
Polski. Nasza konstytucja była 2 na świecie. 

Jako 1 była konstytucja Stanów Zjednoczonych utworzona 1787 
roku. Dzień 3 maja jest wolny od pracy i szkoły.  
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DZIEŃ  MATKI - 26 MAJ 

  Dzień Matki – święto obchodzone corocznie  w Polsce 26 maja 
jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one 
zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju 
prezentami zrobionymi przez własne dzieci, rzadziej inne osoby.  

To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, 
podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce Dzień 
Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. 

                                     WIERSZYK NA DZIEŃ MAMY  

Ze wszystkich kwiatów świata, 
chciałabym Ci zerwać słońce 

i dać je tobie, złociste i gorące.                  
                                                     
Słoneczko jest daleko, 

ale się nie martw, mamo, 

narysowałam Ci drugie...  

             Jest   prawie takie samo! 

              Teraz  cię  wycałuję, 

jak mogę najgoręcej, 

  bo tak cię kocham bardzo, 

że już nie można więcej. 

DZIEŃ MAMY   

po angielsku - day we                                                                       
po grecku - µέρα 
po francusku - jour, nous                                     
po niemiecku - Muttetag 
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Dzień Ojca w Polsce i na świecie 
W Polsce święto to ma stałą datę — 23 czerwca, a obchodzone jest 
od 1965 roku. W innych krajach jego obchody wypadają w różnych 
terminach, m.in. 19 marca w dniu św. Józefa (Włochy, Hiszpania, 
Portugalia), niektóre przyjęły datę jak w USA (Wielka Brytania, 
Holandia). 

Mimo stosunkowo długiej historii Dzień Ojca nie cieszy się tak 
wielką popularnością, jak Dzień Matki, co nie zmienia faktu, że jest 
to bardzo dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla 

swojego taty. Pamiętajmy o tym. 

                   Dzięki Ci Tato! 
 Wiemy jak ciężko pracujesz tato!              
 Bardzo Cię wszyscy kochamy za to, 
 a także za Twe szlachetne serce,  
 w którym rodzina pierwsze ma miejsce!  
       W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 
       za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. 
       Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:  
       Niech wichury mroźne Ciebie ominą! 
 

 
Z okazji Dnia Taty, tato ukochany, 
                                        niech każdy dzień będzie udany, 
                      niech samochód  się nie psuje i uśmiech na twarzy maluje, 
                                                      niech Ci skowronek na rękę przyleci 
  i żebyś zawsze miał powód do dumy ze swoich dzieci! 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
Wkrótce rok szkolny za nami,  a my możemy już snuć wakacyjne 
plany. Jaka radość! Przed nami plaże, morze, góry, nowe miejsca i 
nowe przyjaźnie. Mamy nadzieję na piękną pogodę, bezpieczny i miły 
odpoczynek. Jeszcze tylko… trochę cierpliwości i … „znów będą 
WAKACJE!” Życzymy niezapomnianych przygód, wspaniałych 
przeżyć i …. nie zapomnijcie o bezpieczeństwie ! 

                    Redakcja 

Jedziemy na wakacje!                  Wakacje, tuż, tuż ! 

Jedziemy  na  wakacje            Wakacje  zbliżają    się   już! 
do  lasu, nad wodę.                  Przerwa od szkoły tuż,  tuż! 
Prosimy ciebie,  słonko           Nad morze, czy w góry ? 
o  piękną  pogodę.                        Tylko, żeby nie było żadnej chmury!   
Jedziemy na wakacje                    Żeby  słońce  mocno  świeciło,  
nad morze, na  plażę.                    aby  wszędzie  było  miło.  
Kolorowe muszelki przynieś,                   Wszyscy uczniowie radośni,  
falo, w darze.                                            nikt nie będzie się już złościć. 
Jedziemy  na  wakacje, 
w  te góry wysokie.  
Nie   chowajcie   się, 
szczyty,    za  mgłą,    
za obłokiem.  
Jedziemy na wakacje!  
Na Mazury?  
Może! Wyjrzyj z krzaków,  
prawdziwku, 
czekaj na nas w borze.  
           Czesław Janczarski 

  
A kiedy zadzwoni ostatni dzwonek, zaśpiewa radośnie skowronek:  
Wakacje już rozpoczęte! 

Życzymy Wszystkim wspaniałych, słonecznych,                           
fantastycznych, wymarzonych wakacji! 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY „NOWINEK” 
UCZNIOWIE KL. III a SP W TRZCIANIE 

KOREKTA  I DRUK: ELŻBIETA FURMANIAK 

Rozrywka 

1. Przy każdym zdaniu zaznacz odpowiednią literę (tak lub nie). Następnie przenieś te 
litery do kratek i odczytaj hasło - przysłowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.   Znajdź pięć różnic między obrazkami. 

 

 

 

 

 

 

 
  


