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Od redakcji:   

„Zielono mi w głowie i fiołki w niej kwitn ą...” mo Ŝe powiedzie ć za poet ą ka Ŝdy 
z nas, bo za oknem nareszcie wida ć, tak bardzo oczekiwane w tym roku, oznaki 
wiosny. Długo czekali śmy na przyj ście tej ulubionej przez wi ększo ść ludzi pory 
roku. Mo Ŝe dlatego w tym numerze tak du Ŝo umie ścili śmy akcentów wiosennych. 

 

KILKA SŁÓW O WIOŚNIE 

Wiosna to jedna z czterech podstawowych pór roku. 
Charakteryzuje się umiarkowanymi  temperaturami 
powietrza. Kiedy przychodzi- do Ŝycia budzi się 
świat roślin i zwierząt. Rośliny zaczynają kwitnienie, 
a z ciepłych krajów  przylatują ptaki. Wiosna 
astronomiczna rozpoczyna się w momencie 
równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia 

letniego(21 marca a 22 czerwca). Poprzedza ją zima, 
jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się 
klimatyczny etap przejściowy - przedwiośnie. 

Nasz wiersz o wiośnie 

Drobnymi krokami  przybywa  wiosna, 

Wraz z nią przychodzi miłość. 

Wiosną wszystko rozkwita, 

jest słonecznie, śpiewają  ptaki, 

słychać jak rozkwitają kwiaty i drzewa. 

Kiedy nadchodzi wiosna przestaje myśleć o nauce 

a zaczynam myśleć o chłopakach. 

Autorzy : m.j. k.kamińska.  rudy anioł.  Marta P. Milena Mazur. 

Wiosna ma duży wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów 

pogańskich pochodzi święto wiosny o nazwie 

"Jare", podczas którego praktykowano wiele 

obrzędów znanych i praktykowanych do dzisiaj,  : 

np. topienie Marzanny, malowanie jajek, śmigus-

dyngus. Jajko było symbolem życia, a oblewanie 

wodą symbolizowało oczyszczenie. Z najnowszych 

zwyczajów związanych z przywitaniem pierwszego 

dnia wiosny należy wymienić urywanie się uczniów 

z zajęć, czyli wagary. 

Z nadejściem wiosny więcej czasu 

spędzamy na dworze. Podczas przerw 

lekcyjnych delektujemy się coraz 

mocniej grzejącym słońcem, a nasi 

koledzy i koleŜanki mieszkający w 

Internacie, często po lekcjach 

wybierają się na spacery. Witaj 

wiosno!!! 
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