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Słońca, szczęścia, pomyślności
w pierwsze święto dużo gości
w drugie święto dużo wody-

to dla zdrowia i urody!
Mnóstwo jajek kolorowych

świąt wesołych oraz zdrowych!
Gdy nadejdą święta

niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi

a wielkanoc przyniesie pomyślności pięk-
ny uśmiech każdego dnia i szczęście!

w pierwszy dzień wiosny
dla wszystkich dużo radości

a na Święta wielkanocne.
Aby radość nas pochłonęła

zima z marzanną szybko odpłynęła.
Zajączek przyniósł kosz pisanek kolo-

rowych
Baranka cukrowego i moc jajeczek 

czekoladowych.

Żeby wielkanoc w tym roku
przyszła z piątkami u boku.
Aby żyło się wam zdrowo

prywatnie i zawodowo.
wielu, wielu chwil radosnych

i cudownej, ciepłej wiosny
życzy Juniorprees!!!
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Dni stają się coraz dłuż-
sze, a noce coraz krótsze. 
Słońce świeci mocniej 
i temperatura powietrza 
rośnie. Śnieg i lód topnie-
ją. Drzewa mają pierwsze 
małe listki i stają się zielone. 
Powietrze staje się świeże 
i pachnie kwiatami. Na wio-
snę często są burze. Błyska 
się wtedy i grzmi. Dla roślin 
jest dobrze, gdy na wiosnę 
pada dużo deszczu. Rośliny 
potrzebują dużo wody, aby 
rosnąć i kwitnąć.

Z ciepłych krajów wra-

cają ptaki wędrowne, 
na przykład bociany, i bu-
dują teraz swoje gniazda. 
Na wsi rolnicy mają dużo 
pracy na polach i w ogro-
dach. Sieją zboże, sadzą 
nowe drzewka owocowe 
i krzewy.

w maju jest naprawdę 
ciepło. Dni są długie, dlatego 
wielu ludzi wyjeżdża na ło-
no przyrody, aby aktywnie 
odpoczywać. Jeżdżą wtedy 
na rowerze, wędrują, spa-
cerują lub uprawiają jogging.

w  czasie słonecznej 

pogody ludzie w dużych 
miastach idą do  parku 
na spacer i słuchają tam, 
jak ptaki śpiewają. Dzieci 
i młodzież grają w piłkę 
nożną na boiskach lub jeż-
dżą na rowerze. wszyscy 
są optymistycznie uspo-
sobieni i widzą rzeczywi-
stość przez różowe okulary, 
nawet uczniowie, którzy 
w kwietniu muszą zdawać 
sprawdzian szóstoklasisty. 
Życzymy powodzenia i po-
łamania piór.

 Red.

Półkula Północna
Wiosna: 1 marzec do 31 maj
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Wiosna: 1 marzec do 31 maj

Wiosenne porządki
wiosna w kwietniu zbudziła się z rana
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
– Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście
Pookurzał mchy i liście.

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą
Myją ziemię ranną rosą.

Chmury, płynąc po błękicie
Urządziły wielkie mycie

A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko

Aż się dziwią wszystkie dzieci
Że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował
Tęczę barwnie wymalował

A żurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki

Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki

IDZIE WIOSNA
Pada ciepły deszczyk
Miłe grzeje słonko
Ale jeszcze nocą

Zimno jest jabłonkom
Już nad rowem rośnie
Trawa niby szczotka

A pod płotem pierwsza
Zakwitła stokrotka
Idzie wiosna, idzie
widać ją z daleka

A w mieście i na wsi
Każdy na nią czeka
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Poprzedzający wielka-
noc tydzień, stanowi okres 
wspominania najważniej-
szych dla wiary chrześcijań-
skiej wydarzeń, nazywany 
jest wielkim Tygodniem. 
Ostatnie trzy doby tego 
tygodnia: wielki Czwar-
tek (wieczór), wielki 
Piątek, wielka Sobota 
i Niedziela Zmartwych-
wstania.w chrześcijaństwie 
wprawdzie każda niedziela 
jest pamiątką zmartwych-
wstania Chrystusa, ale Nie-
dziela Zmartwychwstania 
jest z nich najbardziej uro-
czysta.

Podczas soboru nicejskie-
go w 325 roku ustalono, 
że będzie się ją obcho-

dzić w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca. Ta skomplikowana 
zasada jest w istocie prze-
łożeniem na solarny w swej 
naturze kalendarz juliański 
konkretnej daty 14 nisan 
z religijnego kalendarza he-
brajskiego, który jest kalenda-
rzem lunarno-solarnym. Data 
14 nisan wyznacza w kalen-
darzu hebrajskim początek 
święta Paschy, wokół któ-
rego działy się wydarzenia 
zbawcze. wielkanoc jest więc 
świętem ruchomym: może 
wypaść najwcześniej 22 mar-
ca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. 
Z datą wielkanocy powiązany 
jest termin większości ru-
chomych świąt chrześcijań-

Wielki Tydzień

skich i katolickich, m. in.: 
Środa Popielcowa, wielki 
post, Triduum Paschalne, 
wniebowstąpienie Pańskie, 
Zesłanie Ducha Świętego, 
Boże Ciało i inne. Po wpro-
wadzeniu kalendarza gre-
goriańskiego znów pojawiły 
się odmienności: w pra-
wosławiu wielkanoc ob-
chodzi się bowiem zgodnie 
z kalendarzem juliańskim, 
czyli po naszej wielkanocy.

 Red.


