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wielkanocne przepisy,
przysłowia kwietniowe,
relacja z gali Oscarów,
tradycje Wielkiej Nocy,
wiosna w przyrodzie

UWAGA!!!!
OD 24 DO 28 KWIETNIA W
NASZEJ SZKOLE
OBCHODZONY BĘDZIE
DZIEŃ ZIEMI.
SZCZEGÓŁY U
OPIEKUNÓW SU
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO,
ZAPRASZAMY DO
WŁĄCZENIA SIĘ W
ZABAWĘ.
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OSCARY ROZDANE

Oscary 2017
Oscary rozdane.
Największy
faworyt,"La La Land",
zdobył w sumie
najwięcej - aż 6
Oscarów, w tym za
najlepszą rolę
kobiecą Emma
Stone), reżyserię,
muzykę, zdjęcia i
piosenkę. 
Nie obyło się jednak
bez kontrowersji
Warren Beatty i Faye
Dunaway omyłkowo
wyczytali "La La
Land" jako najlepszy
film, ostatecznie
okazało się jednak,
że ta nagroda trafiła
do filmu "Moonlight".
Film Barry'ego

Jenkinsa dostał w
sumie trzy Oscary -
wyróżniono go
również za
scenariusz
adaptowany oraz
rolę drugoplanową
(Mahershala Ali).
Na trzecim miejscu
uplasowały się ex
aequo dwa filmy,
które wyróżniono
podwójnie:
"Manchester by the
sea""zdobył nagrodę
za scenariusz oraz
najlepszą rolę męską
dla Casseya
Afflecka, a "Przełęcz
ocalonych"- za
dźwięk i montaż. 
OSCARY 2017
NAJLEPSZY FILM
"Moonlight"
NAJLEPSZY
REŻYSER

Damien Chazelle -
"La La Land"
NAJLEPSZY
AKTOR
PIERWSZOPLANOWY
Casey Affleck -
"Manchester by the
Sea"
NAJLEPSZA
AKTORKA
PIERWSZOPLANOWA
Emma Stone - "La La
Land"
NAJLEPSZY
AKTOR
DRUGOPLANOWY 
Mahershala Ali -
"Moonlight"
NAJLEPSZA
AKTORKA
DRUGOPLANOWA 
Viola Davis -
"Fences"
NAJLEPSZY

SCENARIUSZ
ORYGINALNY 
"Manchester by the
Sea"
NAJLEPSZY
SCENARIUSZ
ADAPTOWANY 
"Moonlight"

NAJLEPSZE
ZDJĘCIA 
"La La Land"
NAJLEPSZA
SCENOGRAFIA 
"La La Land"
NAJLEPSZA
PIOSENKA
ORYGINALNA 
City of Stars - "La La
Land"
NAJLEPSZY
MONTAŻ 
"Przełęcz ocalonych"
NAJLEPSZE
EFEKTY
SPECJALNE

"Księga dżungli"
NAJLEPSZE
KOSTIUMY 
"Fantastyczne
zwierzęta i jak je
znaleźć"
NAJLEPSZY
DŹWIĘK 
"Przełęcz ocalonych"
NAJLEPSZA
CHARAKTERYZACJA
"Legion samobójców"
NAJLEPSZY FILM
ANIMOWANY 
"Zwierzogród"
NAJLEPSZY
AKTORSKI FILM
KRÓTKOMETRAŻOWY
"Sing"
Oprac. Szymon
Gajdziszewski

G. Sz.

http://www.filmweb.pl/film/La+La+Land-2016-718819
http://www.filmweb.pl/film/Moonlight-2016-759367
http://www.filmweb.pl/film/Manchester+by+the+Sea-2016-736182
http://www.filmweb.pl/film/Prze%C5%82%C4%99cz+ocalonych-2016-658802
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Wesołego
Alleluja
dla Was!!!

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być wspólna zabawa – zwana
szukaniem zajączka, niespodzianki dla każdego :)

W TYM ROKU ROKU WIELKANOC PRZYPADA 16
KWIETNIA!!!

WIELKANOC TO
NAJSTARSZE I
NAJWAŻNIEJSZE
ŚWIĘTO
CHRZEŚCIJAŃSKIE
UPAMIĘTNIAJĄCE
MISTERIUM
PASCHALNE
JEZUSA
CHRYSTUSA: jego
mękę, śmierć i
zmartwychwstanie.

Jest to święto
ruchome. Jego data
przypada w
zależności od roku

najwcześniej 22
marca, a najpóźniej
25 kwietnia. Datę
Wielkanocy ustalono
na pierwszą niedzielę
po pierwszej
wiosennej pełni
Księżyca, co miało
odpowiadać dacie 14
nisan z kalendarza
hebrajskiego, która
oznaczała początek
żydowskiego święta
Paschy.

ZWYCZAJE I
TRADYCJE
WIELKANOCNE

Palemki na
szczęście Wielki
Tydzień zaczyna się
Niedzielą Palmową.
Kiedyś nazywano ją
kwietną lub
wierzbową. Palemki –
rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu,
malin, porzeczek

– ozdabiano
kwiatkami, mchem,
ziołami, kolorowymi
piórkami. Po
poświeceniu palemki
biło się nią lekko
domowników, by
zapewnić im
szczęście na cały
rok. Połknięcie jednej
poświęconej bazi
wróżyło zdrowie i
bogactwo. Zatknięte
za obraz lub włożone
do wazonów palemki
chroniły mieszkanie
przed nieszczęściem

i złośliwością
sąsiadów.

Oprac. Milena
Huczek

Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni
robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc
zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go,
czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że
przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.

Święconka Wielka Sobota była dniem radosnego
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia
poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem.
Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin
(na znak, że kończy się post). Święcono też
chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i
jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się
następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia
święcono też wodę.

Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na
wielkanocnym stole,
jest symbolem życia i
odrodzenia. Tradycja
pisanek i dzielenia się
święconym jajkiem
sięga daleko w
przeszłość. Już
starożytni Persowie
wiosną darowali swoim
bliskim czerwono
barwione jaja. Zwyczaj
ten przyjęli od nich
Grecy i Rzymianie.

Rumuńskie przysłowie
ludowe mówi:, „Jeśli
my, chrześcijanie
zaprzestaniemy
barwienia jaj na
czerwono, wówczas
nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają
ponoć moc magiczną i
odpędzają złe uroki, są
symbolem serca i
miłości.

H.

H.

Uwaga dziewczyny!!!
Jeśli w Wielką Sobotę
obmyjecie twarz w
wodzie, w której
gotowano jajka, to
znikną piegi i inne
mankamenty urody :)

M.

M.
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Przysłowia kwietniowe

Jaka na Julii pogoda,
taką Wielkanoc poda..

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

Jeżeli w
kwietniu
posuszy,
nic się w
polu nie
ruszy.

Kwiecień–
plecień,
bo
przeplata
trochę
zimy
trochę
lata.

Choć już
w kwietniu
słonko
grzeje,
nieraz
pole śnieg
zawieje.

Grzmot w

kwietniu
dobra
nowina,
już szron
roślin nie
pościera.

N

N

Mówi się, że
przysłowia są
mądrością narodu. Jest
w tym zapewne wiele
prawdy.  Przysłowia
były sposobem
przekazania wniosków
płynących z tych
obserwacji przyszłym
pokoleniom. Nawet
dziś, w dobie

nowoczesnych
technologii
umożliwiających coraz
dokładniejsze
prognozowanie pogody
ta wiedza wciąż
pozostaje użyteczna. 

Oprac. N. Tomczyk i
N. Rydzoń

Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok
żyzny przed nami.

Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla
świata.

Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma
roboty.

Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo
kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.

N

N

N

N

N

N
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Wiosna w przyrodzie 

Co w puszczy
piszczy...

Bieliki tokowały już w
marcu, a teraz
najciekawsze rzeczy
dzieją się w świecie
ssaków. Warto
poobserwować. Na
przykład łanie. W
kwietniu jeszcze
trzymają się w
stadach, razem ze
swymi młodymi z
ostatnich dwóch lat.
Za miesiąc, półtora,
urodzą nowe cielęta,
a tuż przed porodem
oddzielą się od
innych samic. Jeśli
więc chcemy
podejrzeć, jak
spacerują w grupie,
mamy ostatni
moment. Trudniej

będzie spotkać stare
i silne jelenie, które
zrzuciły już potężne
poroża, a potem
odeszły od
zimowego stada
samców. Teraz na
głowach rośnie im
nowy oręż. Jest
jeszcze niewielki,
lecz silnie ukrwiony i
pokryty meszkiem
zwanym scypułem.
Dlatego w kwietniu
dojrzałe byki chodzą
ostrożnie, by nie
uszkodzić
powstającego na
głowie skarbu. Na
ten czas znikają w
najdalszych i
najbardziej
odludnych zakątkach
puszczy. Może
wstydzą się trochę

swojej
bezbronności?
Sarny, a w zasadzie
ich samce, są w
innej sytuacji.
Koziołkom właśnie
urosły nowe parostki,
bo tak fachowo
nazywa się ich
poroże, i w kwietniu
będą z nich ścierały
resztki scypułu.
Chyba je to mocno
swędzi, bo z lubością
czochrają
parostkami o korę
młodych dąbczaków.
Jak na skraju
sosnowego lub
świerkowego
młodnika wyrośnie
dąbczak, to prawie
na pewno zajmie się
nim koziołek
wycierający scypuł

i tam najłatwiej
można
poobserwować
sarnich chłopaków.
Kóz, ich samic,
jednak tam nie
spotkamy. Ponieważ
są teraz w wysokiej
ciąży, zrobiły się
bardzo ostrożne i
unikają wychodzenia
na otwartą
przestrzeń pól, łąk
albo polan. Można je
zauważyć tylko tuż
przed zmrokiem.
Czasem towarzyszą
im koźlęta z
ubiegłego roku, a
bywa, że i starsze.

Tata lis ma ważne
zadanie

Popiskiwanie
młodych słychać za
to już w lisich norach.
Matka nie opuszcza
lisiątek nawet na
chwilkę. O jedzenie
dla siebie, swojej
partnerki i kilku
rudych smyków ma
zadbać ojciec.
Samiec musi zatem
intensywnie
poszukiwać gryzoni,
ptasich gniazd,
żuczków gnojarków,
zaskrońców i
jaszczurek.
Atrakcyjne jest
wszystko, co da się
zjeść. Poluje więc
nawet w biały dzień,
a zapędza się
czasem na
podmiejskie łąki.
Robi przekomiczne

skoki. Skradając się
do schronienia
nornika, nie może
podejść za blisko, bo
mógłby spłoszyć
rodzinny „obiad”.
Dlatego w pewnym
momencie skacze
do góry, żeby
znienacka spaść na
ofiarę. Zwykle trafia
pyskiem w norkę
gryzonia i, jak
polowanie się uda,
wraca dumny ze
zdobyczą do swojej
nory.

K E



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 5 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGrottgerek

Wiosna w przyrodzie

Wszyscy lubią
wiewiórki
Przy odrobinie
szczęścia o świcie
lub zmierzchu
dostrzeżemy
marczaka. To taki
urodzony w marcu
zajączek. Jest
wielkości pięści.
Dzień spędza w
ukryciu, ale
wieczorem bądź
rankiem lubi sobie
czasem pokicać. I
wtedy jest szansa na
wypatrzenie tej
uroczej istotki.
Równie ciepłe
uczucia wzbudzają
wiewiórki. Nie znam
nikogo, kto by ich nie
lubił. Gdzie ich
wypatrywać? Wcale
nie w dziuplach,

w nich tylko zimują.
Wiosną budują z
gałązek gniazda na
drzewach, w których
przyjdą na świat
wiewiórczęta. Witki
muszą być jednak
pokryte listkami,
więc termin budowy
schronienia, a zatem
i porodu, zależy od
kaprysów wiosny.

Dzik jest dziki
Jeśli na polanę
wytoczy się wataha
dzików, to inne
zwierzęta, nawet lisy,
cichcem znikają. Nikt
z leśnego
towarzystwa nie
przepada za
kuzynami domowych
świnek. Intensywnie
pachną i strasznie

hałasują. W kwietniu
najłatwiej spotkać
lochy z pasiakami.
Czasem kilka samic
tworzy stadko i
wspólnie żerują.
Wtedy wokół nich
biega nawet ze
trzydzieści
dziczków. Każdy
maluszek kręci
ogonkiem, chrząka i
truchta jak szalony.
Przypomina to trochę
rozbrykane
przedszkole z
kilkoma krągłymi
opiekunkami. Widok
uroczy, ale z dzikami
trzeba uważać
Opowiem wam
pewna
historię..Przede mną
w poprzek ścieżki
leżała wielka

sucha sosna.
Obchodzenie jej
wymagałoby
przedzierania się
przez gałęzie.
Postanowiłem więc
ją przeskoczyć, jak
przez kozła na lekcji
wf. Fruuu, skok się
udał, tylko
przyziemienie było
niespodzianką.
Okazało się bowiem,
że wskoczyłem do
barłogu dzika. Spory
samiec ledwo zdążył
wybiec z legowiska.
Ułamek sekundy
dzielił mnie od
wylądowania na jego
grzbiecie Dzik fukał i
chodził wokół mnie w
bezpiecznej
odległości.
Poszedłem

zatem dalej, lekko
hałasując i udając, że
jestem pewny siebie.
Ale gdyby to była
locha z małymi?
Nawet nie chcę o
tym myśleć. Jakoś
tak się później
złożyło, że w ten
śródbagienny grąd
już więcej nie
chodziłem… Trzeba
zatem pamiętać, że
wiosenne skradanie
się po lesie może
być pełne
niespodzianek.
Warto mieć oczy i
uszy szeroko
otwarte, koniecznie
zabrać ze sobą
lornetkę oraz klucz
do rozpoznawania
ptaków, bo to szczyt
sezonu skrzydlatych

wędrówek. Ich
podglądanie nie grozi
przynajmniej
ucieczką przez las!
O zwierzętach
opowiada dr
Andrzej G.
Kruszewicz - lekarz
weterynarii,
ornitolog, znawca
ptasich obyczajów,
autor wielu książek,
dyrektor
warszawskiego
ZOO.

e i
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