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W końcu zawitała do nas upragniona wiosna :) Czekaliśmy na nią długo, więc
korzystajmy z pogody i ładujmy baterie.

O wiośnie śpiewali Skaldowie właśnie tak... W numerze m.in.:

e

Wiosna w przyrodzie.
Rozglądajcie się
uważnie wokół.
Przygotuj rower do
sezonu. Garść
przydatnych rad dla
rowerzystów.
Wiosenny wysyp
talentów. Relacja ze
szkolnego konkursu
Mam Talent.
Jak sprzątać, żeby się
nie zmęczyć?

Pyszne przepisy.
Wypróbuj koniecznie.
Koniecznie przeczytaj
naszą legendę.

Wiosna! cieplejszy wieje
wiatr 
Wiosna! znów nam ubyło
lat 
Wiosna, wiosna w koło, 
rozkwitły bzy! 

Śpiewa skowronek nad
nami 
Drzewa strzeliły pąkami 
Wszystko kwitnie w koło, 
i ja, i Ty.

Ktoś na niebie owce
wypasa, hej! 
Popatrz zakwitł już Twój
parasol, hej! 
Nawet w bramie pan
Walenty stróż 
Puszcza wiosną pierwsze
pędy już 
Portret dziadzia rankiem
wyszedł z ram 
I na spacer poszedł sobie
sam 
Nie przeszkadza

tytuł, wiek i płeć 
By zieloną wiosnę w
głowie mieć. 
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Wiosna w przyrodzie

b

Tegoroczna
spóźniona wiosna już
chyba na dobre
zagościła w Polsce.
Warunkowe słowo
"chyba" -
nieprzypadkowe.
Jeszcze kilka dni
temu mieliśmy na
Suwalszczyźnie i
Podlasiu
przygruntowe
przymrozki od minus
2 do minus 4 stopni
C. Dane meteorologii
z minionych lat
pokazują, że bywały
u nas maje bardzo
zimne i deszczowe,
ale także gorące jak
lato. Teraz jednak
wypada, po tym co
widzimy dookoła,
śmiało powiedzieć,
że wiosna zawitała

naprawdę do Polski.
Zwiastunami jej są
zwierzęta; jedne
przebudziły się z
długiego snu
zimowego, inne
przyleciały i
przylatują jeszcze z
ciepłych krajów.
Ptaki zwiastujące
zieloną i ubarwioną
kwiatami wiosnę,
możemy obecnie
obserwować
szczególnie w
południowej części
kraju, i to dopiero od
kilkunastu dni, bo
zwykle największe
przyloty ptaków,
przypadają na koniec
marca i początek
kwietnia. Ale
tegoroczna dłuższa
zima opóźniła

powroty na tereny
wszystkich
skrzydlatych
przyjaciół.

Wiosna to nie tylko
zmiany na twarzach
ludzi, ale też 
w przyrodzie.
W meteorologii ta
pora roku następuje 
od równonocy
wiosennej do
przesilenia letniego,
temperatura rzadko
spada poniżej 0°C.W
florze następuje
kwitnięcie kwiatów i
wypuszczanie
pąków (takie
zjawisko można
zaobserwować w
naszym parku).
Drzewom i krzewom
liściastym zaczynają

rosnąć liście, a
iglastym, igły 
z ciemnozielonego
przemieniają się na
jasnozielone.
W faunie to czas
wybudzania się ze
snu zimowego,
powrotów z ciepłych
krajów oraz szukania
zapasów.
ŁASICOWATE-zmieniejają
ubarwienie swego
futra.
PTAKI- szukają
pożywienia lub
czekają na naszą
pomoc.
PŁAZY-budzą się z
zimowej hibernacji i
pędzą do
najbliższego
zbiornika wodnego.
NIEDŹWIEDZIE-BUDZĄ
SIĘ ZE SNU

ZIMOWEGO I
SZUKAJĄ
JEDZENIA. 

Oprac. Michał
Piwowarczyk i Kamil
Dziubek

b



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 11 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Grottgerek

Jak przygotować rower do
sezonu?

Wiosna tuż, tuż - czas wyciągnąć swój rower z garażu i
przygotować go do sezonu. Co sprawdzić w rowerze przed
wyruszeniem na wycieczkę? W co wyposażyć rower, aby
sprawnie i wygodnie się nim jeździło?
Co sprawdzić w rowerze przed sezonem?
1. Przyjrzyj się, czy na elementach roweru nie pojawiła się
rdza i czy nie ma widocznych pęknięć.
2. Sprawdź, czy linki hamulcowe nie są uszkodzone,
popękane lub zaśniedziałe. Jeśli są zniszczone, a
okładzina hamulcowa nie posiada poprzecznych rowków,
należy je wymienić.
3. Zdejmij łańcuch i wyczyść go , a na koniec nasmaruj
smarem do łańcuchów.
4. Sprawdź stan przerzutek – może trzeba będzie je
wyregulować.
5. Po zimie na pewno w kołach nie ma tyle powietrza, ile
musi być. Napompuj dętki i sprawdź, czy nie schodzi z
nich powietrze. Jeśli opony mają wytarty bieżnik, lepiej je
wymienić.
6. Sprawdź, czy gdy kręcisz pedałami, kołami lub
kierownicą, elementy pracują bez oporu i nie skrzypią.
Jeśli skrzypią, musisz je nasmarować.
7. Jeśli ruchome elementy roweru są obluzowane, należy
je starannie dokręcić.
8. Sprawdź hamulce przednie i tylne – czy trzymają rower
w miejscu.
9. Sprawdź rower w terenie.
W co wyposażyć rower, aby sprawnie i wygodnie się nim
jeździło?
1. Jeśli światła są zbyt słabe, lepiej wymienić je na dobre
oświetlenie diodowe, tak by droga była lepiej widoczna.
2. Warto kupić dodatkową torbę, którą mocuje się pod
siodełkiem, w której możemy schować zapasową dętkę
czy klucze do roweru.
3. Aby poprawić komfort jazdy, warto kupić nowe, dobrze
wyprofilowane rączki (chwyty).
4. Jeśli planujemy górskie wycieczki, warto byśmy
wyposażyli rower w przedni amortyzator.
5. Dobre siodełko to podstawa. Jeśli podczas jazdy
rowerem odczuwamy dyskomfort, wymieńmy je na
wygodniejsze.
6. Zaopatrz się w dowolny sygnał dźwiękowy np. dzwonek.

Oprac. Bartłomiej Czech

c

ABC rowerzysty na drodze
Wiosną na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Wielu z nich nie
wie, jak zachować się na drodze. To często kończy się konfliktem na styku
rowerzysta – kierowca czy rowerzysta – pieszy. O przywilejach i
obowiązkach cyklistów przeczytacie tutaj.

Jazda po chodniku 
Wbrew powszechnym opiniom jazda na rowerze po chodniku nie jest
zabroniona. Kierujący jednośladem może z niego korzystać, ale wyłącznie
w sytuacjach, gdy:
opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której można jeździć z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla
rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg,
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Na drodze
Wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego
roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym
uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego.
Rowerzysta nie ma obowiązku jazdy w kasku ochronnym. Warto jednak go
założyć, bo wówczas przejażdżka jednośladem będzie na pewno dużo
bezpieczniejsza.

Kartę rowerową powinny posiadać osoby od 10. do 18. roku życia.

b
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Wiosenne sprzątanie czas zacząć!
1. Uporządkuj porządki
- zaplanuj sobie pracę, bo kolejność ma znaczenie,
- nie zaczynaj sprzątania, kiedy masz mało czasu,
- nigdy nie rób wszystkiego naraz, bo jak już wszystko rozgrzebiesz, to
faktycznie będziesz miała dwa wyjścia - zamęczyć się lub żyć w bałaganie,
- działaj metodycznie, to znaczy sprzątaj po jednym pomieszczeniu, od góry
do dołu lub od okna do drzwi,
- zaangażuj członków rodziny, niech dzieci sprzątną własne zabawki,
uporządkują ubrania, a im starsze tym więcej można na nich scedować
pracy,
- właścicielom ogródków nawet nie trzeba przypominać o konieczności
zaplanowania prac ziemnych,
- po każdym większym sprzątaniu należy się odpoczynek i relaks.
2. Lustracja garderoby
- wiosna to wspaniały moment na porządki w szafach. Chowając zimową
odzież i wyciągając na wierzch letnie ubrania, zrób remanent,
- nie chowaj ciepłych ubrań, których na 100% procent nie założysz w
przyszłym roku,
- nie chowaj brudnych, dziurawych, z zepsutymi suwakami lub oderwanymi
guzikami ubrań, czy butów ze zdartymi flekami - najpierw wszystko oczyść,
upierz, napraw, a potem ułóż na półkach, niech wszystko będzie gotowe do
założenia, to mniej będziesz miała pracy jesienią,
- wyciągając letnią odzież zrób wstępną selekcję, od razu odłóż ubrania,
których na pewno nie założysz - po co zapełniać szafę zbędnymi rzeczami,
- po tego rodzaju wiosennym sprzątaniu nie obejdzie się bez rundy po
sklepach
1. Dobrze jest zaplanować przebieg porządków i rozłożyć je znacznie w
czasie. Duże znaczenie ma tu zachowanie określonej kolejności, by nie
niweczyć wcześniejszej pracy.
o  Najpierw przeglądamy zawartość szaf i schowków, by pozbyć się
niepotrzebnie przechowywanych już rzeczy; być może uda nam się
pochować głębiej zimowe buty i ubrania, aby uzyskać miejsce na te letnie;
o  Następnie można wyprać i uprasować firany i narzuty, odświeżyć pościel
itp.
o  Kolejno – myjemy okna oraz robimy porządek z roślinami doniczkowymi
(wiosna szczególne sprzyja przesadzaniu kwiatów).
o  Teraz przychodzi czas na odkurzanie mebli i innych sprzętów, mycie
podłóg oraz odświeżanie dywanów i wykładzin.
o  Na koniec pozostają ogólne poprawki i nadanie mieszkaniu wiosennego
charakteru – wykonanie  wystroju.
Taka kolejność gwarantuje dobrą skuteczność i ład w cały naszym
porządkowaniu.
2.W celu uniknięcia nadmiernego zmęczenia wszystkimi tymi czynnościami,
powinno się zaangażować do wiosennych porządków wszystkich
domowników. Wprowadzając niekiedy elementy niewielkiej rywalizacji
może uda nam się zorganizować bliskim dobrą zabawę. 

Oprac. Gabriela Kwaczała

k

Jan Brzechwa "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.

g
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Pyszny przepis. Koniecznie
wypróbujcie!

Przepisy
wielkanocne
Marzysz  o bogato
zastawionym stole
wielkanocnym? To
da się zrobić! Przy
małej pomocy
Twoich rodziców,
dziadków czy
starszego
rodzeństwa na
pewno Ci się uda!
Wystarczy, że
rzucisz okiem na
przepis, który
znajduje się pod
spodem, kupisz
składniki, ubierzesz
fartuch i zabierzesz
się do pracy, a zanim
się obejrzysz,
będziesz mieć na
widoku swój
wymarzony stół
wielkanocny! To nic

trudnego, a więc
,,bierz się do roboty''!
Powodzenia :-)

Pascha
czekoladowa
Składniki:
·  twaróg – 500 g
·  masło – 100 g
·  czekolada
deserowa 74% –
100 g
·  kakao – 40 g
·  prażone orzechy
(mix) – 100 g
·  suszone żurawiny
– 100 g
·  limonka – 1 szt.
·  syrop klonowy
Polewa:
·  czekolada
deserowa – 50 g
·  oliwa z oliwek – 2-
3 łyżki
Przygotuj:

o  mikser lub
maszynkę do
mielenia mięsa
formę do babki lub
miseczkę

KROK 1: ŁĄCZYMY
SKŁADNIKI
PASCHY
Orzechy prażymy w
piekarniku, a
następnie siekamy.
Masło roztapiamy z
czekoladą.
Dodajemy kakao i
dokładnie
mieszamy. Twaróg
dokładnie mielemy
lub miksujemy i
łączymy z masą z
masła i czekolady.
Całość dokładnie
mieszamy i
próbujemy. Jeśli

masa nie jest
wystarczająco
słodka, dodajemy
syrop klonowy. Na
koniec dodajemy
posiekane orzechy,
skórkę otartą z
limonki oraz
żurawiny. Odrobinę
żurawin i orzechów
pozostawiamy do
dekoracji.
KROK 2:
PRZEKŁADAMY
MASĘ DO FORMY
Masę przekładamy
do formy do babki
lub miseczki
wyłożonej folią
spożywczą. Paschę
wstawiamy do
lodówki, najlepiej
na całą noc.
KROK 3:
DEKORUJEMY
PASCHĘ

Czekoladę
roztapiamy w
kąpieli wodnej,
łącząc ją z oliwą, i
bardzo dokładnie
mieszamy. Paschę
wyjmujemy z formy,
przekładamy na
paterę. Dekorujemy
polewą,
pozostałymi
orzechami i
żurawinami.
Ponownie
wstawiamy paschę
do lodówki.

Oprac. Milena
Huczek

h m
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Legenda o powstaniu szkoły Piotra Pietrańczyka

Legenda o powstaniu
szkoły
Dawno, dawno temu
żył sobie chłopiec o
imieniu Maciek.
Maciek pewnego
dnia pojechał
pojechał wraz ze
swoją mamą w
odwiedziny do
swojego dziadka.
Gdy dotarli już do
dziadka o imieniu
Tadek usiedli na
trzech fotelach.
Wtedy dziadek
zapytał Maćka, jakie
ma największe
marzenie, które chce
spełnić, a chłopiec
odpowiedział
stanowczo, że
chciałby na polanie
obok jego domu
wybudować

dużą szkołę i zostać
jej dyrektorem.Gdy
wrócili do domu
Maciuś poszedł do
swojego pokoju i
zaczął myśleć jak
mogłaby wyglądać
jego szkoła.
Postanowił, że
będzie miała kolor
brązowy, a klasy
których będzie osiem
będą miały kolor
zielony. Jego gabinet
w którym będzie
załatwiał różne
sprawy zostanie
pomalowany na kolor
niebieski. Cała
szkoła będzie miała
kształt kwadratowy i
oczywiście będzie
posiadała dwa pietra.
Maciek cztery dni
temu skończył

osiemnaście lat i był
już pełnoletni.
Postanowił spełnić
swoje marzenie i
wybudować szkołę,
w której będzie
dyrektorem.
Następnego dnia
Maciek pojechał do
architekta i
powiedział jak
chciałby żeby
wyglądała jego
szkoła. Za dwa dni
Maciek pojechał
odebrać dokładny
plan jego szkoły.
Chłopak poprosił
swojego kolegę,
który był szefem
firmy budowlanej,
aby zbudował szkołę
i wręczył mu plan.
Budowa trwała trzy
długie lata i

po tym czasie
Maciek stał się
właścicielem i
dyrektorem szkoły.
Za nauczycielki
zatrudnił swoje
koleżanki, a za
nauczyciela WF
zatrudnił swojego
najlepszego
przyjaciela.
Każdego roku w
szkole było coraz
więcej dzieci, a
szkoła cieszyła się
dużą popularnością
wśród całej wsi.
Szkoła trwa do dziś.

spporęba Źródlo
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