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Marzanna 

Topienie Marzanny to stary, słowiański obyczaj, który był odprawiany w 

czasie wiosennego święta Jarego, czyli pierwszego dnia wiosny. Miał on 

odgonić zimę oraz zapewnić rolnikom dobre plony w nadchodzącym roku.  

Kiedyś kukłę – Marzannę – wykonywano ze słomy, owijano białym 

płótnem, zdobiono kolorowymi skrawkami materiałów, koralami, 

podpalano i wrzucano do wody. Dziś ze względu na ochronę środowiska 

warto ją zaprojektować tylko z ekologicznych materiałów. 

 
 

DRODZY CZYTELNICY 

Chociaż zima nie dała się nam tak mocno we znaki,  

to świecące coraz dłużej i mocniej słonko sprawia, że częściej 

uśmiechy pojawiają się na naszych twarzach. Mamy nadzieję, 

że taki promienny uśmiech pojawi się także wtedy,  

gdy zapoznacie się z wiosennym numerem naszej gazetki. 



RUSZ GŁÓWKĄ!         Basia Dębska kl. Ia 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POETĄ! 

Ułóż własny wiersz wykorzystując wyrazy pomocnicze, następnie pokoloruj Panią Wiosnę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„WIOSNA”  

WIOSNA ZAWITAŁA JUŻ 

W NASZE DRZWI, KWIATY DLA 

MAMY, TATY, BABCI I DZIADZIA 

TO WSZYSTKO ZASŁUGA PANI WIOSNY 

Julia Hazik kl. Ia 

 

 

 

 

● ● ● 

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

CO SIĘ ODBYŁO? 

W styczniu młodsze klasy były w Narodowym Teatrze Edukacji na przedstawieniu 

pt. „Szewczyk Dratewka”. Na przykładzie Dratewki przekonaliśmy się, że 

skromnością, uczciwością i pracowitością człowiek może wiele osiągnąć. Do 

pełnego sukcesu niezbędne dratewce było jeszcze jedno… poczucie humoru, a tego 

w przedstawieniu nie zabrakło. 

4 marca 2015r. odbyło się również uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych 

na czytelników biblioteki szkolnej. Od tego dnia większość pierwszaków często 

odwiedza bibliotekę samodzielnie wypożyczając książki.   

---- 

CO NAS CZEKA? 

A przed nami WIOSNA i piękne wiosenne święta – WIELKANOC  

● ● ● 
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WIELKANOC 

Wielkanoc (Pascha) – to najważniejsze ze świąt chrześcijańskich 

upamiętniające śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. 

Symbole Wielkanocne są związane przede wszystkim ze 

Zmartwychwstaniem i odradzającym się życiem. 

 

Wiosna idzie,  

a z nią święta.  

Ktoś o Tobie dziś pamięta.  

Życzy jajek kolorowych i kurczaków 

odjazdowych.  

Pyszne ciasta jedz na zdrowie  

i miej wciąż zielono w głowie!  

Niech tradycja wodę leje,  

bo zajączek dziś szaleje. 

 
 

Redakcja „Smoczego 
Pisemka” dołącza się do 

życzeń, życząc 
czytelnikom dużo 

słońca w świąteczne 
dni. 
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