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Sasanki to chronione rośliny o jasnofiole-
towych kwiatach i liściach pokrytych sre-
brzystymi włoskami. 

 
 
 
 

 
 
 

Żonkile są międzynarodowym symbolem 
nadziei. Kojarzą się też z Wielkanocą.  
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Kwiecień  
 

Ledwo pierwsze i nieśmiałe  
kwiatki z sobą niesie,  
a już widzisz samochwałę : 
dumnie kwietniem zwie się.  
Ale może i ma rację,  
bo w pustym bezkwieciu 
on najpierwszy wczesny fiolet 
sasanek rozniecił.  
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Wczoraj i Dziś 

On przylaszczki deszczem poi,  
słońcem opromienia,  
więc ma chyba pełnie prawo 
do swego imienia.  
Dużo łatwiej by mu było  
w ciepłej porze letniej,  
kiedy kwiatów mnóstwo wokół,  
nazywać się kwietniem! 
 

Jerzy Ficowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Jakiś czas temu razem z dziadkiem wybraliśmy się 

do lasu. Było tam tak pięknie, już trochę zielono… ale nie aż 

tak, bo to przecież była bardzo 

wczesna wiosna. Zauważyłam 

pąki na drzewach i krzewach 

oraz na przeróżnych leśnych 

roślinach. Poszliśmy też nad 

staw, gdzie znajdowały się 

żeremie zbudowane przez bo-

bry. Widziałam również takie 

jakby „zatemperowane” drzewo i to, jak bobry oskubały ka-

wałek drzewa z kory. Najwyraźniej przygotowywały sobie ta-

mę, którą też obejrzeliśmy. W drodze powrotnej spotkaliśmy 

kilka ślicznych saren. Najwidoczniej i one cieszyły się z piękne-

go, słonecz-

nego dnia. 

Wiosna to dla 

mnie najpięk-

niejsza pora 

roku. 

Zuzia Fojtar 

si swoje kolce, które są jak 
igły.  

 

Zając i królik  - są po-
dobne, ale zając ma dłuższe 
uszy i większe tylne łapy. 

Jeż —  wychodzi nocą, aby 
polować na ślimaki, szczury, 
krety, jaszczurki i od czasu 
do czasu na żmije. Kiedy boi 

się, zwija się w kulkę i podno-

Królik został udomowiony, zając 
żyje na polach.  

Kret — żyje pod ziemią, gdzie 
kopie tunele swoimi małymi łap-
kami. Odgadujemy jego obec-
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Zwierzęta polne 

Wczoraj i Dziś 

Wycieczka do lasu 

I znów świergot, pisk sikorek, 
stuk–stuk — dzięcioł stuka w korę. 
Tam kielichy dzwonki kłonią —  
słuchaj, słuchaj — czy zadzwonią? 

 
Nie, to szelest kropel rosy,  
jakieś szumy, jakieś głosy -  
głos kukułki z leśnej głębi,  
szeleszczący lot gołębi… 

 
Tam zagajnik nowy rośnie,  
zielenią się listki młode.  

Myk!  - zajączek siadł przy sośnie.  
Ej, zajączku, nie idź w szkodę! 
 
Nie skub młodych brzóz i dębów,  
nie ostrz sobie na nie zębów! 
Dość masz trawek, ziół pachną-

cych.  
Nie wyrośnie las szumiący! 

 
Czesław Janczarski  

Ranek w lesie  
 

Chicho szumi wiatr w leszczynach, 
w lesie dzień się rozpoczyna.  
Najpierw świergot, gwizd radosny.  
Pac! - upadła szyszka z sosny.  

 
Lata motyl, barwny goniec, 
zza pnia wyjrzał wąż zaskroniec,  
pełznie ślimak środkiem dróżki, 
przestraszył się: schował różki.   



                                                                                   

 

Niedźwiedzie 
. 
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Wielki niedźwiedź o białym fu-
trze żywi się głównie fokami i ry-

bami. Żyje na wybrzeżach Morza 
Arktycznego. 
Himalajski 
Niedźwiedź ten potrafi doskonale 

się wspinać. Żyje w lasach Azji Po-
łudniowo– Wschodniej. 
Baribal 
Baribal albo niedźwiedź czarny, 

Niedźwiedź brunatny 
Niedźwiedź ten występuje na 

rozległych terenach półkuli północ-

nej, jednak jedynie w niewielkich 
populacjach. 
Wargacz 

Długowłosy niedźwiedź z terenów 
Indii i Sri Lanki żywi się głównie 
termitami, wsysając je za pomocą 
ruchliwych warg, które składa w 
rurkę. 
Malajski 
Ten gatunek z Azji Południowo- 

Wschodniej jest najmniejszym 

przedstawicielem niedźwiedzi. Ma 
krótkie i gęste futro z żółtawym 
znakiem pod szyją. 
Polarny 

żyje na terenie Ameryki Północnej. 
Jego futro może mieć kolor od 
czarnego do płowego. 
Andyjski 

To jedyny niedźwiedź występują-
cy w Ameryce Południowej. Ten 
bardzo rzadki gatunek żyje na za-
lesionych zboczach Andów- od We-
nezueli po Boliwię i Chile. Żywi się 
głównie roślinami. 
Grizzli 

legendarny grizzli, podgatunek 
znanego niedźwiedzia brunatnego, 
dziś żyje już tylko na Alasce, w 
Kanadzie i w kilku parkach narodo-
wych Stanów Zjednoczonych. W 
niedostępnych górach i gęstych 
lasach wiedzie swój samotny ży-
wot. Niedźwiedzie grizzli łączą się 
w czerwcu w pary . Samiec , chcąc 
zdobyć samice , wydaje ciche po-
mruki i nosem dotyka lekko karku i 
tylnej części jej ciała . Ciąża trwa 
180-250dni, poród następuje w 
zimie , w gawrze (legowisku). 

Szymon Jurasik 



Nasze podróże 

W czasie tegorocznych ferii 
wyjechałem wraz z rodziną 
do Belgii. Jest to państwo 
słynące z przepysznych wy-
rob ów  cz ek o l a d ow ych 
(słyszałem, że są one najlep-
sze na świecie) oraz z fry-
tek, gdzie Belg jest najwięk-
szym ich zjadaczem. Słynie 
także, z największego ośrod-
ka światowego przemysłu dia-

mentowego. Stolicą Belgii 
oraz Unii Europejskiej jest 
Bruksela, w której znajduję 
się Parlament Europejski. 
Aby dojechać do tego kraju, 
trzeba było przebyć bardzo 
długą drogę, która trwała 12 
godzin jazdy samochodem. 
Przejechaliśmy całe Niemcy 
oraz Holandię i prawie całą 
Belgię, w końcu dojechaliśmy 
do miasteczka Meulebeke, 
leżącego niedaleko granicy 
francuskiej. Już na następny 
dzień zwiedziliśmy niewielkie 
miasteczko Tielt, gdzie na 
rynku stoi dzwonnica 
(Hallentoren). Zauważyłem, 

że prawie wszystkie domy są 
zbudowane z cegły i nie są 
pomalowane, praktycznie są 
szare albo czerwone budynki. 
W następny dzień nie tracili-
śmy czasu i pojechaliśmy nad 
Morze Północne do pięknego 
miasteczka Ostenda. Prze-
szliśmy się wzdłuż szerokiej 
plaży, zbierając muszelki. W 
drodze powrotnej napotkali-
śmy chodnik przy plaży wyło-
żony gwiazdami z imionami 
znanych artystów. Było też 
tam nazwisko naszej polskiej 
aktorki Agnieszki Grochow-
skiej. W miasteczku znajduje 
się historyczny Ford 
Napoleona zbudowany 
w epoce napoleońskiej. 
Podczas I wojny świa-
towej ford był wyko-
rzystywany jako miej-
sce niemieckiej centra-
li. Niestety nie weszli-
śmy do środka, widzia-
łem tylko jak wygląda 
na zewnątrz. W kolej-
nych dniach zwiedzali-
śmy mniejsze mia-

steczka położone w Flandrii 
Zachodniej. Gdy tak jeździli-
śmy, po drodze spotykaliśmy 

stare wiatraki. Przed wyjaz-
dem do Polski odwiedziliśmy 
jeszcze jedno miasto zwane 
Brugia ( nid.Brugge). Jest to 
miasto, które z powodu dużej 
ilości kanałów w historycznej 
części miasta nazywane jest  
flamandzką Wenecją. Znaj-
dują się tu przepiękne zabyt-
ki: 

Gotycki ratusz z bogatą 
rzeźbioną fasadą. 

Na rynku ( Grote Mark ) - 
hale targowe 

Wieża ( BEFFROI) z ca-
rillonem, składająca 

się z 47 dzwo-
nów 
Bazylika Świę-
tej Krwi, po-
siada rzekomą 
fiolkę z krwią 
Chrystusa. 
Kanały wodne,  
którymi można 
zwiedzać mia-
sto. 
Bardzo podo-
bały mi się te-

goroczne ferie spędzone w 
Belgii. Zwiedziłem dużo cie-
kawych miejsc i poznałem 
trochę ich kulturę.  
 

Grzegorz Jakimów 
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Rozrywka 

Oprac.  
Milena Soboń 

 

Oprac. Franciszek 
Kuśnierz 

1. Nocny ptak, przyjaciel Puchatka. 

2. Ranny ptaszek. 

3. Ptak, który nosi przydomek 
„Hełmiasty” 

4. Przepowiada deszcz. 

Sowa jak ogień. 
 

  
 

    

    
 

       

  
 

     

     
 

    

 

   
 

       

 



 Oprac.  
Martyna Krawiec 

Oprac. Filip Nowak 


