
C� w trawi� pi���, �yl� fakt� � wiośni�.
Witamy w naszej gazetce! Dziś poznacie parę faktów oraz ciekawostek o
jednej z czterech pięknych pór roku. Wszyscy solidnie wykonali robotę.
Każdy z naszego składu włożył całe serce w swoją część i powstała pełna
miłości, faktów i ciekawostek praca. Temat wybraliśmy wspólnie-
bezkompromisowo wygrała wiosna! Taka tematyka nawiązująca do
adekwatnej sytuacji meteorologicznej. Staraliśmy się nie przynudzać, więc
wymyślaliśmy ciekawe tytuły i wybieraliśmy kilka prześlicznych zdjęć, aby
uatrakcyjnić teksty. Mamy nadzieję, że się spodoba. Niech Was na początek
nastroi wiersz Jana Brzechwy - Przyjście wiosny.

Życzymy miłego oglądania naszej pracy!

Zespół redakcyjny e-gazetki.

Na plot ko wa ła so sna,
że już się zbli ża wio sna.

Kret skrzy wił się po nu ro:
„Przy je dzie pew nie furą”.
Jeż się na je żył sro dze:
„Ra czej na hu laj no dze”.

Wąż syk nął: „Ja nie wie rzę.
Kos gwizd nął: „Wiem coś o tym.
Przy le ci sa mo lo tem”.

„Skąd zno wu - rze kła sro ka -
Ja jej nie spusz czam z oka
I w ze szłym roku, w maju,
Wi dzia łam ją w tram wa ju”.

Przy je dzie na ro we rze”.
„Nie praw da! Wio sna zwy kle
Przy jeż dża mo to cy klem!”
A ja wam to do wio dę,
Że wła śnie sa mo cho dem”.

„Nie praw da, bo w ka re cie!”
„W ka re cie? Cóż pan ple cie?
Kret skrzy wił się po nu ro:

Oświad czyć mogę krót ko,
Przy pły nie wła sną łód ką”.

A wio sna przy szło pie szo -
Już kwia ty z nią się śpie szą,
Już tra wy przed nią ro sną
I szu mią: „Wi taj wio sno!”.



Kwiaty budzące się do życia

Śnieżyczka przebiśnieg: te kwiaty budzą się do życia pomiędzy

lutym a marcem. Przebiśnieg jest kwiatem który jako pierwszy

zwiastuje koniec zimy. Jak sama nazwa wskazuje, przebiśniegi to

najszybciej pojawiające się wiosenne kwiaty. Przebiśniegi na

początku rozkwitania potrzebują dużo światła jednak późną wiosną

preferują cień.

Krokusy: kwiaty te budzą się do życia między marcem a kwietniem.

Krokusy mają różne kolory, najpopularniejszymi są liliowe oraz

jasno i ciemno-niebieskie, są również rzadsze kolory takie jak

żółte, białe, a nawet żółto-brązowe. Krokus jest kwiatem

kwitnącymi wczesną wiosną, często możemy go spotkać razem z

przebiśniegiem.

Szafirki: szafirki kwitną pomiędzy kwietniem a majem.

Szafirki występują głównie w kolorze niebieski sę również rzadsze

okazy o kolorach takich jak fioletowo-niebieski, białe, a nawet

różowe. Najpopularniejsze są dwie odmiany szafirka: armeński

oraz groniasty.



Wi�n� ja� z bajk�- wi�enn� cud�
Magnolia: to piękne kwitnące na biało-różowo drzewko, które ma

ponad 250 odmian. Pochodzi ono z Azji i obu Ameryk. Drzewo to

rośnie do 5 metrów. Często można ją spotkać w parkach i

ogromnych ogrodach. Magnolie wyglądają ślicznie gdy są samotne.

Na kwiaty tego drzewka trzeba czekać sporo czasu, ale efekt

gwarantowany.

Forsycja: to kwitnące na żółciutko drzewo pochodzi z Azji, ma, aż 8

gatunków z czego tylko jeden jest z Europy. Drzewo te bardzo lubi

nasłonecznione, lekkie, żyzne i wilgotne tereny. Forsycja ma płytki

system korzeniowy. Pełne kwiaty można oglądać pod koniec wiosny, aż do

jesieni.

Migdałek: jest to krzew jak z bajki. W różowości kwiatów nie jedna

osoba może się zakochać. Samo patrzenie na te drzewko wywołuje

pozytywne odczucia. Migdałek jest rośliną odporną na zanieczyszczenia

powietrza, dlatego często jest w miejskich skwerach i w parkach.



Zwie�zęt� budząc� si� � zimoweg� sn�.
Jeż: jest to małe zwierzątko które zapada w sen zimowy.

Zagrzebują się w stertach liści. W zimę jeże czasami budzą się z

mylone chwilowym wzrostem temperatury do ponad 10︒C. wtedy

tracą dużo zasobów energetycznych.

Borsuk: to ssak wszystkożerny który prowadzi życie nocne. Borsuki

tworzą nory podziemne w których przygotowywują się do zimowego

snu. Jego sen zimowy nie jest ciągły, podczas gdy w zimie występują

niskie( na +) temperatury budzą się i wychodzą z nory w celu

zaspokojenia pragnienia lub upolowania jakiejś przekąski. Podczas snu

zimowego, jego organizm zużywa nagromadzony jesienią tłuszcz, przez

co tracą na wadze nawet 7kg.

Niedźwiedź: sen niedźwiedzi jest przerywany, przede wszystkim

dotyczy to samic. Taki niedźwiedź waży nawet 800kg, przed

zapadnięciem w sen gromadzą w organizmie tkankę tłuszczową.

Zazwyczaj zimują one w pieczarach lub w zaroślach. Takie

niedźwiedzie podczas snu tracą nawet 200 kg wagi.



Pogoda i przysłowia o wiośnie
Wiosna pogoda: zaczyna się 21 marca a kończy się 21 czerwca.

Topnieje śnieg, ptaki które wróciły już z ciepłych krajów

zaczynają wesoło śpiewać, i budują gniazda, a zwierzęta wychodzą

ze swoich zimowych norek. Słońce zaczyna mocniej przygrzewać,

na dworze robi się cieplej, a dni są coraz dłuższe.

Wiosna :jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w

strefie klimatu umiarkowanego.

Ciekawostki o Wiośnie
Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną,

wracając do domu po wylocie na zimę.

Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało

miejsce w 1857 roku.

Dzieci rosną szybciej wiosną.

Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.

Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 21 marca, a trwa

dokładnie 12 godzin w ciągu dnia i 12 godzin w nocy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany


A k�o � �� z�o��ł?
Pierwszą kartkę o kwiatach kwitnących na wiosnę przygotowała

Wiktoria Szymańska.

Drugą stronę o drzewach zakwitających w czasie wiosny napisała

Aleksandra Grzywaczewska.

Trzeci dokument o zwierzętach wybudzających się ze snu

zimowego opracowała Magda Jakimiec.

W ostatniej stronie możemy przeczytać ciekawostki od

Macieja Rożena.

Wszelkie zdjęcia pochodzą z google obrazy z  prawami użytkowania na zasadzie 
"Licencji Creative Commons". Prawa autorskie należą do autorów 
przedstawionych fotografii.




