
                              Polem, lasem ku dolinie, całą siłą wiosna płynie 

                                                         Nie obejrzysz się jak wszędzie, zaraz w każdym kątku będzie 

                                          Krążą nad nami boćki znajome, goście zza siedmiu mórz 

                                       I po tym można od razu poznać, że wiosna jest tuż, tuż 

                                                       Tu kwiatek już rozkwita, a tamten pąki ma 

                                                       Wiosenny ciepły wietrzyk wesoło z nami gra 

                                                       Śpiew ptaków w górze pod niebem i pole pachnące chlebem 

                                                       Piosenka w dal płynie radosna- to WIOSNA! 

 

 

,,POWITANIE WIOSNY” 

 

             21 marca 2012 roku powitaliśmy wiosnę.                                                              

W tym roku pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w sposób urozmaicony 

 i ciekawy. Przygotowania do tej uroczystości trwały od kilku dni, gdyż trzeba 

było: 

 Zorganizować przedstawienie z okazji powitania wiosny 

 Zrobić słomianą pannę  Marzannę- symbol zimy 

 Wykonać zielony gaik przyozdobiony kwiatami- symbol wiosny 

 Wykonać gazetkę o wiośnie 

 Przygotować wystawę prac konkursowych 

 Przygotować grillowanie . 

           Już od rana w powietrzu czuć było podniecenie wśród dzieci i oczekiwanie 

na atrakcje. Tym bardziej, że w holu szkolnym pojawiły się: 

 gazetka o wiośnie  

  wystawa prac, ogłoszonego wcześniej konkursu plastyczno- literackiego 

,,Wiosna –ach to Ty”. 

         Przed zajęciami dydaktycznymi odbył się uroczysty apel, w czasie którego 

dzieci i młodzież w bardzo ciekawy, trochę humorystyczny sposób przekazali 

wszystkim garść informacji o tym co dzieje się w przyrodzie w czasie przyjścia 

wiosny oraz o tradycjach ludowych związanych z tym dniem. Na zajęcia 

rozeszliśmy się  w bardzo dobrych nastrojach  w rytmie piosenki ,,Wiosna”          

z repertuaru zespołu Skaldowie. 



         O godz.10.00 uczniowie Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum wraz z 

opiekunami udali się barwnym pochodem z Marzanną nad rzekę Pilicę.               

Tam spalili słomianą pannę i wrzucili ją do rzeki, by tym samym pożegnać zimę          

i cieszyć się wiosną. 

      Gdy wrócili  na dziedzińcu czekał już na nich rozpalony grill. Wszyscy czekali 

na swoją porcję pieczonej kiełbaski. Była bardzo smaczna, ponieważ na 

dokładkę było bardzo dużo chętnych. 

     Wszyscy byli  zadowoleni, a i wiosna obdarowała nas ciepłymi (choć w 

niewielkiej ilości ) promieniami słońca. 

 

 

 

…WIOSNA CIEPLEJSZY WIEJE WIATR 

WIOSNA ZNÓW NAM UBYŁO LAT 

WIOSNA , WIOSNA  WKOŁO I JA I TY… 

 

 

 



 

                                                        PRZEDTAWIENIE O TEMATYCE WIOSENNEJ 

 

 

               WYSTAWA  PRAC KONKURSOWYCH 

 

 

                                                                          WYCHODZIMY POŻEGNAĆ ZIMĘ 

 



 

 

                                                                 NAD PILICĄ 

 

                              OSTATNIE CHWILE ŻYCIA ZIMY 

 

                                               PO POWROCIE CZEKAJĄ NA NAS PIECZONE KIEŁBASKI 



  

 SĄ BARDZO SMACZNE 

  

 

 

 

                                                                                 ORGANIZATORZY: 

                                                                               mgr Elżbieta Gajewska 

                                                                                        mgr  Agnieszka Milczarczyk 

                                                                            mgr Marcin Walczak 

 

 

 

 

 


