
 Kwiecień plecień, wciąż przeplata: 

trochę zimy, trochę lata. Jak spojrzymy na 

ten miesiąc, to rzeczywiście zauważamy dużą 

zmienność pogody. Słoneczne dni przeplata-

ne są chłodem i całkiem zimową aurą.  

 Z drugiej strony  kwiecień to mie-

siąc kojarzący się nam przede wszystkim   

z radosnym  Świętami Wielkanocnymi.  

Wielkanocne jajko to symbol no-

wego, odradzającego się życia. 

 Nawet jak sypnie śnie-

giem, to słyszymy śpiew ptaków  

i widzimy całe połacie ziemi poro-

śnięte kniecią błotną, czyli kaczeń-

cami. W lasach nad Dunajcem 

spotykamy  zawilce i pierwiosnki, 

wszystko to aż wywołuje uśmiech 

na naszych szarych jeszcze po zi-

mie twarzach. Na drzewach poja-

wiają się drobne listeczki, a bazie 

już przekwitły.  

Wiosna, ach, to TY! (cytat z pio-

senki Marka Grechuty) 

 Redakcja To i Owo 
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W tym numerze znajdziecie 

 Informacje o wielkanocnych symbolach i zwyczajach 

 Porady, jak zrobić ozdoby wielkanocne 

 Trochę mody i urody 

 Kwietniowe daty i święta 

 Zawartość koszyczka wielkanocnego 

 Książkę wartą uwagi 

Kwiecień, plecień... 

Wiosna czy zima? 

fot. Ania Grygiel 



Wielkanoc tuż, tuż, dlatego warto zmienić wystrój  

w swoim domu i nadać mu charakter tego święta.  

W tym numerze pokażę kilka porad na ładne i niedrogie 

ozdoby świąteczne.  

Jajka na gałęzi 

Potrzebne: gałąź, 

wydmuszki, małe 

kolorowe jajka, sian-

ko, sznurek, haczyki 

Tesa 

W wydmuszce robi-

my dziurkę. Nierów-

ne krawędzie są bar-

dzo pożądane. Wy-

dmuszki mają zaw-

sze dwa otwory. 

Wykorzystujemy 

górny, aby przeciągnąć przez niego sznurek, robimy 

supełek i tak mamy już wiszące jajko. Do środka jajka 

wkładamy sianko. Na sianko kładziemy po trzy małe 

kolorowe jajka.  Zawieszamy gałąź na dwóch haczy-

kach wcześniej przymocowanych do ściany. Na gałęzi 

zawieszamy jajka gniazdka i małe budki dla ptaków. 

Gotowe! 

 

Wielkanocny wianek 
 

Potrzebne rzeczy: wiklinowa baza wianka, papierowe 

kwiaty różnej wielkości, sztuczne liście, styropianowe 

jajka, pióra, tasiemki, klej w pistolecie, biały spray 

Na początku pokrywamy cały wianek sprayem. Następ-

nie wtykamy do niego sztuczne liście i doklejamy naj-

większe elementy dekoracyjne (tutaj jajka i róże). Sys-

tematycznie uzupełniamy całą kompozycję. Na końcu 

dodałam kilka kolorowych tasiemek i gotowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmurkowe pisanki 

Potrzebne: 

jajka, lakiery do paznokci w różnych jaskrawych kolo-

rach, plastikowy kubeczek wypełniony wodą w tempe-

raturze pokojowej (zbyt zimna lub zbyt gorąca sprawi, 

że projekt się nie uda), wykałaczki, zmywacz do pa-

znokci 

Przygotuj lakiery do paznokci w wybranych (najlepiej 

jaskrawych) kolorach. Do kubka wypełnionego wodą  

w temperaturze pokojowej wlej dużą ilość lakierów do 

paznokci w różnych kolorach. Jeżeli lakiery zamiast 

unosić się na powierzchni „idą na dno”, oznacza to, że 

temperatura wody nie jest odpowiednia. Żeby uzyskać 

ciekawszy efekt, delikatnie pomieszaj kolory wykałacz-

ką. Chwyć jajko w dłoń w taki sposób, by zasłonić je  

w jak najmniejszym stopniu. Ostrożnie zanurz jajko  

w kubeczku, przytrzymaj przez sekundę pod powierzch-

nią wody, a następnie wyjmij. Lakier do paznokci po-

kryje około połowę jajka. Delikatnie odłóż je na kawa-

łek kartonu i poczekaj, aż lakier wyschnie. Gdy tak się 

stanie, ponownie chwyć jajko i zanurz w kubeczku jego 

drugą stronę. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Sanek 3c 
źródła: http://www.twojediy.pl/wiszaca-dekoracja-

wielkanocna-jajka-na-galezi/,http://tipy.interia.pl/

zdjecie,l,18478_0,pisanki-marmurkowe.html, http://

itssooeasy.blogspot.com/  
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 Śmigus-dyngus, przez nie-

których zwany lanym poniedziałkiem, 

to nazwa drugiego dnia Świąt Wielka-

nocnych, który zarówno małym jak  

i dużym przynosi wiele radości. Trady-

cja śmigusowa kultywowana jest  

w całej Polsce. Gdzie byśmy się nie 

obejrzeli, tam widzimy przemoczo-

nych , ale  uśmiechniętych ludzi.  

W tym dniu nikt nie może nam zabro-

nić wylać wiaderka wody na kogoś  

z  najbliższych bądź  przyjaciół.  Byle  

z umiarem i rozsądkiem. 

 W tym momencie warto 

przypomnieć, skąd wziął 

się ten oryginalny zwyczaj. Polewanie 

wodą w wielkanocny poniedziałek ma 

długą tradycję. Mimo że we współcze-

snych czasach stanowi już tylko ele-

ment zabawy, w polskiej tradycji obec-

ny jest ponad 600 lat. Śmigus-dyngus 

symbolizuje pozimowe oczyszczenie, 

radość z przebudzenia się wiosny  

i oznaki kwitnącej przyrody. Przez 

dziesiątki lat lany poniedziałek kulty-

wowany był głównie na wsiach, gdzie 

młodzi chłopcy z naczyniami pełnymi 

wody polewali dziewczęta, a nierzadko 

i stateczne niewiasty. Był to element 

zalotów, którego rodowód leży w pogańskich 

obrzędach kultu wiosny i płodności.  

 Dziś zwyczaj ten uwielbiany jest 

przez najmłodszych, którzy  od samego rana 

oblewają się nawzajem czy urządzają psikusy 

najbliższym. Pamiętajmy zatem o tej wesołej 

tradycji. A w lany poniedziałek miejmy przy-

gotowany komplet suchego ubrania dla każ-

dego członka rodzinny, aby w warunkach 

kapryśnej aury uchronić się przed wiosen-

nym przeziębieniem! 

Karolina Kula 

 Źródło:www.everydayme.pl/rodzina 

 

 W Polsce palma wielkanocna jest wykonywana z gałęzi wierz-
by, czasem łączonych z bukszpanem, barwinkiem czy cisem. Po-
wszechne było przekonanie, że palma wielkanocna chroni ludzi i zwie-
rzęta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny rok. Nie wolno 
jej było wyrzucać, aż do następnych świąt wielkanocnych była zatknię-
ta za święty obraz, aby w razie potrzeby można było jej użyć do ochro-
ny. 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 

GRAFIKA GOOGLE 

Źr.: www.gim-lucka.lubartow.pl/artykuly/201003wielkanoc.pdf 

Śmigus-dyngus 

Palma wielkanocna 

 

Stoją już  
z wiadrami, za 
rogiem chłopaki, 
zmoczyć trza dziś 
panny, bo to 
zwyczaj taki!  

Stoją malowane, 
śmieją się, 
chichoczą i jeszcze 
nie wiedzą, że oni je 
zmoczą! 
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Zamiast kupować gotową babkę do święcenia lepiej upiec ją samemu w domu!  

Składniki:  

130 gramów białej czekolady 

80 gramów mała pokrojonego w kostkę 

8 łyżek cukru 

3 jajka; żółtka oddzielone od białek 

40 gramów mąki 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

100 gramów zmielonych migdałów bez skórek 

2 łyżeczki startej skórki z pomarańczy 

Przygotowanie: 

1.Formę należy wysmarować masłem i posypać mielonymi migdałami. 

2.Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni Celsjusza. 

3.Do miseczki zanurzonej w gorącej wodzie wkładamy białą czekoladę  

i masło. Mieszamy, aż składniki połączą się w całość. Dodajemy cukier, 

żółtka i mieszamy. 

4.Wyjmujemy miseczkę z wody i dodajemy mąkę, proszek do pieczenia  

i zmielone migdały. Wszystko mieszamy. 

5.Ubijamy pianę z białek i dodajemy ją do wymieszanych wcześniej składników. Na koniec dodajemy 

skórkę z pomarańczy. 

6.Pieczemy ok.35 minut 

7.Smacznego!  

Ps. Babkę można oczywiście polać polewą np. z białej czekolady. 
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Ewelina Michniak kl.3a 

Źródła: Polki.pl , www.fakt.pl 

Rys. Weronika 

Stołowska 

 W dniach 24 i 31 marca br. zorganizowaliśmy  w gimnazjum warsz-

taty wielkanocne.  Przez dwa kolejne piątki uczniowie oraz  nauczyciele wyko-

nywali ozdoby wielkanocne, które następnie zostały wystawione na kierma-

szu w dniu 4 kwietnia, z którego dochody  przeznaczon na cele charytatywne.  

 W czasie zajęć  uczyliśmy się filcować,   poznaliśmy technikę sznur-

kową  i cekinową, dzięki którym ozdabialiśmy jajka. Uczennice klasy drugiej 

wykonywały kartki  m.in. haftem matematycznym oraz quillingiem. Gimna-

zjalistki z klasy pierwszej z kolei pokazywały, jak wykonać kwiaty z kre-

piny oraz z bibuły.  

M. Czapla 

Warsztaty wielkanocne 

http://www.fakt.pl


Warsztaty wielkanocne, nasze prace: 
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Wiosna i wielkanocne święta to czas kiedy pozytywnie nakręcamy się do świata. Dlatego, moje miłe czytelniczki, przygo-

towałam dla Was  ciekawe propozycje paznokciowego  zdobnictwa. A przy  okazji życzę  wesołej Wielkanocy!  

Ewelina Michniak kl.3a 

Źródła: grafika Google 

Fot. M. Czapla 



Święta i ważne daty w kwietniu 

2017 roku 

1 kwietnia  (sobota)  - Międzynarodowy Dzień Ptaków, prima apri-

lis 

2 kwietnia  (niedziela) - Światowy Dzień Autyzmu, Międzynaro-

dowy Dzień Książki dla Dzieci 

4 kwietnia  (wtorek) - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach  

i Działań Zapobiegających Minom 

5 kwietnia  (Środa) - Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska) 

7 kwietnia  (piątek) - Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia 

8 kwietnia  (sobota)  - Międzynarodowy Dzień Romów 

9 kwietnia  (niedziela) - Niedziela Palmowa 

10 kwietnia  (poniedziałek) - Dzień Służby Zdrowia, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

11 kwietnia  (wtorek) - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z Chorobą 

Parkinsona, Dzień Radia 

12 kwietnia  (środa) - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia  (czwartek) - Światowy Dzień Pamięci Ofiar, Wielki Czwartek 

14 kwietnia  (piątek) - Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska), Wielki Piątek 

15 kwietnia  (sobota) - Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Wielka Sobota 

16 kwietnia  (niedziela) - Wielkanoc, Dzień Sapera 

17 kwietnia  (poniedziałek) -Poniedziałek Wielkanocny, Światowy Dzień Chorych na Hemofilię 

18 kwietnia  (wtorek) - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

20 kwietnia  (czwartek) - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

22 kwietnia  (sobota) - Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23 kwietnia  (niedziela)  - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Święto Bożego Miłosierdzia 

24 kwietnia  (poniedziałek) - Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Międzynarodowy Dzień Solidarno-

ści Młodzieży 

25 kwietnia  (wtorek) - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień 

Malarii, Międzynarodowy Dzień Sekretarki 

26 kwietnia  (Środa) - Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Drogowca i Transportowca 

(Polska) 

27 kwietnia  (czwartek) - Światowy Dzień Grafika 

28 kwietnia  (piątek) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

29 kwietnia  (sobota) -Międzynarodowy Dzień Tańca 

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

Źródła: grafika gogle, http://www.kalendarzswiat.pl/
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Pisanka jest to jajo zdobione różnymi technikami. Ma sym-

bolizować rodzącą się do życia przyrodę, a w chrześci-

jaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmar-

twychwstanie Chrystusa. W zależności od techniki 

zdobienia, świąteczne jajko ma różne nazwy: 

Kraszanki-powstają przez gotowanie jajka w wywarze 
barwnym.. 

Dzięki roślinom uzyskiwały różne kolory: 

brązowy lub rudy- łupiny cebuli 

czarny- kora dębu, kora olchy lub łupiny orzecha włoskiego 

żółto-złocisty- kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 

fioletowy- płatki kwiatu ciemnej malwy 

zielony- pędy młodego żyta lub listki barwnika 

różowy- sok z buraka 

Pisanki- mają różnobarwne desenie. Wykonywane są poprzez 

nakrapianie wosku lub nanoszenie na skorupę elementów 

graficznych rozgrzanym końcem świecy. 

Oklejanki- są zdobione sitowiem, 
płatkami bzu, tkaniną. 

Nalepianki- są ozdabiane wyci-
nankami papieru. 

Rysowanki- malowane kredkami. 

Skrobanki i drapanki– orna-
menty nanosimy cienkimi wiertła-
mi, można wykorzystać pilniczki. 

 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 

GRAFIKA GOOGLE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka 

http://www.gim-lucka.lubartow.pl/artykuly/201003wielkanoc.pdf 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka
http://www.gim-lucka.lubartow.pl/artykuly/201003wielkanoc.pdf


Koszyczek wielkanocny – 

co powinno się w nim znaleźć? 

Koszyczek wielkanocny, z którym udajesz się do kościo-

ła, by poświęcić pokarmy, może mieć rozmaite kształty  

i rozmiary, być przyozdobiony zgodnie z twoim gustem 

czy fantazją. Jednak jego zawartość powinna uwzględniać 

tradycję, bowiem wszystko, co do niego włożysz, ma 

znaczenie symboliczne. 

Zgodnie z tradycją: 

 

Chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go  

do koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność

 

Wędlina - symbol zdrowia i płodności dla nas i rodziny

 

Sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona  

do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło

 

Jajko -  symbol życia, włóżmy go do koszyczka, by pa-

miętać o wciąż odradzającym się życiu. 

  

 

Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną, którą powinien nam 

zapewnić przez cały rok 

 

Ciasto - symbol umiejętności i doskonałości 

 

Baranek - najbardziej znamienny symbol świąt Wielkiej-

nocy, uosabia przezwyciężenie zła 

Wiklinowy koszyczek wielkanocny zazwyczaj przyozdo-

biony jest gałązkami borówki oraz koronkowymi serwet-

kami. Możesz opleść jego uchwyt białą koronką lub kolo-

rową wstążką i przepleść ją zielonymi gałązkami lub wio-

sennymi kwiatami. 

 

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

Źródła: grafika google  

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/

Przysmaki/525403,1,Koszyczek-wielkanocny--co-

powinno-sie-w-nim-znalezc.html 
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Wielkanocne przesądy: 

1.Woda na szczęście- święcona woda miała 

uzdrawiać chorych, zapewniać szczęście  

w małżeństwie oraz obfitość plonów. Dziew-

częta, aby zapewnić sobie urodę, musiały wy-

kąpać się w rzece lub jeziorze, co miało przyno-

sić też ochronę przed złem. 

 

2. Palma na dostatek- jak mówi tradycja, 

poświęconą palmą należało dotknąć wszyst-

kich domowników, by przekazać im jej uzdra-

wiającą moc. Dotknięcia miały przysporzyć ko-

bietom urody, a mężczyznom siły.  

 

3.Przepowiednie z jajek- podzielenie się 

święconym jajkiem z bliskimi służyło umacnia-

niu rodzinnych więzi i zapewniało zdrowie. 

Znalezienie na stole parzystej liczby jajek wró-

żyło dziewczętom szybkie zamążpójście, a 

umycie się w wodzie, w której wcześniej goto-

wały się jajka, zapewniało im urodę i idealną 

cerę. Kąpiel w takiej wodzie sprawiała, że  

u chorego rosła szansa na wyzdrowienie. 

 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 

GRAFIKA GOOGLE 

http://ww w.gim-lucka.lubartow.pl/

artykuly/201003wielkanoc.pdf 

 

 

,,Silver. Druga księga snów'' - Kerstin 

Gier. 

Książka ta jest już drugą powieścią z trylogii snów. Opowiada o losach Liv Silver - młodej licea-

listki, która posiada niezwykły dar. Potrafi bowiem wchodzić do snów innych ludzi, gdy podczas 

śnienia ma w dłoni przedmiot osoby, do której snu pragnie wejść. Kilkoro jej przyjaciół także to 

umie i razem starają się dowiedzieć, dlaczego jest to możliwe. Przeszkadza im w tym nowy bywa-

lec na korytarzu snu - mężczyzna, który przedstawia się im jako Senator Mort. Zauważają jed-

nak, że ich największym zagrożeniem jest ich były przyjaciel i jego psychicznie chora dziewczyna. 

W międzyczasie Liv musi stawić czoła problemom typowej nastolatki. Książka ma naprawdę 

wciągającą fabułę i te czterysta stron czytania było czystą przyjemnością. Polecam! 

Justyna Kolasińska 



COACHELLA  

 Najpopular-

niejszy festiwal 

muzyczny na świe-

cie w stanie Kali-

fornia (USA) roz-

poczyna się za kilka 

dni. Stylizacje z Co-

achelli są pilnie ob-

serwowane i oce-

niane.  

Obowiązujące style to hippie/boho. Projektan-

ci na całym świecie tworzą specjalne kolekcje  

z myślą o Coachelli. W tamtym roku na tym 

właśnie festiwalu pojawiły się polskie sławy ta-

kie jak np. blogerki: Jessica Mercedes czy Julia 

Kuczyńska (Maffashion). Prawdopodobnie  

w tym roku również tak będzie. O ich styliza-

cjach z Coachelli pisały największe magazyny 

online takie jak Vogue.  

 

Coachella jest również bardzo popularna 

wśród zagranicznych gwiazd. W poprzednich 

latach pojawiały się tam siostry Jenner, Selena 

Gomez czy też modelka Gigi Hadid. 

 

 

DRESS CODE 

 Przede wszystkim musi być albo biało 

albo wzorzyście. Ewentualnie stylizacja może 

być w kolorach ziemi. Mogą być to np. koron-

kowe białe sukienki czy też sukienki w azteckie 

wzory. Idealnie sprawdzą się również jeansowe 

szorty i wszelkiego rodzaju crop topy.      Z do-

datków idealne będą brązowe, skórzane paski 

(buty również mogą takie być!); kowbojskie 

kapelusze; duże, srebrne naszyjniki, pierścion-

ki, kolczyki. Oczywiście strój na Coachelle mo-

że być zupełnie inny, jednak przedstawiłam 

tutaj typowy i standardowy outfit. 

 

Przygotowała: Julka Gal 

Źródła: Google Grafika 



Jak zrobić wydmuszkę 

z jajka? 

Wiele różnych dekoracji można zrobić z wydmu-

szek. Zrobienie wydmuszki jest bardzo proste, 

należy tylko odpowiednio się do tego zabrać. 

 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

Duża i długa igła 

Surowe jaja 

Miska 

Szczelnie zamykany pojemnik 

Wykonanie: 

Dokładnie umyj jajka, a następnie wytrzyj. 

Igłą delikatnie nakłuwaj tępy koniec jaja. Wyko-

nuj igłą ruch obrotowy, lekko naciskając, aż zro-

bi się dziurka. 

Obróć jajo i zrób w sposób podobny jak wyżej 

drugą dziurkę na bardziej ostrym końcu jaja. Ta 

powinna być nieco większa. 

Następnie włóż igłę głębiej, aby rozbić strukturę 

żółtka. Wykonuj ruch obrotowy igłą. To samo 

zrób, wkładając igłę do drugiego końca jaja. 

Trzymając jajo nad miską ostrym końcem  

w dół, przyłóż usta do bardziej płaskiego końca 

jajka i dmuchaj. Może to sprawić nieco kłopotu. 

Możesz wydmuchiwać zawartość jaja po tro-

chu, nie musisz za jednym razem wszystkiego. 

Gdy wydmuchasz całą zawartość, umyj jajo 

pod bieżącą wodą. Skieruj strumień do większej 

dziurki, starając się wymyć jajo w środku. 

Na końcu wydmuchaj wodę tak, jak wydmu-

chiwałaś jajko. 

Susz większą dziurką do dołu na suszarce. 

I gotowe! Teraz możesz je dowolnie udekoro-

wać. 

 

Wskazówki 

Wydmuszki możesz składować w wytłaczance. 

Nie wciągaj surowego jaja, nie połykaj, może 

zawierać bakterie salmonelli wywołujące poważ-

ne dolegliwości, 

Ważne jest, aby zniszczyć strukturę białka  

i w szczególności żółtka, w przeciwnym razie 

jest bardzo trudno wydmuchać żółtko. 

Na wydmuszki w miejsce dziurek kapnij kropel-

kę kleju, to zapobiegnie ewentualnemu pęknię-

ciu w miejscach nakłutych 

 

Justyna Podczerwińska kl.IIIc 

Źródła: grafika google 
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Symbole, które kojarzą 

nam się z Wielkanocą 

 

Baranek wielkanocny 

 

Zajączek wielkanocny 

 

Pisanki 

 

Koszyczek wielkanocny 

 

Kurczaczek wielkanocny 

 

Jezus zmartwychwstały 

 

Palma wielkanocna 

 

Bazie 

 

Babka wielkanocna 

 

JUSTYNA PODCZERWIŃSKA KL.IIIC 
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Chmury składają się z miliardów maleńkich 

kropelek wody i kryształków lodu. Pojedyncze 

kropelki tworzące chmurę powstają wtedy, gdy 

wilgotne i ciepłe powietrze staje się na tyle 

chłodne, że zawarta w nim para wodna ulega 

skropleniu. Jeśli chmura wejdzie w strefę cie-

płego powietrza, to wyparowuje. 

 

Zjawiska pogodowe 

Halny -wiatr typu fenowego wiejący w południowej Polsce. Jest to ciepły, su-

chy i porywisty wiatr. Niekiedy przynosi znaczne zniszczenia: zrywa dachy, 

niszczy lasy. Może mieć wpływ  

na samopoczucie (bezsenność, 

bóle głowy itp.). Wiatr halny docie-

ra też m.in. do Krakowa.  

Roztopy zjawisko na przedwio-

śniu , kiedy średnia dobowa tempe-

ratura powietrza przekroczy 0 °C. 

Trwa ono aż do całkowitego stopie-

nia  się zalegającej pokrywy śnież-

nej i lodowej. Pojawiają się także 

pierwsze kwiaty takie jak np. kro-

kusy czy przebiśniegi.   

Wykonała: Agnieszka Żegleń  

źródła: wikipedia  fot. archiwum wła-

sne 


