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 No i proszę, szczęśliwie doczekaliśmy się ostatniego dnia miesiąca 

lutego. A co za tym idzie? Idzie wiosna!!! Może nie tak od razu, że od ju-
tra, albo pojutrze wiosna już tuż, tuż! Pomimo, iż synoptycy obiecują, że 
zima jeszcze nam nie odpuści, ale… jakby nie kręciła, jakby nie mroziła 
i śniegiem nas straszyła – nie da rady! Wiosna idzie, a dzisiaj mija ostat-

ni dzień zimowego miesiąca, czyli ostatni dzień lutego – 28.  

Kiedy kończy się zima Wtedy wiosna się zaczyna Bez zbędnego planowania Bez szczegółów ustalania Tak po prostu samo z siebie Ziarno się rozwija w glebie Kiedy kończy się zima

• Od którego dnia tygodnia zaczyna się tydzień – w tradycji 
judeochrześcijańskiej pierwszym dniem tygodnia jest niedziela – 
Dzień Pański, nazwany tak na pamiątkę Niedzieli Wielkanocnej, 
czyli zmartwychwstania Jezusa. W kalendarzach natomiast nie-
dziela jest zwykle na końcu, po innych dniach. Taki jest potoczny 
punkt widzenia współczesnego człowieka, który za początek tygo-
dnia uważa poniedziałek – dzień, w którym po weekendzie zaczy-
na się pracę – a za koniec tygodnia niedzielę. Odkąd soboty stały 
się wolne, koniec tygodnia się wydłużył i niedziela razem z sobotą 
określana jest jako weekend, dosłownie „koniec tygodnia”.

  • Jak piszemy dni tygodnia w skrócie – zazwyczaj: pon., wt., śr., 
czw., pt., sob., niedz. - z kropkami, które wskazują, że skrót nie za-
wiera ostatniej litery skracanej nazwy.

Niby wiemy, a może jednak nie wiemy???
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Tydzień dzieci miał siedmioro: 
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!” 
Ale przecież nie tak łatwo 
Radzić sobie z liczną dziatwą: 
Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku, 
Wtorek środę wziął pod brodę: 
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę.” 
Czwartek w górze igłą grzebie 
I zaszywa dziury w niebie. 
Chcieli pracę skończyć w piątek, 
A to ledwie był początek. 
Zamyśliła się sobota: 
„Toż dopiero jest robota!” 
Poszli razem do niedzieli, 
Tam porządnie odpoczęli. 
Tydzień drapie się w przedziałek: 
„No a gdzie jest poniedziałek?” 
Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku - 
I tak dalej…
 Jan Brzechwa 

LABIRYNT Uwolnijcie słoneczka od chmurek! Waszym zadaniem jest przejść przez labirynt i zebrać wszyst-
kie słoneczka. Pamiętajcie! Nie wolno wchodzić na pola z chmurką. Nie wolno także przejść przez jakiekol-

wiek pole więcej niż jeden raz. Poruszać się można tylko pionowo i poziomo.

Nazwy dni tygodnia – 
jak to jest w innych językach?
Nazwy dni tygodnia w kultu-
rach przedchrześcijańskich 
pochodziły od planet, więc 
były związane z bóstwami 

pogańskimi. Aby wyplenić po-
gańskie tradycje wśród pierw-
szych pokoleń chrześcijan na 
ziemiach Słowian, misjonarze 
zdecydowali się na nazwanie 

dni tygodnia od dnia świętego, 
czyli niedzieli. Natomiast w 

wielu językach zachowały się 
nazwy związane z planetami, 

np. Sunday (dzień Słońca), 
Saturday (dzień Saturna) czy 
Monday (dzień Księżyca) w 
języku angielskim. W wielu 

krajach słowiańskich nazwy 
dni tygodnia są takie same lub 
bardzo przypominają te, któ-

rych my używamy na co dzień.


