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Zima 

Całunem śniegu przysypany, biały 

Park w szarą ciszę pogrążył się cały 

I z jakichś głuchych tęsknot się  

spowiada. 

Drzew nagich długa ciemna kolumnada 

Wije się sennie i w dali gdzieś ginie, 

Wije się cicho po białej równinie 

I biegną ławki aleją szeregiem, 

Samotne, puste, ubielone śniegiem. 

Leopold Staff 

 

 

Witajcie drodzy Czytelnicy! Minął już I semestr nauki, a za nami upragnione ferie. Zima 

w tym roku nie pozbawia śniegu, ale nie wiadomo, co będzie dalej, jak to z pogodą!  

Na początek trochę ciekawostek związanych z Nowym Rokiem  i miesiącami. 

 

Życzymy miłej lektury! 

Opiekunki 

 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  

 

 



Kto w Nowy Rok zapala lampy?  

W Indiach Nowy Rok nazywany jest Festiwalem Świateł. Bowiem miasta obwieszone są 

światełkami, a w każdym domu świecą lampy. Kobiety robią na podłodze piękne obrazy, używając 

do tego mąki, piasku i kolorowej kresy. Powstałe w taki sposób obrazy dekorują świeczkami.  

Kto rozpoczyna Nowy rok uderzaniem w bębny?  

W Chinach Nowy rok rozpoczyna się na ulicach uderzaniem w bębny, talerze, puszczaniem 

sztucznych ogni, tańcami ludzi przebranych za lwy i smoki. Wszystko to ma służyć odpędzaniu 

złych dni, po to by przyniosły one powodzenie w kolejnych dniach.  

Kto Nowy Rok rozpoczyna dęciem w instrument muzyczny — róg?  

Żydzi rozpoczynają Nowy rok dęciem w barani róg. Ten dźwięk wzywa ludzi do synagogi, żeby 

modlili się do boga o przebaczenie za ich złe uczynki.  

Do czego potrzebne są nam kalendarze? 

 

Rok 2021 będzie trwał 365 dni, ponieważ luty ma 28 dni. Jeżeli masz więc urodziny 29 lutego, 

jesteś wyjątkowym szczęściarzem.  

Czy wiecie, że ponad 2000 lat temu rzymski władca Juliusz Cezar wynalazł kalendarz, którego 

używamy do dzisiaj. Od tamtej pory prawie w ogóle się nie zmienił.  

Większość z nas potrzebuje kalendarza, żeby przypominał nam o wszystkich ważnych sprawach, 

które zaplanowaliśmy na cały rok. Kalendarze przydają nam się również do wyczucia 

upływającego czasu.  

Jak długi jest miesiąc?  

Dzisiaj miesiąc trwa 30, 31 i w przypadku miesiąca lutego 28 lub 29 dni.  

Jednak w przeszłości miesiąc trwał tyle dni, ile mijało od jednej pełni Księżyca do następnej. 

Każdy miesiąc miał dokładnie tyle samo dni, czyli 29,5.  

Do przeliczania ilości dni w poszczególnych miesiącach przydaje się zaciśnięta pięść. Widzimy 

wtedy „górki” i „dolinki”. Górki oznaczają miesiące, które mają 31 dni; dolinki miesiące 30 dniowe 

z wyjątkiem lutego, bo on ma 28 lub 29 dni.  

 

dolinka górka — z Spróbuj na podstawie ilustracji napisać ile dni mają: styczeń...... „kwiecień...... 

„lipiec-...... „sierpień-......  
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STYCZEŃ I LUTY TO DOBRA PORA NA ZABAWĘ 

W podanym diagramie pokoloruj dowolnym kolorem kredki pola z cyframi większymi od 5. 

Zamalowane kratki utworzą rysunek. Czy wiecie, co on przedstawia?  

 

Niezbędnymi warunkami do uprawiania sportów zimowych jest mróz i często śnieg.  

Do sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo, skoki narciarskie, slalomy, snowboard, 

saneczkarstwo, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, jazda figurowa i wiele innych.  

W dzisiejszych czasach wskutek szybkiego rozwoju techniki większość z tych sportów można 

uprawiać też w porze letniej.  
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SPORTY ZIMOWE 

NARCIARSTWO  

- jest to dyscyplina sportowa wykonywana za pomocą nart i kijków. To 

najpopularniejszy sport zimowy, przeznaczony dla dzieci (od ok.3 lat), jak i również 

dla dorosłych. Najsłynniejsze kurorty narciarskie znajdują się w Austrii. Polacy mają 

do dyspozycji Tatry. Natomiast Ci, którzy mieszkają na mazurach lub Pomorzu, nie 

muszą wybierać się w góry, coraz częściej bowiem powstają sztuczne stoki 

narciarskie. Warto zauważyć, że Polacy bardzo mocno zainteresowali się tą 

dyscypliną sportową za sprawą Adama Małysza, naszego wybitnego skoczka. 

 

SNOWBOARD 

- dyscyplina ta narodziła się w latach 

60tych, do uprawiania tego sportu służy 

specjalnie wyprofilowana deska 

z wiązaniami. Oczywiście, żeby na niej 

jeździć, trzeba mieć świetne wyczucie 

równowagi. Do populacji tego sportu 

w Polsce przyczyniła się Jagna 

Marczułajtis.  

 

 

 

SANECZKARSTWO  

czyli jazda na sankach, bije na 

głowę wszystkie sporty zimowe. 

Do uprawiania tego sportu 

potrzebne są po prostu sanki. Może 

trudno w to uwierzyć, ale sanki, 

które znamy dziś są dość młodym 

wynalazkiem. Pierwotnie były wykorzystywane w celu transportowania ludzi lub 

towarów na duże odległości. Dziś głównie traktowane są jako zabawki dla dzieci, ale 

także specjalistycznie modyfikowane (np. bobsleje) i wykorzystywane do uprawiania 

oficjalnych sportów zimowych.  
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HOKEJ NA LODZIE 

jest to oficjalny zimowy 

sport narodowy Kanady, 

gdzie gra ta cieszy się 

ogromną popularnością. 

Hokej jest sportem 

kontaktowym, zawodnicy 

wyposażeni są w kask, 

ochraniacze, rękawice, 

specjalne spodnie i łyżwy 

oraz kije. Drużyna liczy 

pięciu graczy i bramkarza. 

Pole gry to lodowe boisko 

z bramkami. Mecz, tak jak w piłce nożnej, prowadzony jest przez sędziów. Jest to 

dyscyplina sportowa, w której niestety występują częste kontuzje.  

 

ŁYŻWIARSTWO  

jest jednym z tych sportów 

zimowych, które mają długą 

tradycję. Sport ten narodził 

się w Szwajcarii. Łyżwy to 

buty zaopatrzone najczęściej 

w metalowe lub stalowe 

płozy z ostrzem pozwalające 

efektywnie się ślizgać. 

Najczęściej uprawiamy 

łyżwiarstwo ślizgając się po 

zamarzniętej tafli jeziora, 

niektóre miasta mogą 

pochwalić się krytym 

lodowiskiem czynnym przez cały rok.  

Jeśli przyjdzie Wam ochota na uprawianie sportów zimowych, wybierajcie tereny 

specjalnie do tego przeznaczone, na których nie ma lasów, zarośli i miejsc 

wydobywania surowców. Trzymajcie się również z dala od górek położonych 

w pobliżu akwenów wodnych i ulic.  
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Smacznie, zdrowo, kolorowo... 

 

'W czasie zimy warto zadbać nie 

tylko o odpowiedni odpoczynek, 

ale również zdrowo i smacznie 

odżywiać się. Proponujemy  

bardzo prostą surówkę. Będzie ją 

potrafił zrobić każdy, kto nie ma 

dwóch lewych rąk. Może staniecie 

się domowymi mistrzami w jej 

przygotowaniu?  

Surówka z marchewki i jabłka. 

 > 3 marchewki 

 > 1 jabłko 

 > półcytryny 

 > łyżka oliwy z oliwek lub oleju 

 Przygotowanie:  

1. Umyj marchewkę, jabłko i cytrynę.  

2. Obierz ( możesz poprosić o pomoc kogoś starszego) marchewkę i jabłko.  

3. Przetnij cytrynę, z połowy wyciśnij sok do kubeczka. Jeśli nie masz specjalnej : wyciskarki, to 

doskonale zastąpi ja widelec.  

4. Zetrzyj marchewkę i jabłko na najgrubszej tarce. Bądź ostrożny do miseczki mają trafić owoce 

i warzywa a nie twoje palce! 

 5. Wymieszaj startą marchewkę z jabłkiem, dodaj do smaku sok z cytryny i łyżkę oleju lub oliwy. 

Możesz ozdobić natką pietruszki. 

 6. Odczekaj około 10 minut. Jedz 

ze smakiem samą lub jako dodatek 

do obiadu.  

Smacznego!  
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NIECH ŻYJĄ WALENTYNKI !!!  

Pokoloruj serduszka, różnymi odcieniami czerwieni. 

 

W ten dzień zwyczajem jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne, 

często anonimowe, pisane wierszem. Na Zachodzie — w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych w  Dzień Zakochanych wszyscy obdarowują się drobnymi 

upominkami. W Polsce, Walentynki nie mają jeszcze swojej tradycji, tak znanej 

w Stanach Zjednoczonych, kiedy to wszystkie wystawy sklepowe udekorowane są 

serduszkami i innymi gadżetami kojarzącymi się z uczuciami.  

A może warto zadedykować wierszyk ulubionej osobie?  
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