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Luty jest drugim miesiącem roku kalendarzowego. Liczy  

28 dni, tylko w latach przestępnych 29. Zazwyczaj  

w lutym  na półkuli północnej jest sroga zima, natomiast 

na południowej lato.  Nazwa „luty” pochodzi od srogich 

mrozów.  

PN WT ŚR CZ PT SO N 
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27 28      

luty 2017 

Karolina Kula, kl. IIIb 

Masz, babo, placek.  
Mówimy: Masz, babo, placek, by wyrazić swoje zakłopotanie, swoją bezradność, spowodowane tym, że jakaś sytuacja 

nagle okazała się bardzo kłopotliwa. 

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. 
Mówiąc: Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, wyrażamy przekonanie, że kobiety są bardzo sprytne i zaradne - do 

tego stopnia, że poradzą sobie w każdej sytuacji. 

Baba z wozu, koniom lżej. 
Mówimy: Baba z wozu, koniom lżej, by wyrazić pogląd, że jeśli się pozbędziemy tego, co nie jest  

potrzebne, to będzie nam łatwiej. 

Biednemu wiatr w oczy. 
Mówimy: Biednemu wiatr w oczy, by podkreślić, że ludziom dotkniętym przez los przeznaczone jest bycie nieszczęśli-

wym, przeżywanie niepowodzeń. 

Bogatemu diabeł dzieci kołysze. 
Mówimy: Bogatemu diabeł dzieci kołysze, by wyrazić przekonanie, że ludziom, którym się szczęści w życiu, los zawsze 

sprzyja. 

Kłamstwo ma krótkie nogi. 
Mówimy: Kłamstwo ma krótkie nogi, by wyrazić swoją niechęć wobec tych, którzy kłamią, a także prze-

konanie, że ludzie szybko poznają, że coś jest kłamstwem. 

Niewiasta każda wielomówna. 
Sentencja: Niewiasta każda wielomówna mówi o gadatliwości i niedyskrecji kobiet. 

 

Twarde prawo, ale prawo. 
Mówiąc: Twarde prawo, ale prawo, wyrażamy pogląd, że każdego prawa, nawet najsurowszego, należy przestrzegać. 

 

I króla robaki zjedzą. 
Przysłowie: I króla robaki zjedzą mówi o tym, że wszyscy ludzie są równi wobec śmierci.  

Zakazany owoc najbardziej smakuje. 
Mówimy: Zakazany owoc najbardziej smakuje, by dać do zrozumienia, że najbardziej atrak-

cyjne wydaje się to, co jest zakazane. 

Justyna Podczerwińska, 

kl.IIIc 

Źródła:  Google Grafika 
Katarzyna Kłosińska 

„Słownik Przysłów” 
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Co roku Matki Boskiej Gromnicznej przypada na 2 lutego  
(w 2017 czwartek) 

      Oficjalna nazwa tego kościelnego święta to Ofiarowanie 
Pańskie, obchodzone 40 dni po Bożym Narodzeniu. Upamiętnia 
ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Jak po-
daje Ewangelia św. Łukasza, każdy chłopiec miał być poddany 
symbolicznemu ofiarowaniu Bogu w świątyni. W przypadku Jezusa 
obrzęd ten miał jednak wyjątkowy charakter, ponieważ ofiarowy-
wał się on swojemu Ojcu. Będąc zarazem człowiekiem, reprezen-
tował również całą ludzkość, która oddaje się woli Bożej, będąc 
jednocześnie „światłem” woli Pańskiej. Tradycyjnie od IX wieku tego dnia w kościołach święci się gromni-
ce – które miały chronić domostwa przez piorunami. Odbywa się również procesja z płonącymi świecami, 
symbolizująca życie w jedności z Chrystusem. Dawniej po uroczystościach przynoszono płonące świece  
do domów i wypalano znak krzyża w belce na suficie – miał on chronić przed nieszczęściem i żywiołami. 
Co więcej, wierni przynosili zwykle świece, przy których byli chrzczeni i które „towarzyszyły” im przez całe 
życie (wręczano je również konającym). Dziś coraz częściej można je kupić w kościele przed liturgią. 
Święto Ofiarowania Pańskiego wyznacza również zakończenie okresu bożonarodzeniowego- kończy się 
śpiewanie kolęd, a choinki powinny zostać rozebrane. Jeszcze dziś gdzieniegdzie, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, można latem w czasie potężnych burz dostrzec płonące gromnice w oknach. Nie oznacza to 
oczywiście, że ludzie rezygnują z piorunochronów. Jak mówi jedna ze słynnych porad nepalskich          
mędrców: „Wierz w Boga, ale zamykaj samochód”. 

Anna Pilch, kl.IIIa 

Źródła: Google Grafika 

Źródło: http://www.kalbi.pl/matki-boskiej-gromnicznej 

14 lutego to bardzo wyjątkowy czas dla wszystkich zakochanych. W ten dzień szczególnie okazują sobie, jak bardzo się kochają. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego.  

święty walenty 
 W dawnych czasach był uważany za patrona chorób psychicznych, dzisiaj w Europie uznawany jest za patrona zako-

chanych. 

historia święta 
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa 

północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Pomimo ka-

tolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwycza-

jem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wy-

branki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bez-

pośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z 

mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do sta-

rożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini 

kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, 

że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott. 

http://www.kalbi.pl/2-lutego
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jak obchodzimy święto zakochanych? 
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu 

ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję "Święty Walenty patron miłości". Co roku w niedzielę po-

przedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata w celu zło-

żenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25. lub 50. rocznicę zawar-

cia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest również nagroda "Rok Miłości". W roku 

1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tabli-

cy przy grobie świętego Walentego. Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walente-

go, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci patro-

na zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych 

ozdobnych karteczek. Czerwonych, najczęściej w kształcie serca, opatrzonych walentynkowym wierszy-

kiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera wa-

lentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej osobi-

stych elementów garderoby. 

niektórzy jednak krytykują 

walentynki... 
Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki 

jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze  

i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też kry-

tykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne 

nastawienie. Są wykorzystywane przez biznes i media 

do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym 

Narodzeniem a Wielkanocą. Dla osób niepozostających 

w związkach, tzw. singli (szczególnie określających się 

jako quirkyalone) walentynki mają charakter opresyw-

ny, związany z "tyranią bycia w związku" i piętnujący 

osoby żyjące w pojedynkę. Z tego powodu 14 lutego 

został uznany przez społeczność quirkyalone za Interna-

tional Quirkyalone Day, mający być w zamierzeniu  

antywalentynkami. Z powodu pogańskiego pochodzenia 

obchodzenie walentynek odrzucają Świadkowie Jeho-

wy. W takich krajach jak Pakistan czy Indie zwyczaje 

walentynkowe, również wysyłanie kartek, są potępiane 

jako niezgodne z duchem islamu. 

Dominika Czechowicz, kl. IIb 

Niezależnie od indywidualnych planów przedstawię kilka outfitów, które będą idealne na 14 lutego. 

DO KINA 

Jeżeli mamy w planach wyjście do kina, należy przede wszystkim postawid na wygodę. Bardzo modne w tym sezonie 

ponczo będzie idealne na tę okazję. 
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DO RESTAURACJI 
Na tę okazję proponuję 2 możliwości (w zależności od tego, jaka to będzie restauracja): bardziej elegancką stylizację 

oraz taką casualową.  

WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM 
Jeżeli planujemy wypad w gronie przyjaciół, np. na pizzę, 

proponuję stylizację przede wszystkim wygodną. 

Julia Gal, kl.IIIc 

Ferie w pełni, dlatego warto spędzić je kreatywnie, a nie przesiedzieć je przed komputerem. W tym numerze po-

każę kilka pomysłów na domowe kosmetyki.  

Zimowy balsam do ciała 
Potrzebujemy: 

 50 gramów masła shea nierafinowanego 

 10 g masła mango rafinowanego 

 20 g oleju kokosowego 

 10 g  oleju z dzikiej róży 

 10 g oleju ze słodkich migdałów 

 10 kropli olejku mandarynkowego lub innego cytru-

sowego np. olejku pomarańczowego, 
pudełeczko apteczne 

Sposób przygotowania :  
Masło shea, masło mango i olej kokosowy umieszczamy  

w miseczce,  delikatnie rozpuszczamy w łaźni wodnej  

i dokładnie mieszamy, na przykład przy pomocy miksera, 

tak przez chwilę; gdy temperatura olejów nieco spadnie. 

dodajemy wtedy pozostałe oleje płynne i olejek eteryczny, 

następnie ponownie miksujemy, aby wszystkie składniki 

połączyły się i gotowe! Wystarczy przełożyć gotowy bal-

sam do pudełeczka i możemy cieszyć się naturalnym pro-

duktem wykonanym samodzielnie. Produkt powinniśmy 

trzymać w  chłodnym, 

ciemnym miejscu.  
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Czerwona szminka  

z dwóch składników 
Potrzebne: 

wazelina, czerwony cień do powiek, 

małe pudełeczko, wykałaczka 

Przygotowanie: 

Wydobądź czerwony cień z paletki 

i dokładnie go rozkrusz. Przełóż 

do pudełeczka wazelinę, po czym wsyp do niego pokru-

szony cień do powiek. Zmieszaj obydwa składniki do-

kładnie za pomocą wykałaczki. To naprawdę wszystko, 

twoja czerwona pomadka gotowa! 

Płyn do dema-

kijażu 
Potrzebne: 

2 łyżki delikatnego 

szamponu  

dla dzieci, 3 łyżki 

ulubionego olejku (np.: waniliowego), 

¼ szklanki wody, mała buteleczka 

Przygotowanie: 

Do buteleczki wlewamy 2 łyżki szamponu, 

3 łyżki olejku eterycznego i ¼ szklanki 

wody. Wszystko dokładnie mieszamy i 

gotowe! 

Tonik do twarzy 
Składniki: ekologiczny ocet jabłkowy tłoczony na zimno, woda mineralna, kilka kropel olejku do twarzy 

Przygotuj mały, szklany słoiczek lub buteleczkę ze spryskiwaczem. Następnie 

w osobnym naczyniu połącz 1 łyżkę octu jabłkowego z proporcją wody odpo-

wiednią dla pojemnika, w którym będziesz przechowywać płyn. Do mieszanki 

dodaj kilka kropel ulubionego serum, albo olejku do twarzy. Polecamy olej ar-

ganowy, lniany, migdałowy, kokosowy 

lub olejek z owoców czy herbaty. Katarzyna Sanek, kl.IIIc 
Źródła: http://www.elle.pl/uroda/artykul/diy-

domowy-tonik-do-twarzy 

, http://www.zrobswojkosmetyk.pl/2017/01/zrob-swoj-

zimowy-balsam-do-ciaa.html#.WIypvVPhDIV , http://

tipy.interia.pl/artykul_22426,jak-zrobic-czerwona-szminke-

Tłusty czwartek to staropolski zwyczaj i tradycja pieczenia i zjadania pączków i faworków (zwanych też chrusta-

mi). W roku 2017 tłusty czwartek przypada w czwartek 23 lutego. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału i jest świętem zwyczajowym. W Polsce w tłusty czwartek prawie wszyscy pochłaniają duże ilości pącz-

ków z nadzieniem różanym (i nie tylko). Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jed-
nego pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło.  

Tłusty czwartek to święto ruchome wypa-

dające zawsze w ostatni czwartek karnawału 
i zależy od daty Wielkanocy. Inne święta 

związane ze świętami wielkanocnymi: 

Śledzik )(ostatki) - 28 lutego 

2017 r. (ostatni dzień karna-

wału) 

Popielec - 1 marca 2017 

r. (pierwszy dzień Wielkiego 

Postu) 

Niedziela Palmowa - 9 kwiet-

nia 2017 r. 

Wielki Czwartek - 13 kwietnia 2017 r. 

Wielki Piątek - 14 kwietnia 2017 r. 

Wielki Sobota - 15 kwietnia 2017 r. 

Niedziela Wielkanocna - 16 kwietnia 2017 r. 

Lany Poniedziałek (Śmigus-

dyngus) - 17 kwietnia 2017 r. 

Wniebowstąpienie Pańskie - 28 

maja 2017 r. 

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone 

Świątki) - 4 czerwca 2017 r. 

Boże Ciało - 15 czerwca 2017 r. 

Ostatni czwartek przed Środą Popielcową i Wielkim Postem, a zarazem ostatnia przed Wielkanocą okazja, by bez-

trosko oddać się karnawałowemu nieumiarkowaniu w jedzeniu. Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom 
towarzyszy Polakom od kilku wieków. Dawniej biesiadowanie w zapusty ciągnęło się przez kilka dni, aż do wtorku 

przez Popielcem. Sam Tłusty Czwartek od lat nierozerwalnie wiąże się z pączkami. Zwyczaj ich masowej konsumpcji 
miał niegdyś również swoje przyczyny ekonomiczne - przed okresem postnym trzeba było zużyć zapasy tłuszczu, 

cukru, jaj i owoców – w istocie trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na spożytkowanie tych składników. Obecnie 

w Tłusty Czwartek pączki można kupić dosłownie wszędzie. Dlatego nie należy się dziwić, że nasi rodacy pochłania-
ją w ten dzień wspólnie ok. 100 milionów tych pulchnych nadziewanych kulek.   

Dokończeie na str,8 

http://www.elle.pl/uroda/artykul/diy-domowy-tonik-do-twarzy
http://www.elle.pl/uroda/artykul/diy-domowy-tonik-do-twarzy
http://www.zrobswojkosmetyk.pl/2017/01/zrob-swoj-zimowy-balsam-do-ciaa.html#.WIypvVPhDIV
http://www.zrobswojkosmetyk.pl/2017/01/zrob-swoj-zimowy-balsam-do-ciaa.html#.WIypvVPhDIV
http://tipy.interia.pl/artykul_22426,jak-zrobic-czerwona-szminke-z-dwoch-skladnikow.html
http://tipy.interia.pl/artykul_22426,jak-zrobic-czerwona-szminke-z-dwoch-skladnikow.html
http://www.kalbi.pl/wielkanoc
http://www.kalbi.pl/wielkanoc
http://www.kalbi.pl/sledzik
http://www.kalbi.pl/28-lutego
http://www.kalbi.pl/28-lutego
http://www.kalbi.pl/popielec
http://www.kalbi.pl/1-marca
http://www.kalbi.pl/1-marca
http://www.kalbi.pl/niedziela-palmowa
http://www.kalbi.pl/9-kwietnia
http://www.kalbi.pl/9-kwietnia
http://www.kalbi.pl/13-kwietnia
http://www.kalbi.pl/wielki-piatek
http://www.kalbi.pl/14-kwietnia
http://www.kalbi.pl/wielka-sobota
http://www.kalbi.pl/15-kwietnia
http://www.kalbi.pl/wielkanoc
http://www.kalbi.pl/16-kwietnia
http://www.kalbi.pl/poniedzialek-wielkanocny
http://www.kalbi.pl/poniedzialek-wielkanocny
http://www.kalbi.pl/poniedzialek-wielkanocny
http://www.kalbi.pl/17-kwietnia
http://www.kalbi.pl/wniebowstapienie
http://www.kalbi.pl/28-maja
http://www.kalbi.pl/28-maja
http://www.kalbi.pl/zielone-swiatki
http://www.kalbi.pl/zielone-swiatki
http://www.kalbi.pl/4-czerwca
http://www.kalbi.pl/boze-cialo
http://www.kalbi.pl/15-czerwca
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Zajadanie słodkości ma oczywiście swoje ciemnie strony – zwłaszcza dla kobiet. 

Jeden pączek, w zależności od nadzienia, to nawet 400 kalorii. Biorąc pod uwagę, 

że przeciętny Polak zjada w Tłusty Czwartek 2,5 pączka, wiele osób ma później 

ambicję wyzerować niekorzystny bilans i spalić nadmiar przyswojonego tłuszczu. 

To z kolei nie lada wyzwanie: aby spalić równowartość kaloryczną 1 pączka, można 

na przykład: biec przez pół godziny z prędkością 11 km/h, pływać kajakiem  

przez godzinę, malować ściany przez 2 godziny czy też robić na drutach przez 4 

godziny. Powrót do formy można jednak rozłożyć w czasie- w końcu nie bez powo-

du zaraz po Tłustym Czwartku czeka nas 40-dniowy post. 

Anna Pilch, kl. IIIa 

Źródło: Źródło: http://www.kalbi.pl/tlusty-czwartek 

Owsianka jest potrawą przyrządzana z płatko w owsianych i mleka. Zawiera pokłady aminokwaso w, 

witamin, błonnika, zrobią z naszym organizmem cuda. Dzięki niej zmęczenie i rozdraz nienie mija, pa-

mięc  i koncentracja wzrasta, sko ra  się nawilz a, jelita skaczą z rados ci, stawy się odz ywiają oraz ros nie 

nasza wytrzymałos c . Oto przepisy na owsiankę: 

Owsianka z rabarbarem 
 
- 3 łyz ki płatko w owsianych  
- szklanka mleka 
- 1-3 łyz eczki cukru lub miodu 
- gars c  bakalii  
- czerwona łodyga rabarbaru  

 

Mleko zagotowac  z połową cukru i płatkami 

owsianymi, dodac  bakalie. Trzymac  na małym 

ogniu ok. 3-4 minuty, az  płatki zmięk-

ną. Rabarbar pokroic  na centymetro-

we kawałki, wrzucic  na rozgrzaną, 

suchą, teflonową patelnię, opro szyc  

cukrem (lub dodac  inne słodzidło). 

Smaz yc  chwilę, szybko zmięknie. 

Przełoz yc  do miseczki lub pucharka 

na lody, wyłoz yc  owsiankę i gotowe. 

OWSIANKA NA MLEKU Z JABŁKAMI 

- 500 ml mleka 
-2/3 szklanki płatko w owsianych 
- 2 łyz ki cukru 
- 1 jabłko 
-20 migdało w lub innych orzecho w 
- 2 łyz ki syropu klonowego, syropu z agawy, daktyli lub mio-
du 

Mleko zagotowac , dodac  płatki owsiane i gotowac   zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu, zazwyczaj około 5-10 minut. Jabł-

ko pokroic  w cienkie plasterki, migdały posiekac . 
Owsiankę nałoz yc  do mi-
ski, polac  miodem lub sy-
ropem, ułoz yc  jabłka i 
posypac  migdałami. Na 
koniec jedna szczypta cy-
namonu lub dwie. Pyszne 
s niadanie gotowe. 

Opracowała Maria Chlebek  
Grafika Google, ''Niebo na talerzu'' 
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Kontynent o powierzchni ok. 14 

mln km2, położony w całości  

na półkuli południowej, dookoła 

bieguna południowego. Brzegi 

Antarktydy oblewają wody trzech 

oceanów : Indyjskiego, Spokojne-

go i Atlantyckiego. Prawie cały 

obszar Antarktydy pokryty jest największym na kuli 

ziemskiej lądolodem. Lądolód ten na znacznych obsza-

rach wkracza w obszary morskie, tworząc rozległe lo-

dowce szelfowe. Niewielkie obszary Antarktydy nie po-

kryte lodem zwane są oazami, znajdują się w nich jeziora 

odmarzające w lecie i małe strumyki. 

Na Antarktydzie jest najsurowszy na całej kuli ziemskiej 

klimat- polarny, bardzo suchy. Wiąże się to - oprócz sze-

rokości geograficznej- z występowaniem nad kontynen-

tem stałego ośrodka wysokiego ciśnienia. Średnia roczna 

temperatura wynosi od -10°C do -25°C . Na Antarktydzie 

odnotowano najniższą temperaturę na kuli ziemskiej, 

wynoszącą -89,2°C. Kontynent cechuje się występowa-

niem stałych i silnych wiatrów, a także niskich opadów 

(do 600 mm rocznie). Na Antark-

tydzie nie występuje stała, po-

wierzchniowa sieć wodna. Roślin-

ność jest bardzo uboga, reprezen-

towana głównie  przez mchy, po-

rosty, grzyby oraz kilka 

gatunków roślin kwiato-

wych 

Klaudia Skoczeń, kl.IIIc 

Do sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboarding, saneczkarstwo, hokej 

na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, biathlon, curling  i skoki narciarskie. 

Narciarstwo alpejskie- (lub narciar-

stwo zjazdowe) – jedna z form narciarstwa – obok  

klasycznego (biegi narciarskie i skoki narciarskie), 

narciarstwa dowolnego, skialpinizmu, skituringu – 

polegająca na zjeździe po ośnieżonym stoku górskim 

lub sztucznym na nartach przymocowanych do butów 

narciarskich za pomocą specjalnych wiązań. Jest upra-

wiana na trasach zjazdowych, szlakach narciarskich  

i nartostradach  

lub poza trasami. Nar-

ciarz przeważnie ko-

rzysta również z kij-

ków.  

Biathlon- zimowa dyscyplina sportu łącząca bie-

gi narciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu  

na określonym dystansie (zwykle od 7.5 do 20 km),  

w czasie którego zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują sta-

nowiska na strzelnicy, przyjmując postawę stojącą  

lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów. 

Rozgrywana jest również wersja letnia. Biathlon jest 

popularną dyscypliną w Niemczech, Rosji, Włoszech, 

Francji i części Skandynawii. 
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Snowboarding- – 

sport zimowy polegający  

na jeździe lub wykonywaniu 

ewolucji na desce snowboar-

dowej. Za początek snowboardingu można uznać rok 1965, 

kiedy Sherman Poppen wymyślił "snurfera", choć zjeżdżanie 

po zaśnieżonym stoku  

na jednej desce było praktykowane już wcześniej. Dyscyplina 

wprowadzona została do programu Zimowych Igrzysk Olim-

pijskich w 1998 roku (konkurencje slalom gigant i half-pipe). 

Saneczkarstwo- lub inaczej sport saneczkowy – jedna z dyscyplin zali-

czanych do sportów zimowych. Wyścigi na sankach sportowych są rozgry-

wane na torach sztucznych lub naturalnych, w konkurencji kobiet i męż-

czyzn, indywidualnie i w dwójkach. O zwycięstwie decyduje łączny czas 

przejazdów, tzw. ślizgów. 

Hokej na lodzie- 

(popularna forma skrócona: hokej) 

– sportowa gra zespołowa rozgry-

wana na lodowisku. Hokej na lo-

dzie jest najbardziej popularny  

w krajach północnej półkuli, co 

wynika z uwarunkowań klima-

tycznych– na terenach, gdzie sezonowo (w czasie zimy) 

można pokryć dane miejsce lodem, tj. w Kanadzie, 

USA, Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwajca-

rii oraz w krajach nordyckich (Szwecja, Finlandia). 

Wraz z pojawieniem się lodowisk w zamkniętych ha-

lach sport ten można rozgrywać przez cały rok. Hokej 

na lodzie jest jednym z czterech najpopularniejszych 

sportów zawodowych w Ameryce Północnej. Na tere-

nie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych rozgrywana 

jest najważniejsza na świecie klubowa liga świata 

NHL. Jest to oficjalny zimowy sport narodowy Kana-

dy, gdzie gra ta cieszy się ogromną popularnością. 

Curling- należy do zespołowych sportów precyzyjnych, podobnych do pétanque czy 

bocce. Jest on rozgrywany na prostokątnej tafli lodu. W rywalizacji biorą udział dwie dru-

żyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa się kamieni, które są wypuszczane na lo-

dzie w kierunku celu zwanego domem. Liczba przyznanych punktów zależy od liczby 

kamieni znajdujących się najbliżej środka domu. Poziom umiejętności, precyzja i złożo-

ność wykonywanych zagrań oraz odpowiednia strategia sprawiają, że curling jest nazywa-

ny „szachami na lodzie”.  

Łyżwiarstwo figurowe- zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe  

na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral 

oraz podnoszeń. Często łączy się je w sekwencje i kombinacje. Jest to sport podobny do gim-

nastyki artystycznej, więc wymaga również zdolności tanecznych, poczucia rytmu, dobrej 

giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też balet i gimnastykę. Zawody rozgrywane są 

indywidualnie, w parach bądź w zespołach (tzw. formacjach). Łyżwiarstwo figurowe to jedna z dyscyplin zimo-

wych igrzysk olimpijskich. Jest ono jednym z najpopularniejszych sportów zimowych. 

Skoki narciarskie- dyscyplina sportowa roz-

grywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX 

wieku. Wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją 

norweską (połączenie biegów i skoków) należą do ro-

dziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta 

cieszy popularnością głównie w Europie, szczególnie  

w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy 

Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, 

Słowenii i Szwajca-

rii), a poza Europą 

dyscyplina ta jest 

popularna głównie 

w Japonii. 

Katarzyna  Czechowicz 

Żaneta Rubiś-Wierzchowska 

Julia Starostka 
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Telefon komórkowy wykorzystuje do łączności 

fale radiowe o częstotliwości 900 lub 1800 MHz. Ponie-

waż fale o tych częstotliwościach mają mały zasięg,   

w pewnej odległości muszą znajdują się stację przekaź-

nikowe. 

Nazwa telefon komórkowy wywodzi się stąd, że 

zasięgi poszczególnych przekaźników układają się  

w terenie obok siebie, tworząc rodzaj komórek. 

Przekaźniki połączone są z operatorem za pośred-

nictwem  światłowodów lub satelitów. 

Obecnie telefonia komórkowa opiera się na cyfro-

wej technologii transmisji informacji. Dzięki temu tele-

fon komórkowy powoli staje się urządzeniem wielo-

funkcyjnym. 

Możliwość połączenia z Internetem, wysyłania 

poczty elektronicznej oraz fotografii, a także dostęp  

do rozmaitych usług   informacyjnych czynią telefon 

komórkowy urządzeniem multimedialnym i interaktyw-

ny.  

Można go używać niemal wszędzie, ponieważ sieć 

stacji przekaźnikowych pokrywa niemal cały kraj. 

Łączność z telefonią stacjo-

narną jest możliwa dzięki połączeniu 

operatora komórkowego z tradycyjnymi centrala-

mi.  

Telefon komórkowy zachowuje stałą łączność  

z najbliższym przekaźnikiem zdolnym w każdej  chwili 

zrealizować połączenie. Telefon zużywa więc energię 

także w stanie czuwania. 

Satelity telekomunikacyjne znajdujące się na sta-

cjonarnej orbicie okołoziemskiej odbierają się sygnał  

z Ziemi i wzmocniony retransmitują z powrotem  

do stacji odbiorczych na Ziemi. 

Komunikacja za pośrednictwem sieci satelitarnej 

umożliwia realizacje połączeń w regionach, których  

nie obsługuje telefonia przewodowa ani komórkowa. 

Wpływ długotrwałego użytkowania telefonu ko-

mórkowego na zdrowie wciąż pozostaje kwestią sporną. 

Światowa 

Organiza-

cja Zdro-

wia 

Pierwsze połączenie telefoniczne za pośrednic-

twem satelity zrealizowano w roku 1962. 

Karolina Kula, kl.IIIb 

Źródło: Encyklopedia dla dociekliwych 

wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz 

 Dla króla tej szkoły-Zwierza. 
 Dla Gonsiora. 
 Dla Hazy i Bogusi Morawy. 
 Dla Piotrka Krupy. 
 Dla Rudego od Kacperka. 
 Dla Natalki z IIIA. 
 Dla Gabi. 
 Dla official.Adrian :) ode  pana Gąs 
 Dla Filipa K. -by wiedział, że pomimo wielu 

jego wad ma przyjaciół. 
 Dla Patrycji S., która ma najlepszą motywa-

torkę na świecie i dzięki niej osiąga takie 

sukcesy.   
 Dla Natalki i Gabrysi. 
 Dla pana Gąsiora. 
 Dla plebsa. 
 Dla Monarchy od Maczata. 
 Dla Maczata z IIIa od Mojdy. 
 Dla klasy IIIa. 
 Dla Matthewa, Mojdy, Łukiego, Seby, Fili-

pa, Adriana, Adama, Świątka.  
 Od Maczata dla Justyny.  
 Dla Króla od poddanych.  

 Dla Bartoski- hazardzistki   
 Dla Stefana z 3a. 
 Dla wspaniałej i niesamowitej Karoliny Ku-

li, która z wielką odwagą i determinacją 

prowadzi szkolną gazetkę.   

 Dla bułki <3 i mysi   
 Dla Julki Leszcz od Perełki <3 Pamiętaj 

GEE życiem! 
 Dla Natki B. od  
 Dla Madzi Ciszek i jej Perełki, aby ich 

miłość kwitła.  ❤ 
 Dla Bartka W. 
 Dla Anki Grygiel ,aby szybko wróciła  

do szkoły i zakuwała. 

 Dla Kochanej Moniki   
 Dla Krysi od przyjaciela od spraw +18. 
 Dla Wojtusia od spraw +18 od Krysi :) 
 Dla Natki B. od Weroniki. 
 Dla mojej najlepszej siostry-Bartoski. 
 Dla obu Natalii z 3c. 

 Dla kłamcy z ₃a od współpracownika.   

 Dla wszystkich zakochanych-  miłość 

jest wieczna! 

Zebrała: Monika Gruszka, kl.IIIa 
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Ewelina Michniak, kl. IIIa 

Dnia 15 stycznia w ZSPiG w Czarnym Dunajcu odbył się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy organizowanej przez Jurka Owsiaka. Coroczne działania miały na celu zebranie jak największej 

ilości pieniędzy na sprzęt szpitalny, który pomoże dzieciom i seniorom. Uczniowie z naszej szkoły bardzo 

zaangażowali się w tę akcję, zbierając pieniędze do puszek WOŚP czy sprzedając ciasta i ciasteczka  

w szkolnej ,, Kawiarenkce pod Tatrami”. W naszej szkole była także zorganizowana aukcja na rzecz dzie-

ci z Angoli. Pomóc im można było w bardzo prosty sposób: wystarczyło wylicytować laleczkę wykonaną 

przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Akcja ta była organizowana przez UNICEF, każde 10 zł to kolejna 

szczepionka dla dzieci.  

Impreza rozpoczęła się już o 14.30, gdy goście przeszli na lodowisko, aby obejrzeć pokaz jazdy 

figurowej wykonany przez uczennice z naszej szkoły pod opieką doświadczonej pani trener. Następnie 

osoby przybyłe na koncert noworoczny przeszły na halę sportową, gdzie były licytowane laleczki. W dal-

szej kolejności odbyło się kolędowanie, a także występ kółka teatralnego naszej szkoły ,,RUDUDU”, które 

przygotowało jasełka. W międzyczasie w sali 012 odbył się projekt edukacyjny uczniów klasy 2a gimna-

zjum. Projekt polegał na quizie dotyczącym Świąt Bożego Narodzenia; goście, którzy przyszli, mogli 

skosztować potraw wigilijnych przygotowanych przez gimnazjalistów.  

Jak co roku nie zabrakło także słodkości. Spragnieni i głodni mogli skosztować łakoci w Kawiaren-

ce pod Tatrami i przy piernikowym stole. Całe kolędowanie noworoczne zakończyło się darmową śli-

zgawką na lodowisku. Spotkanie w szkole przyniosło wszystkim wiele pozytywnych emocji.  

                                                                                             

Małgorzata Maczałaba  
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ZJAWISKA POGODOWE  

SMOG-nienaturalne  zjawisko at-

mosferyczne polegające na współwy-

stępowaniu zanieczyszczenia powie-

trza wskutek działalności człowieka. 

W Zakopanem oraz w Nowym Targu 

zanieczyszczenie powietrza przekra-

czały kilkunastokrotnie normy. 

 

 

 

 

Deszcz marznący- deszcz, który zamarza po zetknięciu się z podłożem. 

 
Gołoledź-osad w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy lodu po-

krywającej podłoże. Szczególnie niebezpieczna dla kierowców! 

 

Opracowała: Agnieszka Żegleń 
Źródła : wikipedia, wiedza własna, zdj. własne + Internet  
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Od redakcji 
Luty podkuj buty… 

 Mamy już dość zimy. W tym roku nas  

nie rozpieszczała. Śniegu napadało, a i mróz sobie 

mocno trzyma i nie chce odpuścić. Wprawdzie 

dzień już dłuższy, ale przytłoczeni zmęczeniem 

(niektórzy twierdzą, że wcale przez ferie nie od-

poczęli) jesteśmy jacyś tacy senni, znudzeni. Żeby 

to przetrzymać, zachęcamy do dłuższych space-

rów, aby się dotlenić. Nie zawadzi wypić szklankę 

soku owocowego, najlepiej samodzielnie przygoto-

wanego. Tabliczka gorzkiej czekolady na poprawę 

humoru jak najbardziej wskazana. W celu poprawy 

koncentracji garść orzechów– niektórzy muszą się 

sprężyć, aby nadrobić zaległości z I półrocza. 

 No i uśmiechajmy się częściej, śmiech prze-

cież wydziela endorfinę, czyli hormon szczęścia! 

Widok ze Starych Wierchów. 

Fot. M. Czapla 


