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PAMIĘTAJMY!
 

Wiesz, że zaczęła się zima kolego!
Wiem, że już dawno, i właśnie dlatego

Zasady zawsze lepiej sobie przypomnieć
I wiedzę o bezpieczeństwie jak najlepszą mieć:

 
Blisko ulicy nigdy w świecie nie zjeżdżaj,

To ważna sprawa i zawsze o tym pamiętaj!
 

Pamiętaj też, że miejscem zabaw nie jest ulica,
Bo twoim następnym może stać się kaplica!

 
Na lód nie wchodź, chyba że to lodowisko,
ale uważaj, bo jest tam baaardzo ślisko!

 
Do samochodu nigdy nie podczepiaj sanek,

Nie rób tego nawet, gdyś jest odważny synek!
 

 Śnieżki też nie mogą być strasznie twarde,
Bo to ma być zabawa a nie jakieś karate!

 
W skrócie: z kim chcesz radośnie spędzaj czas,

 a do wszystkich co to czytają: 
Pozdrawiam was!

 
Więcej informacji na pewno jest na jakiejś

stronie,
Ja uciekam i niech wam czas wybornie płynie!

 
autor: Maciej Góźdź

 

  Patrząc na opadające z nieba na ziemię płatki białego puchu warto
zastanowić się, jak powstaje śnieg. Sprawdzamy, czym tak właściwie
jest śnieg, jakie warunki muszą zaistnieć do jego powstania i dlaczego
śnieg jest biały.

  Powstawanie śniegu to bardzo skomplikowany proces. Śnieg tworzą
pojedyncze płatki, a życie każdego z tych płatków rozpoczyna się
wysoko, w chmurach.
  Do powstania płatka śniegu, czyli śnieżynki, potrzebna jest woda,
niska temperatura oraz tzw. jądro kondensacji. Jądro kondensacji to
nic innego jak rusztowanie, na bazie którego powstaje płatek śniegu.
Takim jądrem kondensacji może być np. pyłek kwiatowy, drobinka
kurzu lub inny element stały, do którego w wyniku resublimacji, tj.
przeistoczenia się pary wodnej w lód, przyłączą się kolejne cząsteczki
wody, stopniowo zwiększając rozmiar powstającego nowego tworu.
  Początkowo wszystkie kryształki lodu wyglądają tak samo: przyjmują
kształt sześcianu foremnego. Jednak dalsze zwiększanie rozmiaru
danego płatka śniegu sprawia, że jego forma zaczyna się robić coraz
bardziej niepowtarzalna – najczęściej wyrasta z niego sześcioramienna
gwiazdka, nazywana śnieżynką.
   A potem ten śnieg spada na ziemię i lepi się z niego bałwana.

Autor: Gabriel Kotowski      

Zima to jedna z naszych czterech pór roku. Ma swoich zwolenników i przeciwników.
Nikt jednak nie może przejść obok niej obojętnie!

Zima to czas krótkich dni i długich nocy. Okres, w którym chowamy się w domach, czytamy pod kocem książki 
lub oglądamy ulubione seriale albo oddajemy się z upodobaniem pieczeniu ulubionych ciast, 

które w zimie smakują najlepiej.
Co bardziej usportowieni z lubością jeżdżą w tym czasie na nartach, sankach lub łyżwach, 

podnosząc w organizmie poziom serotoniny i wzmacniając swoją odporność. Skorzystaj więc z wybranych
aktywności i ciesz się tą porą roku. Resztę zimowych wieści poniżej!

 

Redakcja          
 

ŚNIEG. SKĄD SIĘ BIERZE ŚNIEG?

 

Gazetka nie tylko na przerwę...

https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,27864099,zima-na-maderze-czy-warto-zima-wybrac-sie-na-wyspe-wiecznej.html


NAJZIMNIEJSZE MIEJSCA NA ŚWIECIE.

   Aktualnie w Polsce odnotowuje się minusowe
temperatury, ale gdzie na świecie jest najzimniej? 
Zanim przyjrzymy się najniższej temperaturze na
świecie, może na początek powiemy coś o naszym
kraju.
   W Polsce rekord zimna padł 11 stycznia 1940 r.                
w Siedlcach. Wówczas w tej miejscowości
temperatura wynosiła -41 stopni Celsjusza.
      Na świecie jest dużo miejsc gdzie temperatura
spada do bardzo niskich wyników. Jednym z takich
miejsc jest Syberia (Rosja). To właśnie na Syberii
znajduję się najzimniejsze miejsce zamieszkane przez
ludzi, w 2004 r. w wiosce Tomtor odnotowano
temperaturę -72,2 stopni Celsjusza.
      Natomiast najniższa temperatura odnotowana            
w historii świata wynosiła aż -89,2 stopni Celsjusza,
została ona odnotowana na rosyjskiej stacji
antarktycznej Wostok, która jest znana jako
najzimniejsze miejsce  na Ziemi. 

 Autor: Marcin Zarajczyk    

PORADNIK, JAK ULEPIĆ BAŁWANA:
Zapewne myślicie że czytacie to niepotrzebnie, bo przecież każdy myśli: przecież ulepienie bałwana jest banalnie łatwe. 
Otóż nie, czytając ten poradnik dowiecie się jak ulepić IDEALNEGO bałwana.
Tak więc zacznijmy.
     KROK 1
      Znajdź idealnie płaski teren (do sprawdzenia czy oby na pewno jest w 100% płaski można użyć poziomicy).
    KROK 2
     Wybierz najbielszy odcień śniegu i upewnij się, że nie będzie w nim żadnego patyka ani nawet grudki ziemi.
    KROK 3
     Zacznij lepić kulę. Nie polecam techniki z toczeniem jej po śniegu, gdyż mogą się nam wplątać jakieś niechciane 
     patyki i grudki ziemi. Najlepiej jest zrobić kulę o wymiarze 80cm średnicy. Aby upewnić się o ty, iż nasza podstawa  
     jest równa, można ją delikatnie wygładzić szpachlą.
    KROK 4
     Powtarzamy poprzedni krok, jednakże tym razem zmieniamy wymiar na 60cm.
    KROK 5
     Powtarzamy ponownie, tym razem kula ma wynosić 30cm średnicy.
    KROK 6
     Czas na dodatki! Najpierw głowa. Musimy włożyć bałwanowi na głowę garnek wykonany z najprawdziwszej miedzi      
     o grubych ściankach (nie może być tam nawet najmniejszej ryski).
     Oczy robimy z węgla o dowolnej średnicy, chyba nie muszę wspominać, że węgiel ma mieć kształt idealnych 
     małych kulek. Tak samo jak uśmiech, który rysujemy lub układamy z węgla w równiutkie półkole. Marchew jako nos 
     nie może mieć korzeni ani nadgryzień, musi być perfekcyjnie równa. A guzikizatknijcie według inwencji z dowolnego  
     materiału.

 
To by było na tyle. Ciesz się swoim bałwanem dopóki nie stopnieje!

                                    Autor: Ala Kot             
 

.Całej braci szkolnej i pracownikom naszej placówki
życzymy

 udanego odpoczynku, niezapomnianych zimowych
przygód i wrażeń,

 dużo aktywności i radości z celebrowania
tej wyjątkowej pory roku!

NIEBAWEM FERIE


