
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rok szkolny       Miesiąc 

►2019/2020    ►styczeń/luty 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Co w tym numerze? 

 

►Zabójcze powietrze◄ 

►Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska ◄ 

►Sporty zimowe◄ 

►Kilka rad na zimowe wypady◄ 

►Karnawał, karnawał◄ 

►Pączki, faworki◄ 

►Walentynki, Walentynki◄ 

►Wykreślanka szkolna◄ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Redakcja 

|M.K | P.W | O.P |P.K | 



Zabójcze powietrze 

W Polsce za zanieczyszczenia powietrza odpowiada przede wszystkim niska emisja, powstająca 

na skutek spalania w starego typu kotłach złej jakości węgla oraz śmieci. Przekłada się to nie tylko 

na degradację środowiska, ale także stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi narażonych na wdychanie trującego powietrza.Już od kilku lat Polska znajduje się w 

czołówce krajów mogących „pochwalić się” Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy 

nadchodzą pierwsze mrozy, poziom zanieczyszczeń powietrza gwałtownie wzrasta. Wszystko 

przez rosnące potrzeby grzewcze, kotły starego typu, tak zwane „kopciuchy” oraz bezlitośnie 

wysokie koszty ogrzewania. 

Wśród najczęściej pojawiających się zanieczyszczeń powietrza możemy wymienić: 

 tlenki azotu, 

 tlenek węgla, 

 dwutlenek siarki, 

 dwutlenek węgla, 

 pyły węglowe, 

 ozon troposferyczny, 

 ołów, 

 pyły. 

Do ich występowania przyczynia się nie tylko niska emisja, ale także, choć w zdecydowanie 

mniejszym stopniu, przemysł i transport. 

Zanieczyszczenia powietrza powodują: 

 smog, 

 efekt cieplarniany, 

 kwaśne deszcze, 

 dziurę ozonową. 



Smog najczęściej pojawia się w miastach mocno zabudowanych oraz tych znajdujących się w 

nieckach. Wiatr nie jest w stanie rozwiać zanieczyszczeń przez co zaczynają one tworzyć gęstą 

mgłę. Smog stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Na jego działanie szczególnie są 

narażone dzieci, osoby starsze oraz te z dolegliwościami ze strony układu oddechowego. 

Zjawisko smogu może wpłynąć na powstanie lokalnych opadów kwaśnego deszczu. 

Efekt cieplarniany jest wynikiem wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych. Ma on bezpośredni 

wpływ na podwyższenie średniej temperatury na naszej planecie, co z kolei zaburza naturalne 

zachowanie zjawisk pogodowych. Mowa tu o trąbach powietrznych, silnych upałach, czy 

intensywnym gradobiciu. 

Kwaśne deszcze to opady zawierające trujący kwas siarkowy oraz azotowy. Tworzy je reakcja 

gazów emitowanych do atmosfery z wodą. Zjawisko to w dużej mierze przyczynia się do 

zakwaszania wód, gleb oraz degradacji lasów. 

 Dziura ozonowa powstaje przez freony. Jest to zjawisko utraty stężenia ozonu w powłoce 

ozonowej, która chroni stworzenia zamieszkałe na ziemi przed szkodliwym działaniem promieni 

UV. Doprowadzają one do powstawania nowotworów skóry.  

 

 



Jak możemy zapobiegać 
powstawaniu zanieczyszczeń 

środowiska? 

Poprzez codzienne czynności możemy spróbować zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń środowiska: 

Segreguj odpady 

Odpady wyrzucone do odpowiednich 

pojemników mogą być wykorzystane jako surowiec 

wtórny, dzięki czemu nie trafią na składowisko 

odpadów. 

Racjonalnie gospodaruj wodą 

Podczas szczotkowania zębów lub mycia naczyń należy zakręcać wodę, gdy jej nie potrzebujemy. W 

ten sposób ograniczona zostaje ilość produkowanych ścieków. 

Dodatkowo, zamiast kąpieli w wannie, warto wybrać szybki prysznic. 

Nie spalaj w piecu śmieci! 

Podczas spalania odpadów w domowych piecach dochodzi do wytworzenia niebezpiecznych 

zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek węgla. 

Dodatkowo palenie śmieci w domu grozi wysoką karą grzywny sięgającą nawet 5 tysięcy złotych. 

Podróżuj rowerem bądź wybierz spacer 

 

Jeżeli odległość do pokonania nie jest duża, a pogoda dopisuje, warto 

zamiast podróży autem zdecydować się na rower lub spacer. 

To oszczędność na paliwie oraz zażycie przyjemnej aktywności fizycznej. 

 Unikaj zanieczyszczeń aerozoli z freonami 

Freony możemy znaleźć w lodówkach, jako substancje chłodzące, ale też w aerozolach, jako 

rozpylacze. Są to bardzo niebezpieczne związki organiczne zawierające chlor i fluor, które 

niszczą warstwę ozonową. 

http://minilo.org/wp-content/uploads/parki_krajobrazowe.png


Sporty zimowe 

 
Podczas ferii zimowych nie warto siedzieć w domu, 

jest bowiem tyle świetnych sportów, które możemy 

uprawiać w tym czasie. Jak już wcześniej pisaliśmy 

najbardziej popularne jest narciarstwo (wszystkie 

style)  i snowboard. Są to sporty, które rozwijają nie 

tylko siłę ale również precyzję, równowagę i 

zwinność. Coraz bardziej popularne jest również 

narciarstwo wśród osób niepełnosprawnych, jest to 

alternatywa dla biernego spędzania czasu wolnego, 

zdecydowanie lepsza!! 

 

Kolejnym równie popularnym sportem zimowym jest łyżwiarstwo. Tu również mamy do 

czynienia z wieloma odmianami tegoż sportu, m. in. jazda figurowa na lodzie, shorttrack itp. 

Dyscyplina ta wymaga niesamowitej precyzji i gibkości. Jest to również sport 

ogólnodostępny, często bowiem są stawiane sezonowe lodowiska, w rynkach bądź też 

w pobliżu centrów handlowych. Również koszty zakupu sprzętu nie są tak duże. 

Jeżeli chodzi o bardziej ekstremalne sporty zimowe 

możemy tu zaliczyć np. bobsleje lubskeleton. Obie 

dyscypliny polegają na zjeździe w specjalnych 

saniach, podczas których zawodnicy osiągają bardzo 

duże prędkości do 130 kilometrów na godzinę. Zjazdy 

odbywają się na sztucznych torach lodowych. W 

bobslejach  długość tego toru to średnio ok. 1,5 km do 

2 km, istotna jest również ilość zakrętów, musi ich być 

co najmniej 15. 

To tylko część dyscyplin których możecie spróbować 

podczas ferii zimowych, gorąco zachęcamy miłośników zimy do aktywnego spędzania tegoż 

właśnie okresu. Jednak do wszystkich tych dyscyplin potrzebny jest… śnieg, którego 
ostatnio brakuje. 

 

 

 

 

http://www.zimowe-ferie.pl/wp-content/uploads/2011/08/ferie-narty.jpg
http://www.zimowe-ferie.pl/wp-content/uploads/2011/08/ferie.jpg


Kilka rad na zimowe wypady 

Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach! 

Nie zjeżdżaj z górek  kończących się ulicami! 

Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami! 

Nie jeźdź na łyżwach, trzymając się  samochodu! 

Nie zjeżdżaj z górek  po nieznanych trasach! 

Uprawiając sporty zimowe ubieraj się ciepło, lecz w lekkie ubiory! 

Wrzuć do garnka  

rozsądku troszeczkę 

i już nie wejdziesz  

na zamarzniętą rzeczkę. 

Gdy wyobraźni  

trzy łyżki odliczysz 

ominiesz górki   

w pobliżu ulicy. 

Dodając kubek  

rozwagi i miodu,  

nie przypniesz sanek  

do samochodu. 

Wszystko przyprawisz 

szczyptą uwagi, 

a nie rzucisz śnieżką 

w twarz kolegi. 

Postaraj się,  

aby ferie były wspaniałe  

i bezpieczne!!! 



Karnawał , karnawał… 

Czas liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku zwanego 

kusym, poprzedzającym Środę Popielcową, to okres hucznych zabaw tanecznych, 

maskarad i ogólnej wesołości, czyli karnawał. 

Nazwa pochodzi od włoskiego słowa carnavale. Jego człony: caro – mięso i vale – 

żegnaj, oznaczają razem, w wolnym przekładzie, pożegnanie mięsa, a wraz z nim 

wszelkiego rodzaju uczt i zabaw oraz nieuchronne zbliżanie się Wielkiego Postu. 

Stąd też staropolskie mięsopusty, tak nazywano ostatni tydzień karnawału, trwający 

od tłustego czwartku do kusego wtorku.  

 

Zapusty 

 

Polski karnawał nazywano zapustami. Był to jedyny w roku czas „tańców, hulanek i 

swawoli”. W rozrywkach zapustnych znaczącą rolę odgrywały kobiety. Panny na 

wydaniu wkraczały wtedy „na salony”, aby znaleźć mężów. Wyprawiano najwięcej 

wesel. Po rocznym "chodzeniu ze sobą" młodzi trafiali na ślubny kobierzec. Był też 

bezwzględny termin poważnych zalotów, przypadający najdalej do Matki Boskiej 

Gromnicznej (2 luty). W tym czasie młodzi ludzie dawali sobie "słowo", a ci, co byli 

już "po słowie", spieszyli do ołtarza.  

Na wsi panowały „szalone dni”, zbierano się na wspólne skubanie pierza, które 

kończyło się muzyką i sutym poczęstunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pączki, faworki… 
 

„Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek, 

A Bartkowa uwierzyła i nam pączków usmażyła.” 

 

W tłusty czwartek czyli ostatni przed środą popielcową, na naszych stołach obecnie 

królują pączki i chrusty zwane faworkami. Ale dawniej zajadano inne specjały – 

tłustą kaszę ze skwarkami, kapustę z mięsem i słoniną, boczek i kiełbasę, a na 

deser podawano słodkie racuchy i bliny. Ludzie chcieli się „na zapas” najeść 

różnych frykasów przed nadchodzącym czterdziestodniowym postem... 

 

Góra pączków, za tą górą 
Tłuste placki z konfiturą, 

Za plackami misa chrustu, 

Bo to dzisiaj są zapusty. 

 

Przez dzień cały się zajada, 

A wieczorem maskarada: 

Janek włożył ojca spodnie, 

Choć mu bardzo niewygodnie, 

Zosia – suknię babci Marty 

I kapelusz jej podarty, 

Franek sadzy wziął z komina, 

Bo udawać chce Murzyna. 

W tłusty czwartek się swawoli, 

Później czasem brzuszek boli. 

 

             Władysław Broniewski „Tłusty czwartek” 
 
 



 

Walentynki, Walentynki 

 
14 lutego obchodzimy święto zakochanych, czyli Walentynki. W Polsce świętujemy je od 

lat 90. XX wieku, a wprowadzeniu święta towarzyszyły liczne spory światopoglądowe, 

ponieważ Walentynki przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych wraz z całą 

komercyjną oprawą nastawioną na handel i konsumpcję. Tradycyjnie Słowianie obchodzili 

święto miłości i płodności w czerwcu w trakcie Nocy Kupały nazywanej też Sobótką lub 

palinocką (nazwa pochodzi od rozpalanych tej nocy wielkich ognisk), Walentynki są więc 

świętem zapożyczonym z tradycji anglosaskiej. Ponieważ jednak miłości, tak jak słodyczy 

nigdy nie jest za dużo, to lepiej świętować dwa razy w roku niż raz – w oczekiwaniu na noc 

czerwcową, pamiętajmy też o dniu św. Walentego. 

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości,  
miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. 

Nie postępuje nieprzystojnie, 
nie szuka swego, nie unosi się,  

nie myśli nic złego. 
Nie raduje się z niesprawiedliwości, 

ale raduje się z prawdy. 
Wszystko zakrywa, 
wszystkiemu wierzy, 

wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. 
Miłość nigdy nie ustaje..." 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


