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ZIMA nie jest taka zła… 

Zima - jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. 

Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku,  

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu 

równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 

grudnia a 21 marca (cz asami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku 

przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej 

dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a 

nocy ubywa. 

Zajęcia związane z zimą: 

 jazda na sankach 

 lepienie bałwana 

 narciarstwo 

 rzucanie śnieżkami 

 snowboarding 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SONDA – Dlaczego lubimy zimę? 
 

Jowita Jakubowska  i Karolina Konwa – nasze szkolne reporterki 

specjalnie dla naszej gazetki przeprowadziły sondaż wśród 

uczniów i …nie tylko, pytając, czy lubią zimowa porę roku i 

dlaczego. Przeczytajcie! 

 
 Tak, lubię, bo można jeździć na sankach. /Filip Jakubowski/ 

 Lubię, bo można jeździć na nartach. /Weronika Fugiel/ 

 Lubię, bo mam zimą urodziny. /Zuzia Łukowicz/ 

 Lubię, bo są prezenty! /Michał Ślusarczyk/ 

 Lubię, ale tylko wtedy, kiedy jest łagodna. /Pani Katarzyna Rzepka/ 

 Lubię, bo lubię!  /Pani Beata Juszczak/ 

 Lubię, bo mogę wtedy jeździć na nartach. /Pani Dyrektor/ 

 Lubię, bo jest biało. /Pani Woźna/  

 Lubię zimę, bo można lepić bałwana. /Wiki Wachowska/ 

 

 

 

 

 

 



RIHANNA – idolka młodego pokolenia 

 
Robyn Rihanna Fenty urodziła się 20 lutego 

1988r. w mieście Św.Michała na Barbadosie.  

To jedna z najpopularniejszych piosenkarek 

muzyki pop młodego pokolenia. Znajomi i 

przyjaciele Rihanny mówią na nią „Ri”. 

Najbardziej znane utwory artystki to: 

„Umbrella”, „Don’t stop the music”’, 

„Disturbia”, „Take a bow”, „Rehab”. 

 

 

Rihanna ma dwóch młodszych braci – Rorrey’a i Rajad’a.  

W 2004r. wygrała konkurs na najpiękniejszą uczennicę lokalnej 

szkoły Combermere i wtedy to po raz pierwszy zaśpiewała na scenie 

piosenkę Mariah Carem „Hero”. 

 

 

W wieku 15 lat Rihanna nagrała w Stanach Zjednoczonych swoją 

pierwszą płytę. Dotychczas wydała trzy albumy, które odniosły sukces 

na całym świecie. Za piosenkę „Umbrella” piosenkarka otrzymała 

prestiżową nagrodę Grammy. 
 



Coś na dobry humor   

Pani od biologii pyta Jasia: 

- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 

Na to Jaś: 

- 2 małpy i 3 słonie. 

- Zabraniam ci używania brzydkich słów - strofuje ojciec syna. 

- Ależ tato, tych słów używał Mikołaj Rej! 

- No więc już więcej się z nim nie baw! 

- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 

- Nie wiem. 

- No, przecież tak jak ty! 

- Kowalski?! 

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta maja w domu. Uczniowie kolejno 

odpowiadają: 

- Ja mam psa...  

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Jasio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce...  

- Jasiu, czy twój ojciec nie pomaga ci jeszcze w odrabianiu lekcji? 

- Nie, ta ostatnia dwója z matematyki zupełnie go załamała. 

- Jasiu jaka to część mowy "małpa"? 

- Jest to czas przeszły od rzeczownika człowiek. 

- Jasiu jakie znasz środki piorące? 

- Pasek mojego taty!! 



Wywiad z nauczycielem naszej szkoły – 
 Panią Renatą Czelny-Kawa- nauczycielką języka 
polskiego, wychowawczynią klasy VI 

 Jakie są Pani zainteresowania? 

 Uwielbiam czytać książki, słuchać muzyki. Lubię też gotować i jeździć 

samochodem.  

 Co Pani robi w wolnym czasie? 

 To, co wyżej wymienione.  

 Co Pani lubi jeść? 

 Wszystko, co jadalne i co dobre!  

 Dlaczego wybrała Pani akurat polonistykę? 

 Już od szkoły podstawowej interesowałam się literaturą i poezją. 

Pisałam wiersze i opowiadania, występowałam w szkolnych teatrach. 

Czytałam wiele książek, a ponadto bardzo chciałam zostać 

nauczycielką. I jak widać, moje marzenie spełniło się! 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

 Bardzo lubię kolor zielony oraz wszelkie ciepłe barwy, brązy, beże i 

pastele. 

 Pani ulubiony miesiąc? 

 Maj, ponieważ wszystko rozkwita, budzi się do życia. 

 Czy lubi Pani klasę VI? 

 Oczywiście, przecież to moi wychowankowie. 

 Lubi Pani rośliny? Jakie najbardziej? 

 Bardzo! Hoduję kolorowe kaktusy. 

 Ulubione owoce? 

 Banany!  

 Dziękujemy za rozmowę! 

 

Rozmawiały: Jowita Jakubowska i Karolina Konwa. 



„Egzotyczny zawrót głowy” 
 
Galaretkę w dowolnym smaku przygotowujemy według przepisu na 

opakowaniu. Rozlewamy do salaterek. Następnie, pokrojone w kostkę 
owoce – ananasy i brzoskwinie – wrzucamy do salaterek z galaretką. Po 
zastygnięciu wykładamy galaretki na talerzyki, polewamy niewielka 
ilością bitej śmietany, posypujemy pokruszonymi herbatnikami i 
cynamonem. 

Taki deser to prawdziwa uczta dla podniebienia!!!  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
„Bananowy eliksir” 

 
2 banany miksujemy z 2 łyżkami cukru pudru i dużym kubkiem 

jogurtu truskawkowego lub malinowego. Wlewamy do wysokich 
szklanek. Posypujemy cynamonem! Pycha!!! 
 

 

 
 

 

 



 

OWOCE –  

Dobre na wszystko!  

 
Owoce – soczyste, słodkie, pyszne… Mniam… 

Każdy z nas wie, że są zdrowe i pełne witamin. Można je jeść surowe, 
pieczone, w postaci sałatki owocowej lub koktajlu.  
Do wyboru, do koloru! 
 

Z owoców możemy przygotować wspaniałe desery na każdą okazję, a 
także wykorzystać je jako ozdobny dodatek do smakowitych ciast i 
tortów. Wspaniale smakują również zmiksowane z dodatkiem jogurtu i 
cukru. 

 
Oto kilka soczystych propozycji!  
 
 

„Witaminowa bomba” 
 

Do salaterki kroimy w kostkę: pomarańczę, banana, jabłko, kiwi, 
połówkę grejpfruta. Sałatkę polewamy sokiem z cytryny i małym 
kubkiem jogurtu owocowego o ulubionym smaku. Jeszcze garść 
rodzynek i możemy pałaszować!  
 


