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 Pytania na „6” 

1. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS? Czy AIDS to samo co 

HIV? 

2. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima, co to jest przesilenie zimowe? 

3. Podaj nazwę najstarszego parku narodowego na świecie? 

4. Czym wyróżnia się Park Yellowstone (podaj atrakcje turystyczne) ? 

5. Podaj po 2 argumenty za i przeciw choinką naturalną i sztuczną. 

6. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, kto to jest 

wolontariusz, czy w naszej szkole działa wolontariat i kto go prowadzi? 

7. Jak odróżnić świerk od jodły i która roślina jest chroniona? 

8. Kiedy obchodzimy Dzień Bez Przekleństw? Ułóż hasło zachęcające do 

używania poprawnej polszczyzny. 

9. Wykorzystując odpady wykonaj dekorację świąteczną i ozdób ją swoje 

mieszkanie. 

Odpowiedzi należy wysyłać na adres hanias66@o2.pl lub dostarczyć 

do p. Hanny Skorupa w terminie do 10 stycznia 2016 roku. 
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Pomysły na dekoracje świąteczne z odpadków  

Zobaczcie - prosto i tanio można zrobić fajne dekoracje na Boże Narodzenie. 

Może zrobicie takie w domu? 
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Typowe i nietypowe  święta –Grudzień 

1 grudnia– Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca, Dzień Gazownika 

4 grudnia – Barbórka, Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii 

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia – Dzień Anioła, Imieniny Mikołaja 

7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

8 grudnia – Dzień Kupca, Dzień studenta w Bułgarii 

9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania 

Korupcji,  rocznica powstania Radia Maryja, Dzień Dziewic 

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka 

12 grudnia – Święto Konstytucji Rosji 

13 grudnia – Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Pamięci Ofiar 

Stanu Wojennego 

15 grudnia – Dzień Ludwika Zamenhofa 

17 grudnia – Dzień bez Przekleństw 

18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

20 grudnia – Dzień Ryby 

21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek, Imieniny Tomisława 

22 grudnia – Dzień Loterii Świątecznej w Hiszpanii, Święto Godowe 

(Słowianie), Dzień Jedności Zimbabwe 

23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu 

24 grudnia – Dzień Raju 

25 grudnia – Boże Narodzenie 

26 grudnia – Dzień rzucania owsem w wieśniaków, a na Bliskim Wschodzie 

nadal odbywa się rzucanie w czołgi 

27 grudnia – Dzień Odpoczynku po Świętach 

28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Całowania 

29 grudnia –Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej, 

Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych 

30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego, 

Międzynarodowy Przedostatni Dzień Roku 

31 grudnia – 

Sylwester 
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Zima – jedna z czterech pór 

roku w przyrodzie, w strefie 

klimatu umiarkowanego. 

Charakteryzuje się 

najniższymi temperaturami 

powietrza w skali roku, 

umiarkowaną ilością opadu 

atmosferycznego, zazwyczaj 

zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a 

większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia. 

 

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 (czasami daty 

te wypadają dzień wcześniej lub dzień 

później, a w roku przestępnym mogą 

być dodatkowo cofnięte o jeden 

dzień).  

 

 

 

 

 

 

ZIMA 
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Choinka sztuczna czy naturalna? 

Wielu Polaków ma dylemat: kupić sztuczną czy naturalną 

choinkę.  

Najczęściej wybierają sztuczną, ale po pierwszych świętach  

kończy w koszu. Inni wybierają naturalna, 

ale i ona kończy marnie w piecu. 

Co wybrać?  

Sztuczna może być używana przez parę lat, 

nie gubi igieł, a po świętach wystarczy ją schować w piwnicy. 

A naturalną można kupić w donicy a po świętach wysadzić do 

Ogrodu .Naturalne drzewko pachnie lasem i pięknie wygląda, a 

jego zakup jest jedną z ulubionych tradycji świątecznych.  

A co z ekologią? Czy plastikowe drzewko jest bardziej 

ekologiczne od prawdziwego?   

 

Najlepszym rozwiązaniem jest choinka naturalna,  

ponieważ sztuczna po zepsuciu kończy na 

wysypisku. Nie można też wysadzać drzewek w 

nieskończoność, ponieważ miejsce w ogrodzie jest 

ograniczone a w miastach można o nim 

pomarzyć . 

Choinkę trzeba dobrać do miejsca 

zamieszkania. Może w  mieście sztuczną a na wsi naturalną?  
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O ekologicznej wyższości choinki naturalnej nad sztuczną 

przemawia wiele argumentów. Sztucznych drzewek nie uznają 

ekolodzy. Leśnicy też potwierdzają, że to właśnie „żywe” 

choinki są proekologiczne. Jeżeli Wy również chcecie żyć w 

zgodzie z naturą, kupujcie choinki naturalne! 

Jeśli więc jeszcze nie macie 
choinki na święta, skorzystajcie z 
naszych rad i przekonajcie 
rodziców do zakupu naturalnej 
choinki pochodzącej z legalnych 
źródeł (bądź z przecinki przez 
leśniczych, bądź z plantacji).  

SZTUCZNA PRAWDZIWA 
Za: 
- można używać wiele lat, 
- nie wycina się lasów. 

Za: 
- wprowadza świąteczny klimat w 
mieszkaniu, pięknie pachnie, 
- najczęściej pochodzi z plantacji i w 
ciągu 10 lat produkcji dostarcza dużo 
tlenu, 
- można kupić w doniczce i może służyć 
przez wiele lat, 
- kupując legalną, nie szkodzimy lasom, 
pochodzi z przecinki, 
- rozkłada się w ciągu kilku lat bez 
konsekwencji dla środowiska 

Przeciw:  
- zużycie dużej ilości energii do 
wyprodukowania, zwiększenie emisji 
dwutlenku węgla, 
- szybko się nudzi, jest już niemodna i 
trafia na wysypisko, 
-rozkłada się bardzo długo, nawet do 
1000 lat, 
- leżąc na wysypisku, zatruwa glebę 
wodę, powietrze, emitując szkodliwe 
gazy 

Przeciw:  
- gubi igły, 
- po świętach zazwyczaj trafia na 
wysypisko lub jest palona 
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Park narodowy położony w Stanach 

Zjednoczonych, na terenie 

stanów Wyoming, Montana i Idaho. 

Park narodowy Yellowstone jest 

najstarszym parkiem narodowym 

na świecie. 

 Yellowstone słynie przede wszystkim z gorących źródeł, 

wulkanów błotnych, fumaroli, wodospadów i gejzerów, z których 

najsłynniejszym jest Old Faithful. Większą część parku porastają 

lasy iglaste. Tylko tu w kontynentalnej części USA przetrwała 

populacja dzikich bizonów. Posiada bogaty świat flory i fauny. 

Żyją tu m.in.: wilk szary, ryś kanadyjski, grizzly, łoś i lew górski. 

 

 

 

 

 

 

 

Park Narodowy Yellowstone 
Yellowstone National Park 

Położenie Idaho, Montana, Wyoming, USA 

Data utworzenia 1 marca 1872 

Powierzchnia 8980 km² 

Odwiedzających rocznie 3 188 030 (2013)  

Siedziba Wyoming 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyoming
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idaho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idaho
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyoming
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
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W 1978 Park Yellowstone został 

wpisany na listę światowego 

dziedzictwa kultury i przyrody 

UNESCO. 

 

Strony, na które warto wejść: 

 

http://yellowstone.net/ 

http://www.nps.gov/yell/index.htm 

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/erupcje-yellowstone-moze-wywolac-

tylko-trzesienie-ziemi-lub-uderzenie-asteroidy 

prezentacja PARK_NARODOWY_YELLOWSTONE.pptx 

 

 

 

  

 

 

Wielki Kanion rzeki 

Yellowstone  

 

Jezioro Yellowstone  

 

TOWER FALLS/ROOSEVELT 

JUNCTION – 

najpopularniejszy wodospad 

w Yellowstone  

 

MAMMOTH HOT SPRINGS - 

rozległy kompleks gorących 

źródeł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1978
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://yellowstone.net/
http://www.nps.gov/yell/index.htm
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/erupcje-yellowstone-moze-wywolac-tylko-trzesienie-ziemi-lub-uderzenie-asteroidy
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/erupcje-yellowstone-moze-wywolac-tylko-trzesienie-ziemi-lub-uderzenie-asteroidy
http://szkolazklasa2012.ceo.nq.pl/doc/9814/PARK_NARODOWY_YELLOWSTONE.pptx
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Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 

- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 

- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW  

 

 

 

 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do 

Mikołaja: 

- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę 

Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego." 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 

przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się 

smutno i pokazała ją kolegom z pracy. 

Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w 

paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie." 

 

 

Jasio ma napisać prace domową,  co mówią 

jego rodzice. 

Jasio idzie do mamy i mówi. 

- Mamo powiedz coś! 

Mama mówi: 

- Nie widzisz, że piorę te twoje brudne skarpety!?!?!?! 

Jasio pisze to. 

Idzie do taty i mówi: 

- Tato mogę iść do wujka? 

Tata: 

- Do tego łysego? 
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Jasio pisze to. 

Idzie do wujka puka do drzwi i mówi: 

- Wujku powiedz coś! 

Wujek: 

- Spadaj! Nie chce cię widzieć! 

Nazajutrz Jasio idzie do szkoły. Pani mówi: 

- Jasio czytaj pracę domową. 

- Nie widzisz że piorę te twoje brudne 

skarpety? 

- Bo pójdziemy do dyrektora! 

- Do tego łysego? 

- Idziemy do dyrektora! 

- Spadaj nie chce cię widzieć!. 

 

 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 

- Mamo dostałem 5 w szkole. 

Mama: 

- Naprawdę? 

Jasiu: 

- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z 

polskiego ... 

 

 

 

Jezioro Yellowstone  

 



 

Sianka pod obrusem, barszczu z uszkami, 

karpia co nie ma ości, 

a w Nowym Roku samych obfitości! 

Niech pierwsza gwiazdka, która spogląda 

na nas z nieba, przyniosła Wam 

marzeń spełnienie i szczęścia – tyle, ile potrzeba! 

                                          Życzy redakcja gazetki 
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