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  EKOSTWORKI 
NR 3/2016-17 

Zespół  Szkół im. Księdza Stanisława Brzóski w Zalesiu 

Zespół redakcyjny pod kierunkiem p. Wandy Krasuskiej: 

- Kacper Siwiak                              - Dominika Pucyk 
- Izabela Rosińska                         - Ola Konowrocka 
- Izabela Smyk                               - Kinga Osiak 
- Emilia Osiak                                 - Ola Osiak 
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SPIS  TREŚCI: 

 Stopka……1 

 Pytania na ,,6”….2 

 Zima….3 

 Jak powstają odmrożenia ?….4 

 Zmiana czasu ….5 

 Rośliny zimą….6 

 Jak ubierać się zimą?....7 

 Renifer tundrowy….8 

 ,,Żyj smacznie i zdrowo”….9  

 Humor….10 

 Życzenia….11 

PYTANIA NA ,,6” 

1.Wymień 5 śnieżnych zabaw/sportów. 

2.Czym są odmrożenia i jak sobie z nimi radzić? 

3.Podaj dokładną datę zmiany czasu w 2016 roku. 

4. Jak zimują i czym charakteryzują się rośliny zimą? 

5.Jak powinniśmy ubrać się w chłodne dni? 

6. Jakie funkcje pełnią renifery? 

7.Kiedy zaczyna się i kończy kalendarzowa zima? 

8.Wymień 5 roślin kwitnących  zimą. 

9.Czy twoim zdaniem warto jest się zdrowo odżywiać ? 

10.Wykonaj krzyżówkę ,której hasłem przewodnim jest ZIMA. 
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            zima 
Zima- Jest to jedna z czterech pór roku. 

Charakteryzuje się najniższymi 

temperaturami powietrza w skali roku 

oraz  opadami śniegu. Kalendarzowa  

zima zaczyna się w momencie 

przesilenia zimowego (22 grudnia) i 

trwa do momentu równonocy wiosennej (21 marca). Za 

zimowe miesiące uznaje się grudzień ,styczeń oraz luty.  

W ciągu tej pory roku rozpowszechnione są różne sporty i 

zabawy takie jak : 

 Jazda na sankach 

 Lepienie bałwana 

 Jazda na nartach 

 Jazda na łyżwach 

 Hokej na lodzie 
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Jak powstają 

odmrożenia? 
 

Odmrożenia to uszkodzenia skóry, które powstają w wyniku 

narażenia jej na niskie temperatury i wilgoć. Odmrożenia najczęściej 

dotykają palce rąk i stóp oraz policzki, brodę, nos i uszy. 

Jak radzić sobie z odmrożeniami? 

 Wejdź do ciepłego pomieszczenia 

 Przyłóż do odmrożonego miejsca ciepły ręcznik 

 Napij się ciepłej herbaty lub innego ciepłego napoju 

 Okryj odmrożone miejsce 

 Udaj się na konsultację do lekarza 
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Zmiana czasu 
 

Kiedy przestawiamy zegarki? 

Zegarki przestawiamy z soboty na niedzielę w ostatni 

weekend października. 

 

Po co nam zmiana czasu? 

Jednym z tłumaczeń wprowadzenia czasu letniego było to, 

iż stosowanie czasu letniego umożliwia bardziej efektywne 

wykorzystanie światła słonecznego. Historia zmiany czasu 

sięga XIX wieku. Na pomysł zmiany czasu wpadł między 

innymi George Wernon Hudson, 

nowozelandzki astronom. 
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ROŚLINY ZIMĄ 
  

Większość roślin zimuje w formie nasion 

lub podziemnych kłączy, cebul i bulw. Na 

powierzchni pozostają tylko bezlistne 

krzewy i drzewa liściaste oraz 

zimozielone krzewy i drzewa iglaste. 

Śnieg pokrywający drzewa chroni je 

przed przemarzaniem, a szadź jest 

zjawiskiem występującym tylko w zimie, 

gdy jest mgła i mróz.  

Jeżeli chcemy aby ogród był piękny także zimą, najbardziej 

oczywistym wydaje się wybór krzewów 

zimozielonych, w tym przede wszystkim drzew i 

krzewów iglastych o różnej barwie igieł i 

rozmaitym 

pokroju. 

 

  

 

Rannik zimowy 

       Ciemiernik biały 

Oczar 

          Przebiśnieg 
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 Jak ubieraĆ siĘ zimĄ ? 
 

Co założyć zimą aby nie zmarznąć? W duże mrozy należy 

ubierać się wielowarstwowo. Bardzo ważna jest czapka gdyż , 

przez głowę ucieka 30 % ciepła. Konieczne są gruby szal, 

ciepłe buty (kozaki), dodatkowe skarpety oraz rękawiczki, 

gdyż najbardziej narażone na odmrożenia są palce i twarz, 

zwłaszcza nos.  

 

       

           

 

 

 

 

 

PAMIETAJ ZIMĄ UBIERAJ SIĘ CIEPŁO! 
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RENIFER TUNDROWY 
Renifer tundrowy – gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych , 

zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę w Eurazji i 

Ameryce Północnej. Zwierzę roślinożerne ,żywi się trawą  , 

byliną i porostami. 

Większość gatunków 

euroazjatyckich została 

częściowo udomowiona. 

Renifery są zwierzętami 

jucznymi , pociągowymi  i 

wierzchowymi. Są także 

źródłem mięsa , skór, 

kości i mleka.  

Zwierzęta te są kojarzone jako pomocnicy Św. Mikołaja ,które 

ciągnął jego sanie ,pełne prezentów. 
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,,Żyj smacznie i zdrowo” 
 

Przepis na : Domową pełnoziarnistą tortillę z kurczakiem , 

papryką ,czerwoną cebulą i sezamem 
 

Składniki : 

1 szklanka mąki przennej pełnoziarnistej  

1/2 szklanki ciepłej wody  

1 łyżka oliwy z oliwek  

1 pierś z kurczaka 

1/2 czerwonej papryki                                              

1/2 czerwonej cebuli  

kilka plastrów zielonego ogórka  

1 łyżeczka oleju rzepakowego 
rafinowanego 

1 łyżeczka majonezu lub serka 
kremowego  

1 łyżeczka sezamu  

sól sodowo-potasowa 

świeżo mielony pieprz  
 

  Sposób przygotowania :   

Z mąki, wody, oliwy i szczypty soli, zagnieć ciasto. Podziel je na 
cztery równe porcje. Rozwałkuj je wałkiem na cieniutkie placki. Z 
rozwałkowanego ciasta , przy pomocy talerza , wytnij okrągłe placki. 
Opiekaj z obu stron przygotowane placki na rozgrzanej patelni, na 
małym ogniu, aż zaczną się rumienić. 

Pokrój cebulę w piórka, a paprykę w paski. Na osobnej patelni 
rozgrzej odrobinę oleju i podsmaż cebulę i paprykę z pokrojoną w 
paski piersią z kurczaka, przez około 5 minut, co chwilę mieszając. 
Dopraw solą i pieprzem.  

Gotowy placek tortilli, posmaruj z jednej strony majonezem lub 
twarożkiem, ułóż dodatki z patelni i trochę pokrojonych w paski 
plastrów ogórka, posyp sezamem po całości. Zwiń placek w rulon . 

                                                          SMACZNEGO! 
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          HUMOR 

 

  Kumpel do kumpla:  

- Wygrałem milion złotych w totka!  

- Gratulacje! A co na to twoja żona?  

- Odebrało jej mowę!  

- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz... 

                             

            

Jasiu wieczorem biegnie do taty i mówi:  

- Tato, tato dom nam się pali!                                                                            

- Synku uciekaj szybko z domu, tylko cicho, żebyś matki nie        

obudził. 

Św. Mikołaj przyjechał do Etiopii i  rozmawia z dziećmi: 

- Dzieci, a czemu wy takie chude jesteście? 

- Bo nie jadłyśmy od miesiąca! 

- Co! Jak nie jadłyście, to nie będzie prezentów! 
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WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!  

 

Niech choinka się całą noc świeci 

Niech cieszą się z tego też dzieci 

Niech renifer grzeje kopyta 

A Mikołaj za prezent chwyta 

W te piękne Święta niech każdy pamięta 

Z głębi serca płynące życzenia : 

zdróweczka ,marzeń spełnienia, iskierek radości i 

dużo miłości 

                                        ZESPÓŁ REDAKCYJNY  


