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Luty 2022 r.

19 LUTEGO 549 LAT TEMU URODZIŁ SIĘ NASZ PATRON
MIKOŁAJ KOPERNIK

WYBITNY POLSKI ASTRONOM I MATEMATYK
***

"Wstrzymał słońce, ruszył ziemię
Polskie go wydało plemię."

W tym numerze m.in:
Co lubi jeść młodzież?
Gdzie na narty?
Kim była Wanda Rutkiewicz?
Ola poleca

Zapraszamy do czytania!
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ZESPÓŁ GAZETKI
Gazetkę szkolną redagują uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja

Kopernika w Piaskach w składzie:
Zuzanna Adamiak
Aleksandra Dziurka
Jakub Kiszczak
Marcin Jaworski

oraz
przyjaciele

ZNÓW NAUKA ZDALNA

Wyszukała: Olga Kuśmierczyk

Opieka:
NASZA PANI
POLONISTKA
Grażyna Szałek
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MIKOŁAJ KOPERNIK
(1473 - 1543)

 Astronom
 Twórca heliocentrycznego modelu

Układu Słonecznego
 Matematyk
 Ekonomista
 Prawnik
 Urzędnik
 Dyplomata
 Lekarz
 Niższy duchowny katolicki
 Strateg wojskowy

Mikołaj Kopernik jest Patronem Szkoły
Podstawowej w Piaskach od 14.10.1973 r.

Jego najważniejszym dziełem
jest „De revolutionibus

orbium coelestium”, czyli powszechnie
znane „O obrotach sfer niebieskich”, które

to pierwszy raz ukazało się w języku
łacińskim. Ogłoszona przez niego teoria
była najważniejszą rewolucją naukową w
dziejach ludzkości od czasów starożytnych,

nazywaną niekiedy przewrotem
kopernikańskim.

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w Toruniu
jako najmłodsze z czworga dzieci kupca Mikołaj
Kopernika i jego żony Barbary z domu

Watzenrode. Jego ojciec zmarł, gdy przyszły
wielki uczony miał 10 lat. Chłopcem zajął się
brat matki Łukasz Watzenrode, który był w
późniejszym czasie biskupem warmińskim. To
on zadbał o wykształcenie Mikołaja.

Foto: Dom Mikołaja Kopenika w Toruniu,
obecnie muzeum (www.toruń)

Najpierw była szkoła w Toruniu przy kościele
św. Janów. Później Akademia Krakowska.
Następnie przyszedł czas na studia we Włoszech
w Bolonii i w Padwie.
To bardzo niezwykłe, bo w tamtych odległych
dla nas czasach nauka nie była powszechna i
bardzo wielu ludzi nie potrafiło czytać i pisać.
Dostęp do nauki mieli głownie bogaci, bo za
naukę trzeba było płacić.
Po powrocie do Polski Mikołaj Kopernik był
związany z Warmią. Zmarł we Fromborku w
1543 r.

Fot. (archiwum szkoły): Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Piaskach, lata 70

XX w.

http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium
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COMŁODZIEŻ LUBI JEŚĆ?

Młodzież przeważnie lubi słodkości
i ... pić energetyki oraz jeść produkty
zawierające tłuszcze.

Napoje zwane energetykami są
szkodliwe dla młodzieży w tej fazie rozwoju.
Przyczyn sięgania po te produkty jest wiele.
Wśród nich wyróżnić można modę.
Młodzież pragnie posiadać więcej energii do
wykonywania swych obowiązków
szkolnych. Delektowanie się wspomnianymi
napojami traktuje jak wypicie wody lub
soku. Nie jest to jednak obojętne dla
organizmu. Duże stężenie kofeiny oraz
innych składników może być szkodliwe dla
zdrowia, zwłaszcza przy częstym ich
stosowaniu. Nadmiernie też pobudza, a
potem mamy kłopoty z koncentracją, a
chcielibyśmy odwrotnie.

Żelki lewiatanowe oraz chipsy
lewiatanowe są bardzo dobre. Jak młodzież
sama wie, są to smaczne przekąski na czas
lekcji i podczas nauki (Tss.. tajemnica). Czy
są zdrowe? Dorośli mówią, że nie. Czasem
trudno mi w to uwierzyć.
Gdy jesteśmy głodni marzymy o frytkach,
kebabie i pizzy, na którą przeważnie zawsze
mamy ochotę. Niestety te potrawy też nie
znajdują się na liście polecanych przez
dietetyków.

Marcin Jaworski

UŚMIECHNIJ SIĘ!

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta:
- Dzień dobry! Przepraszam pana bardzo, po
ile jest makowiec?
- Po 3,80zł za kilogram, zajączku.
- Hmmmm, drogo. A po ile są okruszków?
- Okruszki? – mówi sprzedawca, śmiejąc się
– Okruszki są za darmo.
Na to uradowany zajączek:
- To poproszę 2 kilo okruszków.

ENERGETYKI - PRZECZYTAJ NIM SIĘGNIESZ:
Zanim jednak na stałe włączysz

napoje energetyzujące do swojego menu,
zapoznaj się z listą powodów, dla których
nie warto tego robić:

 huśtawka nastrojów – mogą obniżać
poziom serotoniny w mózgu, co
prowadzi do obniżenia nastroju i
depresji;

 podwyższony poziom cukru – mała
puszka niektórych napojów
energetyzujących zawierają nawet 15
łyżeczek cukru;

 obciążenie dla narządów wewnętrznych
– (wątroby, serca, mózgu, nerek), które
po spożyciu napoju energetyzującego
zaczynają pracować jak w stanie silnego
stresu;

 stres i stany lękowe – ze względu na
dużą zawartość kofeiny energetyki
mogą powodować kołatanie serca, a
regularnie spożywane może skutkować
stanem chronicznego stresu. Ponadto
zatrucie wysoką ilością kofeiny
przejawia się na ogół ogólną
nerwowością, niemożnością zaśnięcia,
wymiotami, drżeniem, przyspieszonym
biciem serca. Choć objawy te nie są
bardzo ostre, to stanowić mogą
zagrożenie dla osób mających na
przykład problemy z sercem i układem
krwionośnym;

 alergie – u osób wrażliwych po wypiciu
tego typu napojów może wystąpić
wysypka, świąt, pokrzywka, obrzęk
języka lub twarzy, problemy z
oddychaniem

 nadmiar witaminy z grupy B co
prowadzi do uszkodzenia wątroby;

 bezsenność.
Info: Powiatowa Stacja

Epidemiologiczna w Krakowie

https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-zajaczek-do-sklepu-i-mowi-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-zajaczek-do-sklepu-i-mowi-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-zajaczek-do-sklepu-i-mowi-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-zajaczek-do-sklepu-i-mowi-1
https://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-zajaczek-do-sklepu-i-mowi-1
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NARTY
Narty – długie, płaskie płozy mocowane do
nóg poprzez system butów i wiązań, które

umożliwiają ślizganie się po
powierzchni śniegu.

Narciarstwo – forma aktywności fizycznej oraz
dyscyplina sportowa polegająca na
przemieszczaniu się lub wykonywaniu akrobacji
za pomocą sprzętu narciarskiego – nart a
także kijków. Narty mocowane są do butów
narciarza za pomocą specjalnych wiązań. Do
połowy XIX wieku narty były wykorzystywane
głównie do celów transportowych, natomiast w
późniejszym okresie upowszechniło się
wykorzystywanie nart w celach rekreacyjnych i
sportowych.
Nawet na zorganizowany wyjazd na narty
powinieneś zabrać sprzęt narciarski,
odpowiednie ubranie, podręczną apteczkę
oraz krem z filtrem UV. Może się wydawać,
że wyjeżdżając na narty, nie można przecież
zapomnieć o sprzęcie. Nic bardziej mylnego –
czasem pewne rzeczy, oczywiste w ferworze
przygotowań, mogą Ci umknąć.
Przed samym wyjazdem na narty
skompletuj sprzęt. Na stoku przydadzą Ci
się:
 narty, pokrowiec oraz ski-rzepy, które

ułatwiają ich noszenie,
 buty narciarskie i torba do nich – zapewni

wygodę w transporcie,
 kije, gogle, kask oraz ochraniacze na kolana

i plecy,

 podręczny plecak, w którym zmieścisz
apteczkę i jedzenie,

 ubezpieczenie narciarskie.

FOT.: Stok Bobliwo

GDZIE NA NARTY?
Wyciągi narciarskie w woj. Lubelskim:
 Krasnobród - wyciągi Krasnobród.
 Bobliwo - wyciąg Bobliwo.
 Chrzanów - wyciągi Nartraj.
 Lublin - wyciąg Globus.
 Parchatka - wyciąg Parchatka.
 Rąblów - wyciąg Rąblów.
 Sulów - wyciąg Sulów.
 Szopowe - wyciąg Szopowe.

Przygotowała: Zuzanna Adamiak

ZASADY ZACHOWANIA NA
STOKU NARCIARSKIM

1.Na stoku należy uważać na innych narciarzy i
dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
2.Trzeba także dostosować prędkość jazdy do
panujących warunkach oraz swoich
umiejętności.
3.Należy także pamiętać o ostrożnym włączaniu
się do ruchu, unikać zatrzymywania się i
niewłaściwego schodzenia oraz podchodzenia.
Przygotowała: Zuzanna Adamiak
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Ola poleca!

W tym wydaniu polecam Wam pierwszą
część trylogii napisaną przez Ricka

Riordana, pod tytułem „Percy Jackson i
bogowie olimpijscy: złodziej piorunu.”

„Złodziej pioruna” (ang. The Lightning Thief)
– pierwsza część pięciotomowego
cyklu ”Percy Jackson i bogowie
olimpijscy” autorstwa amerykańskiego pisa-
rza Ricka Riordana. Jest to początek historii
o 12-letnim Percym Jacksonie, który
dowiaduje się, że jego ojcem jest Posejdon.

Fabuła
Główni bohaterowie to Percy Jackson – syn
Posejdona, Annabeth Chase – córka Ateny i
Grover Underwood – satyr. Zeus oskarża
Percy’ego o kradzież swojej broni – pioruna
piorunów. Percy z pomocą przyjaciół musi
oczyścić się z zarzutów. Kolega Luke – syn

Hermesa pożycza mu mapę, dzięki której
znajdzie trzy perły, które pomogą mu
wydostać się z Hadesu, gdzie chłopak chce
się dostać, by ocalić matkę. Przyjaciele
docierają do ogrodu z rzeźbami, który
okazuje się być kryjówką Meduzy. Udaje im
się ją pokonać i znajdują pierwszą perłę.
Aby zdobyć drugą docierają do muzeum w
Nashville, gdzie toczą walkę z Hydrą. Po
ostatnią perłę wyruszają do Las Vegas, i tam
zahipnotyzowani nieświadomie spędzają
pięć dni w kasynie Lotos. Kiedy docierają do
Hadesu na jaw wychodzi kto jest
prawdziwym złodziejem pioruna. Percy,
jego matka oraz Annabeth wyruszają na
Olimp; Grover zostaje w podziemiach, gdyż
brakuje jednej perły. Przed Olimpem syn
Posejdona stacza walkę ze Złodziejem
Pioruna, zaś sama broń wraca do Zeusa, a
do walki bogów nie dochodzi. Za namową
Percy’ego Zeus uwalnia Grovera z Hadesu.

Moja szczera opinia
Książka ta szczerze mnie zainteresowała i
wciągnęła jak każda przeczytana przeze
mnie Fantazy. Głównych bohaterów od
samego pokochałam całym swoim sercem,
a sama fabułą była świetnie zrealizowana
jak sam pomysł. Podsumują będę polecać ją
każdemu, kto będzie mnie prosić o jakąś
książkę.

Przygotowała i wyszukała w necie:
Aleksandra Dziurka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Jackson_i_bogowie_olimpijscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Jackson_i_bogowie_olimpijscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rick_Riordan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posejdon
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Patroni roku 2022

KIM BYŁA WANDA
RUTKIEWICZ?

Poznajcie wspaniałą postać. Przedstawiam
WamWandę Rutkiewicz - himalaistkę, z
zawodu elektronika i po prostu wspaniałą

kobietę.

Wanda Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz
(ur. 4 lutego 1943 w Płungianach,

zaginęła 13 maja 1992 na
stokach Kanczendzongi w Himalajach) –

polska alpinistka i himalaistka, z
zawodu elektronik, jedna z

najwybitniejszych światowych himalaistek.
Jako trzecia kobieta na świecie i

pierwsza Europejka stanęła na Mount
Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 23

czerwca 1986 Wanda Rutkiewicz stanęła na
szczycie K2 jako pierwsza kobieta.

Wanda Rutkiewicz była córka
inżyniera Zbigniewa Błaszkiewicza i Marii z
Pietkunów. Miała troje rodzeństwa: Jerzego,
Michała i Janinę. Po II wojnie światowej z
rodzicami i starszym bratem Jerzym, jako
repatriantka przyjechała do Łańcuta, gdzie
mieszkali jej dziadkowie ze strony ojca, a
potem do Wrocławia[1]. Maturę zdała w II
Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu,
studiowała na Politechnice Wrocławskiej, z
dyplomem inżyniera-elektronika pracowała
w Instytucie Automatyki Systemów
Energetycznych[2]. Później przeniosła się
do Warszawy, podjęła pracę w Instytucie
Maszyn Matematycznych. Jeszcze w czasach
licealnych zapowiadała się na
świetną siatkarkę, grała w I lidze (nawet
kandydowała do gry w reprezentacji Polski).
Pierwsze kontakty ze wspinaniem miała
w Rudawach Janowickich, na skałkach
koło Janowic Wielkich, w pobliżu Jeleniej
Góry. W 1962 roku ukończyła kurs taternicki
na Hali Gąsienicowej w Tatrach.

Po Tatrach były Alpy (od
1964), Pamir, Hindukusz i Himalaje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płungiany
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanczendzonga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpinista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łańcut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrocław
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matura
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Ogólnokształcące_im._Piastów_Śląskich_we_Wrocławiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Ogólnokształcące_im._Piastów_Śląskich_we_Wrocławiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Wrocławska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inżynier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piłka_siatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawy_Janowickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janowice_Wielkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelenia_Góra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelenia_Góra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Gąsienicowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pamir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hindukusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje
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Należała do Klubu Wysokogórskiego
we Wrocławiu, a po 1973 roku do Klubu
Wysokogórskiego w Warszawie.
Osiągnięcia Wandy Rutkiewicz stawiają ją w
gronie najlepszych himalaistek w historii. O
swoich wyprawach i płynących stąd
przemyśleniach często pisała w
czasopismach o tematyce alpinistycznej.
Była zdecydowaną rzeczniczką i
zdeterminowaną realizatorką
wspinaczkowej samodzielności kobiet. Była
też autorką lub współautorką kilku książek.
Zaginęła w maju 1992 podczas ataku
szczytowego na Kanczendzongę. Wraz
z Carlosem Carsolio 12 maja o godz. 03:30
wyruszyli w górę z obozu IV na 7950 m. Po
12-godzinnej wspinaczce w głębokim śniegu
Carsolio stanął na wierzchołku. Schodząc,
napotkał Wandę na wysokości ponad 8200
metrów. Mimo braku sprzętu biwakowego,
zdecydowała się przeczekać noc i
kontynuować wejście następnego dnia.
Według ówczesnego komunikatu
Ministerstwo Turystyki Nepalu uznało
prowadzenie akcji ratunkowej za
praktycznie niemożliwe, a informacja o
zaginięciu Polki dotarła do Polski po prawie
dwóch tygodniach, 25 maja 1992[5]. Jej ciała
nie odnaleziono].Wanda Rutkiewicz została
wpisana do Księgi rekordów Guinessa jako
pierwsza kobieta, która zdobyła szczyt K2.

Przygotowała: Zuzanna Adamiak

SŁYNNI POLSCY HIMALAIŚCI
 Jerzy Kukuczka
 Adam Karpiński
 Halina Kruger-Syrokomska
 Stefan Bernardzikiewicz
 Jakub Bujak
 Kinga Barańska
 Andrzej Bargiel
Przygotowała: Zuzanna Adamiak

SPORT

Czy wiecie że uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
piaskach są bardzo dobrzy w wielu sportach?
Uprawiają wiele dyscyplin, są to m.in.: piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna,
pływanie, tenis ziemny, taekwondo.

Uczniowie naszej szkoły mają spore
ambicje sportowe. Wiedza uczniów na
temat sportów jest bardzo duża. Średnia 8
klas to ąż 70% z testu na temat olimpiad
oraz zawodów sportowych (dane na
podstawie badań uczniowskich).

Szkoła Podstawowa w Piaskach jest
bardzo dobrze wyposażona w sprzęty
sportowe, a więc uczniowie mogą w
dobrych warunkach się uczyć wychowania
fizycznego.

Polecamy ćwiczyć na zajęciach
wychowania fizycznego nie tylko dla ocen,
ale też dla własnego zdrowia.

Jakub Kiszczak
UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi facet do księgarni i mówi:
- Poproszę książkę o Polakach na mundialu.
- Fantastyka piętro wyżej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrocławski_Klub_Wysokogórski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrocławski_Klub_Wysokogórski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanczendzonga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carlos_Carsolio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_rekordów_Guinnessa
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

- Nie mówi się podczas jedzenia. - poucza
matka Jasia, gdy zauważyła (przy zupie), że
Jasio chce coś powiedzieć. - Powiesz jak
zjesz.
- No i co chciałeś powiedzieć? - pyta matka,
gdy zjedli zupę, drugie danie i deser.
- Chciałem powiedzieć, że na tatusia koszuli
zostawiłaś włączone żelazko.

Czy wiesz, że...
W Korei Południowej walentynki obchodzi się
trzy razy w roku - 14 lutego, 14 marca i 14
kwietnia. Za każdym razem kto inny świętuje. W
lutym kobiety obdarowują mężczyzn słodyczami.
W marcu odwrotnie - panowie przygotowują
słodkości paniom.
14 kwietnia jest dla singli. Ten dzień nazywany
jest Czarnym Dniem. Samotne osoby mogą tego
dnia do woli narzekać na swój los, życie
samotne bez drugiej połowy. Tradycyjnym
daniem z tej okazji jest potrawa z czarnej fasoli
symbolizującej samotność.

We Włoszech 14 lutego to święto koloru
czerwonego. Wszystko musi być w tym kolorze.
Należy dodać, że we włoskiej Umbrii, znajduje
się grób patrona wszystkich zakochanych - św.
Walentego.

W Japonii w dniu walentynek to panie
obdarowują panów słodyczami. Ciekawostką
jest też to, że podarki otrzymują od nich
zarówno mężczyźni stanu wolnego jak i żonaci,
czyli wszyscy. Na opakowaniach czekoladek
widnieją odpowiednie napisy - „dla kolegi”, „dla
ukochanego”.

W USA wysyła się kartki walentynkowe do
wszystkich - nie tylko do ukochanych. Często
kupują sobie z tej okazji prezenty. Święto
walentynkowe jest bardzo lubiane. W
niektórych częściach Stanów Zjednoczonych w
szkołach prowadzone są specjalne lekcje
walentynkowe.Gs

WALENTYNKI


14 LUTEGO DZIEŃ ŚW. WALENTEGO


Miłość to wielkie słowo,
I ten je tylko rozumie,
Kto raz kochał
I więcej kochać nie umie.


Moja Walentynko,
powiem Ci coś w sekrecie:
tak jak ja Cię kocham,
nie kocha Cię nikt na świecie.
Twój najdroższy Walenty



Wszystko mi się pomieszało
czy to mleko, czy kakao,
czy ciepło czy zimno,
nie wiem jak być powinno.

Jedno tylko wiem niezbicie
Kocham Cię nad życie!

Przygotowały: Zuzanna Adamiak i
Aleksandra Dziurka



10

14 LUTEGO - Dzień św. Walentego

14.02.2022 r. - 27.02.2022 r.

BĄDŹ BEZPIECZNY

 Nie zjeżdżajmy na sankach w
pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.

 W czasie zjeżdżania zachowujmy
bezpieczną odległość między sankami.

 Nie doczepiajmy sanek do
samochodu.

 Rzucając się śniegiem nie łączmy
miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy
kamieni oraz nie celujmy w twarz
drugiej osoby.

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w
wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy
się po lodzie na rzece lub stawie.

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie
przechodźmy w miejscach
niedozwolonych.

 Bądźmy widoczni na drodze.
 Nie strącajmy zwisających z dachów

sopli.
 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.

 Ubierajmy się odpowiednio do
temperatury panującej na dworze.

 W wolnym czasie przebywajmy na
świeżym powietrzu, dbajmy o
aktywność fizyczną.

 Nie zapominajmy o podstawowych
zasadach higieny.

 Unikajmy kontaktu z osobami
chorymi.

 W przypadku wystąpienia objawów
choroby zgłośmy się do lekarza.

 Zadbaj o dobrą ilość snu.
 Wypoczywaj, nie męcząc oczu

długim wpatrywaniem się w ekran
monitora czy telefonu.

 Zachowaj o ostrożność w sieci
internetowej.

Życzymy udanych ferii zimowych!

PRZYSŁOWIA
MĄDROŚCIĄ NARODU
luty
 Gdy luty z burzami, prędko wiosna z nami.
 Gdy luty z ciepłem chodzi, to marzec
wychłodzi.
 Idzie luty, szykuj (ciepłe) buty.
 Kiedy luty nie wymrozi, to maj śniegiem
nam pogrozi.
 Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje,
sprowadzi rok słotny i nieurodzaje.
 Luty - miesiąc bardzo zmienny: pół
zimowy, pół wiosenny.
marzec
Wmarcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże
ponad płoty,
 Wmarcu jak w garncu.


	- Nie mówi się podczas jedzenia. - poucza matka J

