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Ferie Zimowe 

Ferie zimowe to czas wolny od szkoły i dzieciaki 

chcą wyjeżdżać na zimowiska, jechać do rodziny 

lub po prostu wyjechać z rodzicami, by wspólnie 

spędzić czas. 

Pomysły na spędzenie ferii zimowych: 

• Wyjazd zorganizowany (obozy, zimowiska). 

• Wyjazd z rodziną na narty, sanki lub 

snowboard. 

• Wyjazd do rodziny.  

 

Miejscowości, w których można 

spędzić ferie: 

• Karpacz 

• Beskid Żywiecki 

• Jelenia Góra 

• Zakopane 

• Szklarska Poręba 

• Żywiec 

• Wisła 

 

 
 

 



Najpopularniejsze stoki na Dolnym Śląsku: 

Karpacz, Rzeczka, Zieleniec, Szklarska Poręba, Czarna Góra. 

 

KARPACZ - W Karpaczu znajduje się duży 

ośrodek narciarski na Kopie, mniejszy nieco w 

Białym Jarze i mnóstwo małych stoków. Ten 

największy jest  dziewiąty pod względem 

długości w Polsce.  

 

RZECZKA - Skromny ośrodek znajdujący się na granicy 

Rzeczki i Sokolca. Z uwagi na rodzaje stoków odpowiedni dla 

początkujących. Posiada 7 wyciągów, z czego dwa mogą 

pracować również po zmroku (stoki są oświetlone). 

 

ZIELENIEC - Zieleniec jest dzielnicą Dusznik 

Zdrój, wręcz najeżoną obiektami narciarskimi. 

Rozmaite stoki, wyciągi, taśmy dla 

początkujących oraz  restauracje i hotele - są 

widoczne na każdym kroku. To jeden  

z najpopularniejszych ośrodków narciarskich nie 

tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce.  

 

SZKLARSKA PORĘBA -Szklarska Poręba  

z kompleksem wyciągów na stokach Szrenicy, z wielkim 

kompleksem tras śniegowych w Jakuszycach przyciąga 

narciarzy z całej Polski.  

 

  

 

 

 

 

 

Weronika Cybulska, kl.6 

 

CZARNA GÓRA - Okolice Stronia 

Śląskiego są pełne górzystych terenów 

atrakcyjnych zarówno latem jak i zimą. Szlaki 

turystyczne pozwalają spędzać czas  

w otoczeniu przyrody i świeżego powietrza. 

Taka jest również Czarna Góra w masywie 

Śnieżnika. 



 

 

WALENTYNKI 

14 lutego 

 

Kim był święty Walenty?  

Walenty z wykształcenia był lekarzem,              

z powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie Rzymskim za panowania 

Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił 

młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat 

wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że 

najlepszymi żołnierzami są legioniści 

niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup 

Walenty i błogosławił śluby młodych 

legionistów. Został za to wtrącony do 

więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej 

córce swojego strażnika. Legenda mówi, że 

jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym 

dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty 

napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. 

Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r. 

    Wielkimi krokami zbliża się Dzień Zakochanych. Nie trudno o tym zapomnieć, 

ponieważ od początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym innym miejscu 

możemy dostrzec serduszka, czerwone ozdoby - jednym słowem wszystko, co 

kojarzy się z miłością. Jest to doskonała okazja dla handlowców, aby trochę 

dorobić. Czy jednak walentynki zawsze miały taki komercyjny charakter? Czy ich 

idea polega wyłącznie na tym, aby dać ukochanej osobie prezent i spędzić 

razem czas, czy może walentynki mają większe znaczenie? 

                                                                                                  

 

 Weronika Kutrzyk, kl. 6e 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie


 

               Karnawał 
Karnawał (z polskiego zapusty) to czas zimowych 
rozrywek, takich jak bale, maskarady, imprezy 
taneczne i parady. Zwykle karnawał rozpoczyna 
się w święto Trzech Króli i kończy we wtorek przed Środą Popielcową. Przed 
karnawałem obchodzimy Boże Narodzenie, a po nim – Wielki Post i 
Wielkanoc. 
 
Na świecie karnawał jest głównie                 
w lutym. W Polsce częściej imprezujemy 
na balach, a za granicą tłumnie wychodzi 
się świętować na ulice. Impreza wiąże 
się głównie z katolicyzmem, podczas gdy 
inne wyznania albo nie uznają 
karnawału, albo obchodzą go w nieco 
inny sposób. 
Najbardziej znany jest karnawał w Rio de 
Janeiro, ale duże imprezy organizowane 
są też w innych miejscach, takich jak Wenecja czy Nadrenia-Westfalia.  

Skąd się wziął karnawał? 

Istnieje kilka pomysłów na to, skąd wziął się karnawał. 

• Słowo „karnawał” można wywodzić od włoskiego carnvale lub carne 
levare, czyli pożegnanie mięsa (carne to mięso, vale to żegnaj, levare 
– usuwać). Nawiązuje do końca zabawy i początku Wielkiego Postu. 

• Można też upatrywać genezy słowa w carrus navalis, oznaczającym 
wóz w kształcie okrętu. Wozy takie brały udział w starożytnym 
Rzymie w świątecznej procesji ku czci bogini Izydy oraz boga 
Dionizosa. 

• Pomijając rozważania nad nazwą, same imprezy 
karnawałowe wywodzą się z kultu rolniczego, co 
potwierdza jeden z karnawałowych przesądów – 
mówi, że im wyżej ludzie będą podskakiwać, tym 
wyżej urośnie zboże. 
 

 

http://publikus.pl/podroze/imprezy/karnawal-jak-sie-obchodzi-go-na-swiecie-1589/praktycznyprzewodnik.pl/imprezy/zapusty-na-kaszubach-jak-wyglada-karnawal-i-post-3212/
http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2011/01/karnawal-w-rio-de-janeiro.html


 

Karnawał w Polsce 
Polska tańczy jak długa i szeroka – w hotelach, SPA, domach weselnych, na 
stokach narciarskich, w remizach strażackich i w innych tanecznych 
przybytkach. Jeździ się też na kuligi, jada faworki i pączki w Tłusty Czwartek,       
a  w Ostatki (wtorek przed Środą Popielcową) jada się „śledzika”. 
Nieco bardziej tradycyjnie jest poza dużymi miastami.  

Karnawał na świecie 
Wszyscy znamy tańce samby podczas karnawału w Rio de Janeiro. Karnawał       
w Wenecji to maski i imprezy na placu Św. Marka. 
Na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech jest również szereg atrakcji. Z kolei 
Notting Hill Carnival w Londynie przyciąga aż ponad półtora miliona turystów. 
 

POMYSŁ NA MASKĘ KARNAWAŁOWĄ  

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maja Lesisz kl.6e 

http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2010/02/rio-de-janeiro-karnawal-brazylia.html


NASZA NOBLISTKA 
Olga Nawoja Tokarczuk – polska pisarka, eseistka, poetka,                

autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

za rok 2018. Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za 

powieść „Bieguni” oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej 

„Nike” za książki: „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”. Wrocławianka. 

 

W 1993 roku wydała powieść „Podróż ludzi księgi". Zachęcona pochlebnymi opiniami 

czytelników zajęła się karierą pisarki. Największy rozgłos przyniosła pisarce wydana w 1996 

roku powieść „Prawiek i inne czasy". Jest też autorką następujących utworów: „Opowieści 

wigilijne", „Lalka i perła", „Prowadź swój pług przez kości umarłych", „Dom dzienny, dom 

nocny”, „Szafa”, „Ostatnie historie”, „Gra na wielu bębenkach”, „Zgubiona dusza”. 

 Książki autorki wzbudzają zainteresowanie czytelników nie tylko w Polsce.  

 

„Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co 

znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było”. 

  

.         

 

   

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                  Aleksandra 

Wójcik, kl.6e 

 

 



 

MUFFINKI MARMURKOWE 

 

SKŁADNIKI:     

- 250g mąki pszennej 

- 80g cukru 

 -  4 łyżeczki cukru waniliowego 

 -  2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 - 200ml mleka 

 - 80ml oleju 

 -2 jajka 

DODATKOWO: 

-2 łyżki mleka 

-1 łyżka kakao 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 1. W jednej misce wymieszać mąkę, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. 

 2. W drugiej misce wymieszać mleko, olej i jajka. 

 3.Kolejno wymieszać trzepaczką składniki z obu misek. (Nie mieszać długo, tylko do 

momentu połączenia się składników). 

4.Ciasto podzielić na pół. Do jednej części wmieszać kakao i mleko. 

 5. Formę na muffinki wyłożyć papilotkami. Ciasto nakładać po łyżeczce 

na przemian jasne z ciemnym. 

 6. Muffinki piec w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut w temperaturze 

180°C.  

Smacznego! 

                                                                                                                       Magda Bartnik kl.6e         



Marzę tylko 

o jednym chłopcu 

On mi się w nocy śni... 

A tym chłopcem jesteś 

Ty! 

 

 

 Wiersze  walentynkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                 

Oliwia Pińkowska, kl.6d 

Wiesz, że zawsze 

jestem skryta 

Wiesz że zawsze 

mówię "NIE". 

Ale dziś powiem 

wszystko. 

Nawet to, że "Kocham 

Cię". 

 

Przenikam przez 

światło, 
Przenikam przez mgłę. 

I szepczę czule: 

Kocham Cię! 

 

 

Jesteś moim 

szczęściem, 

wiarą i nadzieją, 

światłem w mroku, 

przyszłością, 

powietrzem, 

całym światem... 

Bądź dla mnie 

tym wszystkim już 

zawsze! 

Z bliska i z daleka, 

w smutku i radości, 

nie zapomnij nigdy 

o mojej miłości. 

Nie dlatego, że Cię 

lubię, 

nie dlatego, że Cię 

znam, 

lecz dlatego, że Cię 

kocham, 

Tobie swoje serce 

dam... 

Żyję, by kochać, 

Kocham, by żyć, 

a Ty jesteś właśnie 

tym, 

z którym chcę być. 

Serce mówi: "Kocham 

Cię". 

Usta mówię: "Nie". 

Powiedz, mój Kochany, 

Jak mam zdobyć Cię? 



                 

HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad zespołem redakcyjnym,     
 wybór tekstów i korekta: 
Joanna Połaszewska-Kuźnik, 
Karolina Golanowska 
 
 
Skład zespołu redakcyjnego:  
Aleksandra Wójcik, Piotr Kowalski, Maja Lesisz, 

Weronika Kutrzyk, Oliwia Pińkowska, Magdalena 

Bartnik 

 

- Jak nazywa się łoś wodny? 

- Łośmiornica. 

- A jak się nazywa środkowa część 

łosia? 

- Łośrodek. 

- A 8 łosi? 

- Łosiem. 

- A głupi łoś? 

- Łosioł. 

- A jak nazywa się jasny łoś? 

- Łoświecony. 

- Zły łoś? 

- Złoś. 

- Jaka jest ulubiona przekąska           

łosia? 

- Łośtrygi. 

- A jak się nazywa samica łosia? 

- Łośka. 

- A gdzie mieszkają łosie? 

- Na łosiedlach. 

W Walentynki mama nastolatki zaprosiła 

jej chłopaka na podwieczorek. Gdy już 

wyszedł, mówi do córki: 

- Ten twój Józek jest nie najlepiej 

wychowany. Kiedy z nim rozmawiałam, 

kilka razy ziewnął. 

- Mamo, on nie ziewał, tylko próbował się 

odezwać. 

Humor z zeszytów szkolnych 

- Grecy zrobili Trojan w konia. 

- Stefan Batory był królem Polski,  

a potem statkiem pasażerskim. 

- Czytałem sztuki Szekspira. Dwie 

zapamiętałem: „Romeo” i „Julia”. 


