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W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje!

Czemu ludzie
spalają w
domowych piecach
śmieci?

No właśnie. Czasami
podczas drogi do szkoły
na pewno widujecie dym,
który ulatuje z kominów i
myślicie: ”Co oni robią?
Dlaczego ten dym jest taki
duszący i czarny?" Oto
odpowiedź: ci ludzie
spalają śmieci. I nie jest to
wcale dobre. Przyczyną
tego zjawiska jest brak
wiedzy i świadomości na
temat szkodliwości
spalania odpadów w
piecach domowych. Chcą
zaoszczędzić pieniądze, a
w efekcie……

No właśnie. Zaraz się
dowiemy…

Czemu dym ze
śmieci jest
śmierdzący i
czarny?

Dym powstający ze
śmieci posiada czarną
barwę dlatego, że
temperatura w piecu jest
niska, wynosi zaledwie od
dwustu do pięciuset stopni
w skali Celsjusza (wydaje
się wam, że to dużo, ale
to pestka w porównaniu z
tym, ile wynosi
temperatura w piecach
fabrycznych). Domowe
instalacje nie są
wyposażone

w żadne urządzenia do
oczyszczania spalin.
Oznacza to, że wraz z
dymem do atmosfery
dostaje się mnóstwo
szkodliwych substancji...
Niskie kominy domków
jednorodzinnych i duża
wilgotność powietrza
powoduje opadanie
toksycznych substancji w
najbliższym sąsiedztwie,
gdzie dostają się do
gruntu i kumulowane są w
roślinach, m.in.
warzywach i owocach
oraz mięsie zwierząt,
które spożywamy.
Wdychane są również z
powietrzem przez  nas i
stają się przyczyną wielu
groźnych chorób. Płacimy
więc najwyższą

cenę – tracimy zdrowie.
Czy dorośli spalając w
piecach śmieci myślą o
tym, że trują nas – swoje
dzieci?

Czego nie wolno
palić?

Bezwzględny zakaz
palenia obejmuje:
plastikowe pojemniki
i butelki po napojach,
zużyte opony, inne
odpady z gumy,
przedmioty z tworzyw
sztucznych, elementy
drewniane pokryte
lakierem, sztuczne skóry,
opakowania
po rozpuszczalnikach czy
środkach ochrony roślin,

opakowania po farbach i
lakierach, pozostałości
farb i lakierów, plastikowe
torby z polietylenu.
Powinno się palić tylko,
drewno niemalowane i
nielakierowane, wióry i
opał zwykły. Jeżeli
będziemy palić śmieci, to
odbije się to na naszym
zdrowiu i zdrowiu naszej
planety. 
Proszę was bardzo: jeżeli
Wasi rodzice palą w domu
śmieci, to dajcie im do
przeczytania ten artykuł,
albo opowiedzcie im, jak
bardzo źle robią. 

Jan Śniadach IV a
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                       Wesołych Świąt!

Mają gęstą sierść, piękne poroże, są bardzo silne i lubią zimno. 
Kto? Renifery!

Renifer to daleki kuzyn
jelenia, sarny i łosia.
Ale nie spotkasz go w
naszych lasach.
Renifery żyją w
zimnych północnych
rejonach Europy i
Ameryki Północnej.
Przed chłodem chroni
te zwierzaki wyjątkowo
gęsta sierść. 

Co jedzą?

Renifery jedzą tylko
rośliny. Nie są
wybredne. Zjadają to,
co uda im się znaleźć
pod śniegiem – trawę,
gałązki, liście, zioła.
Potrafią strawić nawet
zamarznięty pokarm. 

Czy potrafią
biegać?

Renifery są bardzo
silne i wytrzymałe.
Świetnie biegają! Ich
racice są szerokie,
dzięki czemu nie
zapadają się w śniegu.
Spód racic pokryty jest
sztywną sierścią, co
sprawia, że zwierzęta
nie ślizgają się tak
bardzo na lodzie. 

Dlaczego ciągle
wędrują?

Renifery żyją w
stadach. Największe
stada reniferów mogą
liczyć nawet kilkaset
tysięcy osobników.
Możecie sobie
wyobrazić, ile
potrzebują 
jedzenia! Żadne
pastwisko nie jest ich w
stanie wyżywić,
dlatego większość roku
renifery spędzają na
wędrówkach. W ciągu

roku renifery potrafią
przemierzyć tysiące
kilometrów! 

Uwaga, renifer na
drodze!

W zimnej Laponii, która
znajduje się na północy
Europy, renifery są
wszędzie. Można je
nawet zobaczyć, jak
spokojnie
przechadzają się
ulicami miasteczek.
Mieszkańcy tych
śnieżnych rejonów są
przyzwyczajeni do tych
wielkich zwierząt.
Muszą jednak bardzo
uważać, gdyż śnieżna
zaspa na drodze nagle
może okazać się…
śpiącym reniferem. 

Kto nie lubi
reniferów?

Renifery boją się
wilków i niedźwiedzi.
Ale ich największym
worgiem (i nie chodzi tu
o rozmiar ciała!) są
komary i muchy! Ich
ukąszenia są
niebezpieczne
szczególnie dla małych
reniferów

Martyna Orzołek IVa
Iga Leszczyńska IVa.

Jak nazywają się
renifery w
zaprzęgu
Świętego
Mikołaja?

Kometek,
Błyskawiczny, Fircyk,
Amorek, Tancerz,
Pyszałek, Złośnik,
Profesorek i –
oczywiście – Rudolf.
Wśród tych dziewięciu
reniferów najbardziej
wyjątkowy jest Rudolf
Czerwononosy. Skąd
jego imię? Pochodzi od
magicznego,
czerwonego,
świecącego nosa.
Kiedyś Rudolf bardzo
się go wstydził – był
odmieńcem, inne
renifery kpiły z niego.
Jednak

wszystko zmieniło się
pewnej mglistej nocy.
Mikołaj chciał odwołać
swoją wyprawę z
prezentami, bo – z
powodu mgły – nic nie
było widać. Ale Rudolf
oświecił drogę
swoim nosem!
Prezenty dotarły do
dzieci, a Rudolf od tej
pory jest pierwszy w
zaprzęgu.

Martyna Orzołek IV a
Iga Leszczyńska IV a
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Wiersze na Boże Narodzenie

Moda świąteczna

Wszyscy pewnie już
widzieliście na filmach,
a ostatnio także w
sklepach kolorowe
swetry ze
świątecznymi
wzorami. Dominują na
nich choinki, bałwany,
renifery, śnieżynki,
bombki i Mikołaje.
Generalnie im więcej i
bardziej kolorowo –
tym lepiej. Chodzi
bowiem o przesadę.
Zastanawialiście się
może kiedyś skąd
wzięła się moda na
takie „świąteczne
cudaki”?
Moda na kolorowe,
świąteczne swetry
zaczęła się w latach
80-tych w Stanach
Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii.
Popularność zyskały

one dzięki
prezenterom
familijnych programów
telewizyjnych i
komediom. Zabawne
swetry szybko stały
się ulubionym
prezentem
gwiazdkowym. W
kolejnych latach
uznano jednak
świąteczne swetry za
szczyt bezguścia i
jeżeli ktoś kogoś takim
obdarował to dla
złośliwego żartu.
Obecnie „świąteczne
swetry” znowu są
popularne. Pojawiają
się 
w grudniu zarówno w
kolekcjach
projektantów, jak i w
popularnych
sieciówkach. Cieszą
oko klientów i
wprowadzają

nas w radosny
świąteczny nastrój.
Trzeba mieć dużo
dystansu i poczucia
humoru, żeby się
dobrze bawić, nosząc
taki świąteczny
sweter. W Stanach
Zjednoczonych
odbywają się nawet
specjalne imprezy,
podczas których
rozgrywane są
konkursy na
najbardziej
nieoczekiwany i
dziwny świąteczny
sweter.

Karolina Szymańska 
IV a
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Ludwik Jerzy
Kern

Szkoda

Kiedy choinka, leśna
dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto
piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia
podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku
…
Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A pod choinką dobry
święty,
Co ma brodzisko

mleczne,
Podarki składa
i prezenty
Dla dzieci, tych, co
grzeczne.
Dzieci radują się
szalenie
Wśród pisków
i podskoków…
Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A kiedy w końcu
mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się
unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas
wzruszenie
I łezkę mamy w oku…

Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Tadeusz Śliwiak

Wigilijny wieczór

W naszym domu
z opłatka
i złożonych dłoni
gościmy wilka i jagnię
naszych wciąż
jeszcze
nie spełnionych
pragnień
Stół przemawia do nas
ludzkim głosem
a jego słowo staje się
chlebem
Chłód ściął się w szkło
i grzeje się u naszych
warg
Płomienieje sękata
świeca

U progu staje
wiewiórka
unosząca w łapkach
cały swój świat
orzecha
W kropli miodu
ziarenko maku
śni czerwone
jedwabne sukienki
Za oknami cisza
śniegu
Słyszysz? – to za nas
modli się natura

.


