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ZIMA ZAWITAŁA...NA CHWILĘ...
Ferie się skończyły i jak na złość spadł śnieg i pojawiły się mrozy.
Dlaczego nie spadł, gdy się zaczynały? Kto tylko lubi zimowe sporty,
wyciągnął narty lub sanki i ruszył na górki. Nie można jednak nastawiać
się, że śnieg poleży długo, bo niebawem temperatury skoczą powyżej
zera. Globalne ocieplenie nie pozwoli nam na długą zimę. Accuweather
podaje, że styczniowy atak zimy skończy się dość szybko – czeka nas
więcej deszczu niż śniegu. Będzie jednak mały mróz, dlatego należy
odpowiednio przygotować się na wyjście z domu. W I dekadzie lutego
2021 przewidywane są delikatne opady śniegu. Ma być pochmurno i
zimno. Mróz będzie jednak bardzo delikatny. II dekada może się zacząć
groźną gołoledzią. III dekada ma być bardzo słoneczna i sucha. Tuż
przed rozpoczęciem marca możliwe będą już całkiem wysokie
temperatury – nawet do 11 stopni Celsjusza.

M.B.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 5 02/2021 | Strona 2  
www.juniormedia.plECHO SZKOŁY

II etap „BYĆ JAK IGNACY. Nauka to przyszłość”
 i kolejne naukowe przygody kl. I - SP WROCANKA

 Uczniowie koła naukowego SP im. Stanisławy Grelli we
Wrocance realizują II etap programu. Mali naukowcy
poruszają tematy związane z EKOLOGIĄ. Kręgi tematyczne
dotyczą: powietrza, odpadków, wody oraz bioróżnorodności.
Uczestnicy koła poznają czym jest smog i szukają sposobów
na to, by mu zapobiec; uczą się segregacji śmieci,
oszczędzania wody, poznają środowisko roślin i zwierząt.
Realizacja ciekawych zadań odbywa się poprzez spotkania
online z opiekunem koła oraz z ekspertami ekologii.
Uczniowie zwiedzają wirtualnie ciekawe miejsca naukowe i
kulturowe; wykonują szereg zadań oraz ciekawych
eksperymentów, które uczą szacunku do przyrody.

. E.G.
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Kto wymyślił Dzień Babci i Dziadka?
Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się wtygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku, a jego datęzawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskie - znanejsławie kina i teatru. Tego właśnie dnia w 1965 rokukobieta miała wystąpić w Poznaniu. Pani Ćwiklińskabyła już kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 lat.Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tortoraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień -Dniem Babci, którego głównym pomysłodawcąbył Kazimierz Flieger. Tradycja ta została podtrzymananastępnie przez "Express Wieczorny". Później powstałrównież zwyczaj obchodzenia Dnia Dziadka – 22stycznia, dzień po Dniu Babci. Istnieje też przekonanie,że święto dziadków zostało przeniesione do Polskiprawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątychXX wieku.

.
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Skąd wzięły się walentynki?
Nadejście chrześcijaństwa do Europy
spowodowało, że zamieniono Lupercalię w
chrześcijańskie święto ku czci świętego Walentego,
rzymskiego męczennika, który żył w III wieku i
ustanowiono jego obchodzenie dzień wcześniej, 14
lutego. Wydarzenie to uznaje się za
początek walentynek.

Michał Kucharski

Jak zmieni się klimat na Antarktydzie?
Przejawem globalnego ocieplenia będzie zwiększenie

liczby suchych i mroźnych zim w Europie. Badania
amerykańskie sugerują, że pokrywa lodowa w
zachodniej Antarktydzie rzeczywiście topnieje,

powodując podnoszenie się poziomów mórz w skali
globalnej o 0,2 mm rocznie, zaś prowadzone w Afryce

trzecie badanie wskazuje na coraz większą
polaryzację pogody. Wszystkie trzy badania
odwzorowują zmiany w coraz cieplejszym

klimacie. Zarówno w Arktyce, jak i na Antarktydzie,
potężne połacie lodu skutecznie odbijają energię
słoneczną z powrotem w przestrzeń kosmiczną.
Zdolność odbijania światła, zwana też "albedo",
oznacza że lód ogrzewa się znacznie wolniej niż

powierzchnie nie pokryte lodem. Jeśli lód zaczyna się
topić, albedo spada, tworząc pętlę ujemnego

sprzężenia zwrotnego.  Przyglądając się szczególnie
pokrywom lodowym na Grenlandii i Antarktydzie

zespół stwierdził, że Antarktyda traci rocznie 152 km2,
zwłaszcza w zachodniej części.

 źródło https://cordis.europa.eu/article/id/25305-
global-warming-melting-icesheets-in-antarctica-and-

colder-drier-winters-in-europe/pl

Po co oszczędzać energię?
Przede wszystkim, aby płacić
mniejsze rachunki za zużycie.
Drugi ważny powód to troska

o naszą planetę. Wszyscy
powinniśmy o nią dbać.  

 Przede wszystkim po to, aby płacić mniejsze rachunki
z zużycie. Jeśli nam zależy na naszej Ziemi,
powinniśmy w ten sposób o nią dbać. 

. .
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