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Zimowo

Nasza zima
biała
chustą się
odziała.
Idzie, idzie
do nas w
gości
w
srebrnych
blaskach
cała!

Kilka słów na dobry początek

Ogród przy szkole

   Nowy rok przywitał nas zimową aurą. Chyba nikt specjalnie nie
narzeka, ponieważ, jak to mówią: "jest zima, musi być zimno".
Biały puch ucieszył małych i dużych, a kojąca biel zimowego
krajobrazu sprawiła, że zrobiło się jakoś cieplej... na sercach. To
się dobrze składa, wszak połowa lutego należy do zakochanych. 
     W naszej szkole zrobiło się troszkę gwarniej za sprawą
najmłodszych uczniów, którzy uczą się stacjonarnie
(szczęściarze?). Pozostali nadal zdalnie... Nasza Redakcja
również zdalnie, ale wesoło i kreatywnie pracowała nad kolejnym
numerem naszej gazetki "Niwki na fali", który właśnie oddajemy
w Wasze ręce, czy raczej...oczy. Miłej lektury! 

W numerze:
Aktualności z życia szkoły.

Rozmowy z ósmoklasistami
na temat egzaminu.

Kilka słów na temat
walentynek i Dnia Kobiet.

W zimowych klimatach.

Ciekawostki ze świata.

fot. R. I.
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Niech żyje bal!

Dumni z naszych

Dziewierz Wiktor (łac. Victor - zwycięzca:) wziął
udział w szkolnym etapie konkursów
kuratoryjnych aż z czterech przedmiotów. W
etapie powiatowym zmierzył się z testami z
chemii, fizyki i matematyki, zaś z tej ostatniej
dziedziny -  przeszedł do etapu wojewódzkiego,
który odbędzie się 16 marca. Trzymamy kciuki i
życzymy powodzenia!

Patryk Łęcki, uczeń klasy szóstej zdobył II
miejsce w V Gminnym Konkursie
Recytatorskim, który w tym roku odbył
się pod hasłem "Przyjaźń i zdrowie w
poezji". Patryk z właściwą sobie
ekspresją i energią wyrecytował wiersz
pt. "Brudas". Serdecznie gratulujemy
sukcesu i talentu!

Bal karnawałowy- Jak to
jest w naszej szkole?

Jak co roku w naszej szkole odbył
się bal karnawałowy. W tym roku
był to12 lutego. Dzieciaki się
świetnie bawiły. Była przemiła
atmosfera. Nasi młodsi koledzy
tryskali energią. Brali udział w
konkursach i różnych zabawach.
W ich oczach było widać
szczęście, a na twarzach był
wymalowany uśmiech. 

                                        Aldona
https://sptychownowy.szkolnastrona.pl/
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Powstańcy Styczniowi - mocno związani z historią
naszej gminy. Mirzec jest ważnym miejscem na
powstańczej mapie 1863 r. To tu mieszkała i działała
niezwykle zasłużona dla Polski rodzina Prendowskich:
Jadwiga Prendowska i jej mąż Józef Prendowski.
W lasach mirzeckich powstańcy mieli obozy,
Langiewicz przechodził ze swoją armią przez Mirzec, 
dlatego ul. Langiewicza ma taką nazwę.

                                                                      

                     Kandydaci na Patrona Szkoły Podstawowej
                                                       w
                                          Tychowie Nowym

Janusz Korczak, właśc. Henryk Goldszmit, ps.
„Stary Doktor” lub „Pan Doktor” (ur. 22 lipca 1878 lub
1879 w Warszawie, zm. w sierpniu 1942 w Treblince)
– polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta
i działacz społeczny.
Teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego
systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie,
samorządnych procedurach i instytucjach oraz
pobudzaniu samowychowania. 
                                                                    Oliwia

Adam Bahdaj, ps. „Jan Kot”, „Dominik Damian” (ur. 2
stycznia 1918 w Zakopanem, zm. 7 maja 1985 w
Warszawie) – polski pisarz, tłumacz z języka
węgierskiego. Uczestnik wojny obronnej 1939. W
czasie II wojny światowej był kurierem tatrzańskim.

Znany jest głównie z powieści dla dzieci i młodzieży.
W plebiscycie czytelników „Płomyka” i ,,Świata
Młodych'' na najpopularniejszego pisarza otrzymał w
1970 „Orle pióro”.
                                                           Oliwia

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu
Oszyk, kryptonim „Litwos”, „Musagetes”, pseudonim
„Juliusz Polkowski”, „K. Dobrzyński” 
(ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada
1916 w Vevey) – polski nowelista, powieściopisarz i
publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1905) za całokształt twórczości, jeden z
najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i
XX w.
                                                                  Oliwia

dobrewiadomosci.net.pl kielce.pl

Newsweek

Culture.pl
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Ósmoklasiści o egzaminie

Wywiad z K.P
- Jak się czujesz przed egzaminem?
- Szczerze mówiąc to źle, boję się egzaminów.
- A co w ogóle myślisz o egzaminach?
-  Wiem, że jest nam potrzebny, żeby przejść dalej do
szkoły no i cieszę się, że jest ułatwiony.
- Dobrze. A jak ci idą przygotowania i czy w ogóle
się przygotowujesz ?
- Przygotowuję się, ale na tę chwilę tylko z
matematyki. Podzieliłam sobie, kiedy będę
przygotowywać się do innego przedmiotu i teraz jest
matematyka. Przygotowania idą mi  dobrze, staram
się robić jak najwięcej, tyle, ile mogę.
                                                                        Ola

Wywiad z uczniem 8 klasy ( „Anonim” )

1. Jakie masz obawy przed testem? 
A: Obawy są, że  uzyskam mało procent na teście.
 
2. Z jakiej lektury czujesz się najpewniej? 
A: Nie pamiętam za dobrze listy wszystkich lektur. 
 
3. Czy uważasz, że dobrze idą Ci przygotowania? 
A: Zrobiłem już próbny egzamin z angielskiego i
matematyki, poszły nawet dobrze, za niedługo mam
brać się za egzamin z  języka polskiego.

 Wywiad przeprowadził redaktor Michał Niewczas

 
Przed jakim przedmiotem masz największe
obawy?
-Najbardziej boję się angielskiego, obawiam się, że
sobie nie poradzę.
Czy boisz się jeszcze bardziej egzaminu przez
covid-19?
-Szczerze mówiąc, to wirus średnio zmienił moje
zdanie o egzaminie, ale jak teraz pomyślę, to trochę
tak, ponieważ ja nie potrafię uczyć się w domu.
Czego nie chciałabyś mieć na egzaminie?
-Na pewno nie chciałabym mieć "Pana Tadeusza" i
"Qvo vadis", ponieważ są to ciężkie lektury.
                                                                    Aldona

Wywiad z P.B
- Jak się czujesz przed egzaminem ?
- No to tak. Do egzaminów jest jeszcze sporo, ale z
każdym miesiącem, stresuję się i zadaję sobie jedno
pytanie czy go zdam, czy nie i czy dostanę się do
szkoły.

- A co w ogóle o nich myślisz?
- Moim zdaniem są kompletnie niepotrzebne, bo tylko
możesz się nerwicy nabawić.

- A jak ci idą przygotowania do egzaminów ?
-Przygotowania można powiedzieć, że idą mi w miarę
dobrze.
                                                                      Ola

www.wp.pl



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 3 02/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Niwki na

fali

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się
najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością
zmarzniętego opadu atmosferycznego, a większość świata roślin i
zwierząt przechodzi okres uśpienia.
Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego,
co w przybliżeniu oznacza okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca.
Podczas zimy astronomicznej dzień jest krótszy od nocy. Za zimę
klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa
temperatura powietrza spada poniżej 0°C. Zasadniczo zimę poprzedza
jesień, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap
przejściowy – przedzimie. Podobnie zimę od wiosny oddziela
przedwiośnie.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte
o pół roku. Za miesiące zimowe na półkuli północnej uznaje się grudzień,
styczeń i luty, a na południowej czerwiec, lipiec i sierpień.

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.

A co ze zwierzętami?
Zwierzęta bezkręgowe i kręgowce zmiennocieplne
pozostają w ukryciu przez całą zimę. Tylko ptaki i
niektóre ssaki są aktywne niezależnie od temperatury
otoczenia. Ryby przeżywają zimę w wodzie pod
lodem pod warunkiem, że przez przeręble odbywać
się będzie jej przewietrzanie.

Ptaki odlatujące na zimę
bocian                        * jaskółka
słowik                        * kukułka
skowronek                  * wilga
czapla                         * żuraw

W co się bawić, czyli zima nie musi być nudna.
Oto, co oferuje nam zima:

             jazda na sankach
                                            lepienie bałwana
                narciarstwo
                                          rzucanie śnieżkami
            snowboarding
                                                            łyżwiarstwo
              wędkarstwo podlodowe
                                                    morsowanie
         hokej na lodzie
                                      spacery

                                                                                                                                               Konrad

                Nasza zima zła?             

fot. Oliwia
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��Jak powstały walentynki?��
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem
wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym
głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez
losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak
bezpośredniego związku z jednym konkretnym
świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z
takimi postaciami z mitologii, jak Kupidyn, Pan czy
Juno Februata.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem
nawiązują do starożytnego święta rzymskiego,
zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–15 lutego
ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa,
oraz boga przyrody.

�Propozycje na walentynkowe prezenty�
1. Perfumy
Flakon perfum jest podarunkiem ponadczasowym i
zawsze będzie dobrym pomysłem na prezent. Trzeba
tylko pamiętać, że kupujemy zapachy takie, które
podobają się nie nam, a osobie obdarowanej.
2.Praktyczne kubki termiczne z grawerem.
Dla miłośników kawy, herbaty, koktajli, czy też innych
napojów, które powinny utrzymać określoną
temperaturę, dobrym pomysłem na prezent będą
właśnie kubki termiczne z grawerem. 
3.Kwiaty
Najbezpieczniejszym i sprawdzonym prezentem dla
NIEJ są oczywiście kwiaty.
Kupując je, warto wiedzieć co nieco o ich symbolice,
żeby nie urazić swojej wybranki serca. ;)

Czerwone- takie kwiaty są symbolem pożądania,
miłości, uwodzenia. Polecamy podarować je osobie
którą naprawdę kochamy.�
Czarne- oznaczają koniec czegoś.
Pomarańczowe- to radość, szczęście, chęć przeżycia
wspólnej przygody. Myślę, że kwiaty w tym kolorze
byłyby dobre dla przyjaciółki.�� � ��
Żółte- niektórzy mówią ,że symbolizują zdradę oraz
zazdrość. Natomiast ja znalazłam znaczenie bardziej
optymistyczne oznaczające przyjaźń, niepewność,
szacunek.
Fioletowe- symbolizują powab, elegancję ,wiotkość. 
Białe- symbolizują niewinność, czystość, miłość. ❤

Oliwia      

Dzień Świętego Walentego
❤ �❤ �❤ �❤ �❤ �❤ �❤ �❤

�Jak inne kraje obchodzą Walentynki?
Estonia- 14 lutego
W Estonii to nie święto miłości, ale przyjaźni. Miłość
czasem się kończy, a przyjaźń zazwyczaj trwa, 
dlatego Estończycy w walentynki obdarowują swoich
przyjaciół, a nie swoje drugie połówki.
Dania i Norwegia- 14 lutego
Kobiety otrzymują anonimowe listy z miłosnymi
wierszami. Walentynki nie są podpisane, mężczyźni
starają się naprowadzić swoje ukochane. Na końcu
kartki malują tyle kropek, ile ich imię ma liter.

Pakameria.pl

Malinkowy
świat
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"Kobieta - magiczne połączenie różnic..."

Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą

Pyta: jakie dzisiaj święto?...
Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest DZIEŃ

KOBIET!
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na święto kobiet

,,Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza,
gdy jest kochana.” E. Osterfield
,,Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które
nosi, w jej figurze lub sposobie, w jaki układa włosy.
Piękno kobiety musi być widoczne w oczach,
ponieważ są one drzwiami do jej serca.” A. Hepburn
,,Kobiety są niesamowite. Nic nie mówisz - a one 
rozumieją wszystko. Mówią Ci wszystko – a Ty nie
rozumiesz nic.” Richard Gere
,,Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie
wiedzą, że są piękne.” Vivien Leigh
,,Daj kobiecie odpowiednie buty, a podbije świat.”
Marilyn Monroe                             Wybór: Amelia

Historia
Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8
marca, które posiada ponad stuletnią historię.
Ustanowione zostało w 1910 roku przez
Socjalistyczną Partię Ameryki, w celu krzewienia idei
równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o
emancypację kobiet. Pierwszy Dzień Kobiet
obchodzony był 28 lutego. Święto zyskało na
znaczeniu szczególnie w okresie PRL-u.

                                                                     Aldona

MamaDu.pl

tapeciarnia.pl

Polskapresse Sp. z o.o.
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Kondzio

1. Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca, w których nie można kupić coca-coli.
2.Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie.
3.Zaskakujące jest, że Australia jest najbardziej otyłym krajem na świecie od 2012 r., a odsetek otyłości wynosi 26 procent.
4.Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty kraj w Europie, a ma ponad 8000 km plaż.
5.Jedna trzecia wszystkich portów lotniczych na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
6.Mexico City tonie w tempie 10 cm rocznie, 10 razy szybciej niż Wenecja.
7.Arabia Saudyjska jest jedynym krajem na świecie, w którym nie ma rzek.
8.Karaluch może żyć kilka tygodni bez głowy. W końcu umrze z głodu.
9. IPhone, książki o Harrym Potterze i Kostka Rubika to 3 najlepiej sprzedające się produkty w historii ludzkości.
10.Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w sypialni Napoleona Bonaparte.

Świat jest ciekawy!

11.W Niemczech sprzedaje się więcej gier
planszowych niż gdziekolwiek indziej na Ziemi.
12.Niebieski ptak z logo Twittera ma nazwę: Larry.
Twórcy sieci społecznościowej nazwali ptaka
imieniem koszykarza Larry’ego Birda.
13.Aż 99% drobnoustrojów żyjących w ludziach jest
nieznanych nauce.
14.Najpopularniejszym prezentem w Dzień Ojca jest
krawat.
15.W 2011 r. Kobieta o imieniu Aimee Davison
zakupiła „niewidoczne” dzieło za 10 000 USD.

16.Najostrzejsza papryczka chili na świecie jest tak
ostra, że może zabić.
17.Najgęściej zaludniona wyspa na świecie ma
rozmiar dwóch boisk do piłki nożnej.
18. Wyspy Kanaryjskie noszą nazwy od psów, a nie
ptaków.
19.Najdłuższa nazwa miejsca na świecie ma 85 liter.
20.Na Ziemi jest około 4 „biliardy biliardów” bakterii.
21.Japonia jest najbardziej narażonym na trzęsienia
ziemi krajem na świecie.

Google
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