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                    Świat wiośnieje, w słońcu cały,
                    W świtach zórz…
                    Wróble się rozświergotały:
                    Cóż, czy już?

      My też wciąż pytamy, „czy już?”. I chociaż
wiosna jeszcze jakoś tak nieśmiało idzie i powoli,
to trzymamy się wersji Juliana Tuwima, że „już w
powietrzu wiosnę słyszymy…” 
      W tym właśnie wiosennym nastroju
przekazujemy Wam kolejny numer „Niwek na fali”.
Przeczytacie w nim o wszystkim, co Redaktorom
w duszy gra. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla
siebie coś ciekawego. Miłego czytania!

Wiosennie

fot. Oliwia
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Wiosną kwiatki rosną

Tulipan 'Queen of Night'
To jeden z najcenniejszych i najoryginalniejszych
kwiatów, jaki kiedykolwiek został wyhodowany przez
botaników. Tulipan jest niemal czarny. Właściwa
barwa jest dopiero widoczna pod wpływem słońca – to
ciemny fiolet. Roślina kwitnie długo – nawet 2-3
tygodnie.
Zastosowanie: Warto ją wykorzystać do tworzenia
wiosennych rabat. Dobrze wygląda w kompozycji z
tulipanami kwitnącymi na biało.

Trytoma groniasta
Bylina dorasta do 120 cm wysokości. Kwitnie przez
całe lato. Kłosowate kwiatostany są dwubarwne
(najczęściej żółtoczerwone i żółtopomarańczowe).
Wygląda niczym płonąca pochodnia.
Zastosowanie: Dobrze wygląda sadzona na rabacie
w większych grupach. Dzięki swojemu rozmiarowi i
wyglądowi przyciąga uwagę z daleka.

Rododendron 

Rośliny znane jako rododendrony, to wyjątkowe
krzewy. Azalie i różaneczniki, bo o nich mowa, kwitną 
w maju i czerwcu, są więc optymalnym wyborem dla
osób, które oczekują pięknych i okazałych kwiatów na
początku lata. Są to krzewy zimozielone, natomiast
azalie pozbywają się liści. Różni ich także wzrost oraz
wygląd kwiatów, które w przypadku zarówno jednego,
jak i drugiego krzewu są wyjątkowo urodziwe.

Ciemiernik cuchnący
Bylina osiąga do 50 cm wysokości. Posiada kępiasty
pokrój. Kwitnie o nietypowej porze – zimą i w czasie
przedwiośnia. Kwiaty są dzwonkowate, zebrane w
wiechy. Mają zielonkawą barwę (brzegi płatków są
bordowe).
Zastosowanie: Roślina dobrze wygląda sadzona pod
koroną drzew i krzewów. Nadaje się także na obwódki
i do uprawy pojemnikowej.
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 Co możemy robić  w wolnym czasie?
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                Oliwia

 

Przez obecną sytuację panującą na świecie, wielu
ludzi spędza dużo czasu w domu np. ucząc się lub

pracując zdalnie.  Niektórym doskwiera nuda i
tracą czas na przeglądaniu mediów

społecznościowych.

�Nie warto!!!!!�

� Są inne rzeczy które możecie robić w czasie�    �
wolnym�

            

A oto propozycje na spędzanie wolnego czasu:
nauka gotowania 
porządki w garderobie
czytanie książek
sprzątanie domu/pokoju
codzienne ćwiczenia
nauka gry na instrumencie np. na gitarze;)
nauka  obcego języka np. włoskiego
przemeblowanie pokoju
zrobienie czegoś kreatywnego np. z kartonu i
gazet możesz stworzyć litery i możesz z nich
ułożyć imię lub jakieś słowo.

Jak widać jest tego mnóstwo, a to nie koniec....
� � �

Możesz też nauczyć się rysować i
znaleźć swój własny styl . 

Wiem coś o tym, bo ja sama też rysuję od roku
(zaczęłam przed tym jak pojawił się pierwszy
lockdown. A teraz jest trzeci :( ). I powiem szczerze,
nie jest to łatwa sprawa. Nie można się nauczyć
rysować w 2 miesiące, to jest niemożliwe. Na to
potrzeba bardzo dużo czasu. Mój styl nie jest idealny,
ale staram się nie poddawać !!! ZA ŻADNE SKARBY
NIE MOŻNA SIE PODDAWAĆ!!! I staram się
próbować ćwiczyć codziennie, ale niestety, też mam
naukę i nie mam czasu, lub po prostu nie mam
pomysłów, i weny, czyli moja głowa świeci
pustkami.�tzn.Artblok

To jeden z moich najlepszych artów.

 Są też inne możliwości spędzania czasu:
Oglądanie zaległych seriali np. ,,Riverdale'' 
Oglądanie filmów np. ,,Był sobie pies''
Można też,, surfować'' po Internecie, ale z głową.
Zrelaksować się i słuchać muzyki.
Odrabiać lekcje . A po pracy, po prostu spędź
miło czas z rodziną.
Możesz też pofantazjować, wyobrażając sobie,
że jesteś superbohaterem, w twoim ulubionym
filmie.

 
Zapisałam tu propozycje, które wpadły mi do

głowy. Jak widać, można spędzać czas na różne
sposoby. �

by Oliwia

by Oliwia
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Kondzio Kondzio

Góry Świętokrzyskie – niski łańcuch
górski  w południowo-wschodniej Polsce,
w centralnej części Wyżyny Kieleckiej.
Najwyższym szczytem jest Łysica  614 m
n. p. m w paśmie Łysogór. Nazwa gór
pochodzi od relikwii Krzyża Świętego. 
Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są
jednym z najstarszych łańcuchów
górskich w Europie. Kilkukrotnie ulegały
wypiętrzaniu, niszczeniu i zalewaniu
przez morza. Zostały wypiętrzone 500 mln
lat temu w kambrze. Następnie
odmłodziła je orogeneza hercyńska.

                   Świętokrzyskie jakie cudne!                                                                      Konrad

                                 Krajobraz 
Charakterystyczne dla krajobrazu
najwyższych partii Gór Świętokrzyskich
są strome stoki, głęboko wcięte doliny,
skałki ostańcowe i gołoborza. Góry
Świętokrzyskie porośnięte są lasami
jodłowymi  i bukowymi. Na ich terenie
utworzono Świętokrzyski Park Narodowy.
Gospodarczym i turystycznym centrum
regionu są Kielce. Do ważniejszych
ośrodków turystycznych należą Święta
Katarzyna  i Nowa Słupia.
Powiem Wam, że byłem w górach
Świętokrzyskich. Polecam!   :)

                        Klimat i Wody Gór

Klimat Gór Świętokrzyskich znacznie różni się od
otaczających regionów. Średnia temperatura
roczna jest o około 1–2 °C niższa od temperatury
w Warszawie i wynosi 6–7 °C. Średnia suma
opadów waha się od 650 do 900 mm rocznie.
Najwyższe szczyty pokryte są śniegiem od
listopada do kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje
się średnio 50–90 dni w ciągu roku. Teren Gór
Świętokrzyskich jest działem wodnym dopływów
Wisły.
                           

Google Google
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O szkole 
pół żartem pół serio

                       Ciekawostki o szkole
1. Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła położona
w górach w Makarcie w Gruzji. Uczy się tam tylko 
jeden 9- letni chłopiec. 
2. Największą szkołą jest szkoła Montessori w
Indiach. Uczy się w niej ok. 47 tysięcy uczniów. W
placówce zatrudnionych jest ponad 3000
pracowników, w tym pracownicy obsługi i pomoc taka
jak stolarze, ogrodnicy i sprzątaczki.
3.W Finlandzkich szkołach przez 4 pierwsze lata nauki
nie ma kompletnie wystawiania ocen.
4.Szkoły w Finlandii najczęściej liczą ok. 100 dzieci,
uczą się oni w 16 -osobowych grupach. Obowiązek
szkolny trwa tam od 7-16 roku życia.

5. Rok szkolny w Australii trwa 11 miesięcy i dzieci
chodzą do szkoły 5 dni w tygodniu. Nie dostają prac
domowych, które zabierają w 100% czas po, powrocie
do domu.
6. Na Tajwanie dzieci uczą się przez 10 miesięcy i 5
dni w tygodniu, noszą identyczne mundurki i dostają
prace domowe.
7. Nie wszystkie dzieci w Zambii mają dostęp do
edukacji podstawowej, jest wiele przyczyn
wpływających właśnie na to, czy dziecko dostanie się
do szkoły, czy też (niestety) nie.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 5 04/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plNiwki na

fali

Niezwykłe kwietniowe dni

Światowy dzień szczura 4
kwietnia

Szczury nie są zbyt lubianymi
stworzeniami. Budzą odrazę, strach,
przegryzają kable, niszczą uprawy. Ale i
one potrafią być pożyteczne, a co więcej
mają swoich sympatyków. Światowy
Dzień Szczura to najlepszy tego dowód.

Poradnikzdrowia.pl

portalspozywczy.pl

Dzień czekolady 12 kwietnia 

Niezmiennie uwielbiana na całym świecie
od ponad 200 lat, w coraz bardziej
wymyślnych odsłonach: to już nie tylko
ciastka, batony czy lody, ale również
piwo, mydło czy nawet masaż.

Europejski dzień śniadania 24
kwietnia      

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia,
który dostarcza niezbędnej energii. W to
wyjątkowe święto zróbmy coś naprawdę
pysznego!

mojegotowanie.pl

Aleks

Aleks

Aleks
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Kondzio

Tychów Nowy – wieś w Polsce położona
w województwie świętokrzyskim w
powiecie starachowickim, w gminie
Mirzec.
W latach 1975- 1998 miejscowość 
należała do województwa kieleckiego.
W miejscowości działa zespół
folklorystyczny Tychowianie,
występujący na różnych imprezach w
regionie np.: Dymarki Świętokrzyskie.
Jedna z młodszych wsi w gminie Mirzec.
Jej pierwotna nazwa Niwy Tychowskie
pojawia się w urzędowym spisie
miejscowości z 1871 roku. Osada
nazywana była też Tychowem Kolonią.
Jeszcze w początkach XX wieku
na mapach pojawiały się dwie nazwy:
Niwy Tychowskie oraz Tychów Nowy.
Nazwa Tychów Nowy w aktach
parafialnych pojawia się pierwszy raz
w 1935 roku. Dla odróżnienia od starej
wsi i w celu podkreślenia kolejności
powstawania miejscowości do pierwotnej
nazwy Tychów dodano człon „Stary”,
młodszą miejscowość nazwano natomiast
Tychowem Nowym.

Państwo  Polska

Województwo  świętokrzyskie

Powiat starachowicki

Gmina Mirzec

Liczba ludności (2006) 820

Strefa numeracyjna 41

Kod pocztowy 27-220

Tablice rejestracyjne TST

SIMC 0252902

         
Nasz kochany Tychów Nowy!     

Galeria Gminy Mirzec

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_starachowicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirzec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ludno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_numeracji_krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_pocztowy
https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_tablice_rejestracyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/SIMC
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                                  Shiba Inu
        jedna z sześciu ras psów japońskich, należąca   
  do szpiców, zaliczona do sekcji szpiców azjatyckich 

                   Pochodzenie: Japonia

                    długość życia : 12 - 15 lat

                 charakterystyczne znaki :
                  pomarańczowe umaszczenie
                     ogólna uroczość

                               Husky syberyjski  

              jedna z ras psów, należąca do grupy               
szpiców zaklasyfikowana do sekcji północnych psów

                   Pochodzenie : Syberia 

                   długość życia : 12 - 15

              znaki charakterystyczne : 
                    czarno-białe umasczenie,                           
                inteligencja i towarzyskość
        

                                
       Pekińczyk jedna z ras psów należąca do grupy     
              psów do towarzystwa, zaklasyfikowana           
     do sekcji spanieli japońskich i pekińczyków.
 
                     Pochodzenie: Chiny

                  długość życia 12 - 15 lat

                 znaki charakterystyczne: długie
                       uszy, puchatość , są niskie.

                    

                                          Pieskie życie?          
                                                                                                                                              Michał Niewczas
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Warto przeczytać
                                                                                                                                          Oliwia

Ucieczka w dzicz (ang. Into The Wild) - pierwsza
książka z serii Wojownicy, autorstwa Erin Hunter.
Książka fantasty, głównie dla młodszych,
opowiadająca o przygodach rudego kocurka,
Rdzawego, który zapuszcza się do lasu, by pozostać
dzikim kotem i dołączą do Klanu Pioruna. Kontynuacją
Ucieczki w dzicz jest Ogień i lód, natomiast
chronologicznie poprzedza ją nowela Dług Rudego
Ogona.
Na polskiej okładce wydania ilustrowanego znajduje
się Rdzawy, tak samo jak na starszej polskiej
okładce i obu angielskich.
                                  Opinia:
"Ucieczka w dzicz" przypomina mi książki o Harrym
Potterze. Główny bohater, Ognista Łapa, tworzy
mocną więź z innym uczniem, Szarą Łapą. Ich
przyjaźń przypominała mi relację Harry'ego z Ronem.
A ich mentorzy, Błękitna Gwiazda i Żółty Kieł, to
niemal Dumbledore i Snape.
Każdy młody czytelnik uwielbiający czytanie i koty
zakocha się w tej dynamicznej książce z kocim
Harrym Potterem w roli głównej.’’
                     Fantastybookreview
informacje wzięte z: Wojownicy.fandom.com/pl

''Niewiele książek uważam za wspaniałe. Jeszcze
mniej za idealne. "Ucieczka w Dzicz" to jedyna
książka, którą uważam za doskonałą w każdym
aspekcie. Jeśli uwielbiasz fantastykę, to zakochasz
się w tej książce. Jest równie dobra, co "Harry Potter"
czy "Władca Pierścienia". Mocne słowa? Są w pełni
zasłużone.,,

-TeenInk- 
Moja opinia:

Książki fantasty to mój ulubiony gatunek. Ale  np.
próbowałam przeczytać całą serię ,,Harry Potter'' i w
końcu zaczęły mi się nudzić przy czwartej części. Za
dużo było opisów krajobrazu i na początku mało akcji.
Chociaż filmy na podstawie tej książki lubię.  
A seria ,,Wojownicy'' mnie bardzo wciągnęła obecnie,
kiedy to piszę, jestem przy trzecim tomie. A pierwszy
tom ,, Ucieczka w dzicz''
jest FANTASTYCZNA!!! Akcja ciekawa od samego
początku i dobrze przemyślana fabuła, jest
też dobra strona i ciemna strona klanów i, jeśli się
umie, można wytypować, kto jest kim. NIGDY nie
czytałam lepszej książki!!! Z całego serca
polecam! - Oliwia:)

W pierwszej części „Wojowników”, pt. „Ucieczka w
dzicz” poznajemy historię rdzawego kota domowego,
który decyduje się na życie na wolności po tym, jak
spotka kilku członków Klanu Pioruna. Młody kocurek
wiele się musi nauczyć, żeby zostać prawdziwym
wojownikiem. Najpierw otrzymuje nowe imię – Ognista
Łapa, a następnie pobiera nauki, bo bardzo mu zależy
na tym, by zostać wartościowym członkiem klanu.
Klan Pioruna musi jednak walczyć o swoje
przetrwanie. Przepowiednia mówi, że Ognista Łapa
stanie się bardzo istotny w boju o przetrwanie całej
społeczności. W historii ważna jest wartka akcja.
Główny bohater wciąż zmaga się z jakimiś
przeciwnościami losu, dlatego nie ma tu żadnych
dłużyzn, a opowieść rzeczywiście wciąga. Świat
wykreowany przez Erin Hunter jest bardzo dokładny, a
ludzie żyją obok kotów i zwani są tu Dwunożnymi
(ciekawą nazwę wymyślono dla weterynarza –
Obcinacz).
Klany posiadają swoją hierarchę. Każde zwierzę wie,
jaką ma pozycję w danej społeczności. Istnieją
przywódcy, ich zastępcy, królowe, uzdrowicielki,
uczniowie, czy wojownicy. Nie mamy do czynienia ze
światem idealnym. Okazuje się, że nawet w Klanie
Pioruna będą intrygi oraz walka o władzę. Łatwo
jednak rozpoznać tych dobrych i złych. 
http://dofi.com.pl/wojownicy-ucieczka-w-dzicz-
erin-hunter/  Osobiście czytałam, polecam�

Tania Książka

https://wojownicy.fandom.com/pl/wiki/Ognista_Gwiazda


www.polskatimes.plPolska Times | Numer 5 04/2021 | Strona 10  
www.juniormedia.plNiwki na

fali

Poetycko o setnej lekcji języka polskiego

Do szkoły nie chodzimy,
ani się nie spotykamy,
bo koronawirus nas zaatakował,
wszystkich w domu schował
Przez kamerką się widzimy
lecz za szkołą ciągle tęsknimy
Trudności w szkole mamy 
ale wszyscy sobie pomagamy
Pani Ewa ciągle się stara,
wiedzę z języka polskiego 
z nami utrwala
Jak piszemy "rz" czy "u" zwykłe
czy się kreskuje?,
 jaka to część mowy?
Pragnie tej wiedzy, cos wbić nam do
głowy
I tak dobiegła
setna lekcja języka polskiego 
a my się cieszymy ze święta tego
                                  
Amelia Gunciarz

Pierwsza lekcja polskiego za nami
setna przed nami 
Nadszedł marzec setną lekcję przyniósł
Człowiek w nowe informacje wniósł
Czasem dostanę plusa 
aby nie minusa
Choć na lekcje czasem się spóźnię, 
bo wiecie przecież sami, że z tym bywa
różnie 
Choć mamy lekcje zdalne
i tak jest fajnie 
                                       Bartosz Rokita

Mija setna lekcja polskiego
a dla mnie to za mało 
dla każdego ucznia 
więcej takich lekcji by się chciało 
na nic tu muzyka, wf
czy matematyka
bo lekcja polskiego= fantastyka
                                 Natalia Płaneta
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Rzodkiewka
Gatunek rzodkiewki najlepiej rośnie wczesną wiosną
(w gruncie od marca lub od lutego). Rzodkiewka ma
niewielkie wymagania ( wytrzymuje nawet przymrozki
do -4ºC) i krótki okres wegetacyjny (zbiór nawet po 25
dniach).
Odmiany wczesne zwykle mają delikatniejszy smak
od tych zbieranych w „pełni sezonu” lub jesienią.
Wybór odpowiedniej odmiany ma jednak większe
znaczenie przy siewie letnim lub jesiennym, gdyż w
tych okresach rzodkiewka może zbyt szybko
wytwarzać pędy kwiatostanowe.

Pinterest

Smacznie, zdrowo, kolorowo
                                                                                                                                 Ola Stompor  

Ogórek
Do wykiełkowania i wzrostu ogórek wymaga ciepła.
Wschodów doczekamy się przy 16°C, a temperatura
potrzebna do zrównoważonego wzrostu siewek
wynosi 20-25°C. Jeśli jej wartość spadnie do 13°C,
rozwój roślin ulegnie zahamowaniu. Dlatego w
uprawie amatorskiej lepsze rezultaty niż siew do
gruntu daje produkcja ogórków z rozsady. Nasiona na
rozsadę wysiewa się do przepuszczalnego i
nieprzesychającego podłoża (np. substratu
torfowego).

fajnyogrod.pl

Marchew
Przygotowanie gleby jest bardzo znaczące przy
sadzeniu marchwi. To warzywo preferuje lekką glebę,
która nie zawiera zbyt dużej ilości kamieni, poza tym
jest bardzo łatwa do uprawiania i do pielęgnacji. Kiedy
już dowiesz się, jak uprawiać marchew, cała Twoja
rodzina będzie cieszyć się tym wspaniałym warzywem
na okrągło. Marchew jest bogata w witaminę A i wapń
oraz jest idealnym źródłem błonnika dla Ciebie i
Twojej rodziny. Dodatkowo smakuje pysznie zarówno
na surowo, gotowana w wodzie albo na parze, a
nawet wtedy, kiedy jest upieczona.
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