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BUDYNKI LODOWE
O czym myślimy, gdy widzimy zimowy krajobraz za oknem? Z pewnością nie tylko
o korkach na drogach oraz konieczności zakupu cieplejszej odzieży. Biel śniegu
oraz przejrzystość lodu mają w sobie coś czystego, ulotnego. Choć tworzą
niezwykłe kształty, wystarczy odrobina słonecznego ciepła, by roztopiły się i
przybrały postać kałuży wody. Zapewne właśnie ta ulotność śniegu oraz lodu tak
fascynuje architektów, którzy na co dzień tworzą budynki mające przetrwać setki
lat.

Aby taki budynek przetrwał zimę, potrzebne są odpowiednie warunki klimatyczne.
Wiedzieli o tym już Eskimosi, którzy w pocie czoła stawiali swoje małe domy -
igloo z bloków śniegu na dalekiej Północy. Wycinali je prymitywnymi piłami, nie
myśląc zapewne wiele o designie takiego lokalu, choć trzeba przyznać, że igloo
zakłada dość… ciekawą aranżację wnętrza w środku.

Hôtel De Glace
(Quebec,Kanada)

Kolejny lodowy hotel, tym
razem zbudowany w Ameryce
Północnej. Niegdyś Quebec
był miastem francuskim i
trzeba przyznać, że jego
mieszkańcy do dzisiaj
zachowali zmysł elegancji
rodem znad Sekwany.

Icehotel (Jukkasjärvi,Szwecja)

To wyjątkowy budynek,
umiejscowiony około 200 km od kręgu
polarnego. "Lodowy hotel" co roku
ulega roztopieniu, by zimą narodzić
się na nowo, zasilany lodem z
okolicznej rzeki Torne.

Ja

Harbin International Ice and Snow
Sculpture Festival (Harbin, Chiny)

W Chinach ani śniegu, ani chętnych
do tworzenia z zimowych materiałów
nie brakuje. Położony w Mandżurii
Harbin co roku gości kochających
zimę artystów i sportowców z całego
świata

Ja



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 1 01/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Pegaz

Sporty zimowe – dyscypliny rozgrywane w
okresie zimowym. Niezbędnymi warunkami do
ich przeprowadzenia są: mróz, lód i często
śnieg.

Do sportów zimowych zaliczają się:
· narciarstwo alpejskie i klasyczne
· snowboarding
· saneczkarstwo
· bobsleje
· skeleton
· hokej na lodzie
· łyżwiarstwo figurowe
· short track
· łyżwiarstwo szybkie
· bojery
· biathlon
· curling
· skibob
· skoki narciarskie

W dzisiejszych czasach wskutek rozwoju
techniki większość z tych dyscyplin można
rozgrywać w porze letniej na przykład hokej
na lodzie, łyżwiarstwo figurowe czy skoki
narciarskie. Sporty zimowe cieszą się
największą popularnością na kontynentach
półkuli północnej to jest w Europie, Ameryce
Północnej i Azji.

s

Dziesiątki krętych alejek, dwumetrowe ściany,
tony śniegu i lodu. Biały labirynt, który stanął
u podnóża Wielkiej Krokwi to jedna z
najfajniejszych atrakcji w Zakopanem.Już po
raz czwarty w Zakopanem stanął Śnieżny
Labirynt. Ma 3000 m kw. powierzchni i jest
największą tego typu konstrukcją ze śniegu i
lodu nie tylko w Polsce, ale też na świecie.
Nawet rozkochani w białym puchu
Kanadyjczycy nie zbudowali do tej pory
większego labiryntu.
Budowa trwała ponad miesiąc, a prace były
wykonywane tylko podczas ujemnych
temperatur. Konstrukcja jest elementem
śnieżnego parku Snowlandia. Została
ustawiona tuż pod Wielką Krokwią.Lodowa
atrakcja ma ponad dwa metry wysokości i
dość łatwo można się w niej zgubić. I wtedy
zaczyna się zabawa, którą docenią zarówno
dorośli, jak i dzieci. Gdy słońce zachodzi, a
śnieg skrzypi pod nogami, w labiryncie robi
się magicznie. Nocą budowla jest
podświetlana na różne kolory i spektakularnie
prezentuje się z lotu ptaka. Jeśli więc
planujecie ferie w zimowej stolicy Polski,
koniecznie zabierzcie ze sobą drony! Zdjęcia
z wysokości będą piękną pamiątkąlabirynt

Największy śnieżny labirynt na
świecie.

Powstał w Zakopanem.

s

w nocy
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 ANKIETA
1. Z kim spędziłaś/łeś sylwestra?
sam/a 3/34
ze znajomymi 5/34
z rodziną 27/34
2. Masz jakieś postanowienia noworoczne?
Tak 17/34
Nie 18/34
3. Czy według ciebie fajerwerki powinny być
puszczane?
Tak, myślę że w sylwestra powinny być
puszczane 21/32
Nie ze względu na zwierzęta 14/34
4. Czy ten sylwester był udany?
Tak, był on jednym z lepszych 19/34
Mógłby być lepszy 15/34
Był on nie udany 0/34

W ankietach brały udział klasy 4, 5, 6

Dokarmianie ptaków zimą

Dokarmianie ptaków zimą to ważne i
odpowiedzialne zajęcie. Zimą nie
zapominajmy o ptakach, które
spędzają ją w naszym kraju.
Najtrudniejszy dla ptaków okres to
koniec zimy i początek wiosny. Jeżeli
zdecydujemy się na dokarmianie,
musimy robić to bardzo regularnie.
Gdy zapamiętają nasze miejsce, staną
się stałymi domownikami naszego
ogrodu. To z kolei będzie dla nas
wielką korzyścią. Gdy przyjdzie lato
ptaki odwdzięczą się likwidowaniem
szkodników np. owadów, które są ich
wielkim przysmakiem. Dodatkowo
obserwowanie ptaszków w karmników
przynosi wielką radość zarówno tym
najmłodszym jak i starszym.

Rodzaj pokarmu
Pokarm powinien być bogaty w ziarna oleiste.
Warto wyłożyć dla ptaków ziarna słonecznika i
ziarna zbóż (proso, owies, pszenica) a także
kasze (ugotowane), płatki owsiane, nasiona
dyni, siemię lniane itd. Możemy pomyśleć
także o orzechach laskowych lub włoskich,
rodzynkach, suszonych morelach, świeżym
jabłku i słoninie (niesolonej). Koniecznie
sprawdzajmy jakość pokarmu i jego świeżość.
Zepsute jedzenie czy zjełczała słonina
zaszkodzi ptaszkom. W centrach
ogrodniczych często dostępne gotowe
mieszanki, idealnie skomponowane i bardzo
lubiane przez ptaki. Oczywiście możemy
pokusić się o przygotowanie ciekawego
jedzenia dla ptaków samodzielnie. Czasem
wystarczy opakowanie po jogurcie napełnić
roztopioną słoniną i zatopić w niej ziarna
słonecznika lub zbóż. Możemy także od razu
zatopić w pojemniku sznurek, na którym
powiesimy nasz smakołyk w karmniku. Taką
mieszanką możemy wypełnić także np. łupinę
po pomarańczy. Będzie dodatkowo wyglądała
dekoracyjnie. 

JA

A

JA

A
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Komiks Komiks

Komiks

Komiks

Wywiad z Panią sekretarką 
1.Gdyby nie praca sekretarki to kim by Pani była?
Albo byłabym nauczycielką języka angielskiego albo byłabym
pracownikiem socjalnym
2.Jak pracuje się z nauczycielami w naszej szkole?
Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje , są bardzo mili oraz chętni do
pomocy 
3.Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe?
Tak! Mam pieska dokładnie to owczarka niemieckiego wabi się
"Cezar"
4.Czy ma pani jakieś plany na ferie?
Wstępnie zamierzam jechać w Bieszczady i na stok może w końcu
nauczę się jeździć na nartach
5.Czy ma Pani jakieś cele na ten rok?
Raczej nie mam żadnych postanowień i celów jedyne co chce zacząć
robić to zdrowo się odżywiać 
6.Co lubi pani robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię gotować oraz biegać 

Oliwia Machała Oliwia Machała

Oliwia Machała

Oliwia Machała
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Oto ja

Imię i nazwisko: Alan Mazur

Data urodzenia: 8 listopad

Znak zodiaku: skorpion

Ulubione danie: pizza

Ulubiona postać z bajki/filmu: Harry Potter

Ulubiony film/bajka: „Harry Potter”

Ulubiony przedmiot: matematyka

Zainteresowanie: naprawianie różnych rzeczy

Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny i
dlaczego?
-Lew, ponieważ jestem często zły.

Z czego masz najlepsze i najgorsze oceny?
-Najlepsze oceny mam z matematyki a
najgorsze z języka angielskiego.

Jak  zamierzasz spędzić ferie zimowe?
-Zamierzam jeździć na łyżwy i spotykać się z
kolegami.

Uprawiasz jakieś sporty zimowe?
-Nie, nie uprawiam.

Udało ci się ulepić bałwana w tym roku?
-Tak, był większy ode mnie.

Robisz postanowienia noworoczne?
-Nie, nie robię.

Mazur

A ZAMIAST KRZYŻÓWKI W

TYM NUMERZE GAZETKI JEST
PYTANIE , BRZMI ONO

Co kaczka dziwaczka chciała kupić w
aptece?

UWAGA ODPOWIEDZI NA
WŁASNYCH KARTECZKACH DO Pani
Sołtys

Jula

Alan
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Moszkowicz

Imię i nazwisko: Paulina Fiałek
Data urodzenia: 15 październik
Znak zodiaku: waga
Ulubione danie: spaghetti
Ulubiona postać z bajki/filmu: Harry Potter
Ulubiony film/bajka: „Harry Potter”
Ulubiony przedmiot: matematyka
Zainteresowanie: fryzjerstwo
Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny i
dlaczego?
-Myślę, że do psa bo jestem dla wszystkich miła.
Z czego masz najlepsze i najgorsze oceny?
-Najlepsze mam z plastyki a najgorsze z
geografii. 
Jak  zamierzasz spędzić ferie zimowe?
-Spotykać się ze przyjaciółmi.
Uprawiasz jakieś sporty zimowe?
-Nie, nie uprawiam
Udało ci się ulepić bałwana w tym roku?
-Tak, był średniej wielkości.
Robisz postanowienia noworoczne?
-Tak a jednym z moich postanowień jest więcej
się uczyć.

Imię i nazwisko: Amelia Moszkowicz 
Data urodzenia: 09.08.2007 
Znak zodiaku: Lew
Ulubione danie: Pierogi 
Ulubiona postać z bajki/filmu: Smerfetka 
Ulubiony film/bajka: Trzy kroki od siebie 
Ulubiony przedmiot: Wos 
Zainteresowanie: Aerial Hoop i Śpiew 
Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny i
dlaczego? Myślę że do psa ponieważ lubię
przebywać z przyjaciółmi 
Z czego masz najlepsze i najgorsze oceny?
Najgorsze z fizyki a najlepsze z EDB 
Jak zamierzasz spędzić ferie zimowe? Głównie
ze znajomymi, i na zimowisku 
Uprawiasz jakiś sport zimowy? Tak, jeżdżę na
łyżwach i czasami na nartach 
Udało ci się ulepić bałwana tej zimy? Tak,
udało mi się 
Masz jakieś postanowienie noworoczne? Mam
żeby się lepiej uczyć ale chyba nie wypaliło Amelia
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Imię i nazwisko: Oliwka Stańko
Data urodzenia: 3 kwietnia
Znak zodiaku: baran
Ulubione danie: pierogi ruskie
Ulubiona postać z bajki/filmu: Elsa
Ulubiony film/bajka: „Stranger things’’
Ulubiony przedmiot: biologia
Zainteresowania:jazda na łyżwach i pływanie
Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny i
dlaczego?
-Do psa bo bardzo lubię spędzać z ludźmi czas.
Z czego masz najlepsze i najgorsze oceny?
-Najlepsze mam oceny z wychowania fizycznego
a najgorsze z geografii.
Jak zamierzasz spędzić ferie zimowe?
-Zamierzam spotykać się z przyjaciółmi i
organizować różne nocowania. 
Uprawiasz jakieś sporty zimowe?
-Tak, łyżwiarstwo.
Udało ci się ulepić bałwana w tym roku?
-Nie, nie udało mi się.
Robisz postanowienia noworoczne?
-Tak, robię.

Grunt

Imię i nazwisko: Kacper Grunt
Data urodzenia: 14.05.2008
Znak zodiaku: Byk 
Ulubione danie: Kebab 
Ulubiona postać z bajki/filmu: Skiper 
Ulubiony film bajka: St. 
Ulubiony przedmiot: Fizyka 
Zainteresowanie: Sport 
Do jakiego zwierzęcia jesteś podobny i
dlaczego ? Gepard bo jestem szybki 
Z czego masz najlepsze i najgorsze oceny?
Najlepsze z w-f a najgorsze z geografii 
Jak zamierzasz spędzić ferie zimowe ?
Spotykać się ze znajomymi 
Uprawiasz jakiś sport zimowy ? Tak, jeżdżę na
łyżwach 
Udało ci się ulepić bałwana tej zimy ? Nie
udało mi się 
Masz jakieś postanowienie noworoczne?
Zazwyczaj miałem ale tego roku nie

Kacper
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	Hôtel De Glace (Quebec,Kanada)
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	Dziesiątki krętych alejek, dwumetrowe ściany, tony śniegu i lodu. Biały labirynt, który stanął u podnóża Wielkiej Krokwi to jedna z najfajniejszych atrakcji w Zakopanem.Już po raz czwarty w Zakopanem stanął Śnieżny Labirynt. Ma 3000 m kw. powierzchni i jest największą tego typu konstrukcją ze śniegu i lodu nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Nawet rozkochani w białym puchu Kanadyjczycy nie zbudowali do tej pory większego labiryntu.
	Budowa trwała ponad miesiąc, a prace były wykonywane tylko podczas ujemnych temperatur. Konstrukcja jest elementem śnieżnego parku Snowlandia. Została ustawiona tuż pod Wielką Krokwią.Lodowa atrakcja ma ponad dwa metry wysokości i dość łatwo można się w niej zgubić. I wtedy zaczyna się zabawa, którą docenią zarówno dorośli, jak i dzieci. Gdy słońce zachodzi, a śnieg skrzypi pod nogami, w labiryncie robi się magicznie. Nocą budowla jest podświetlana na różne kolory i spektakularnie prezentuje się z lotu ptaka. Jeśli więc planujecie ferie w zimowej stolicy Polski, koniecznie zabierzcie ze sobą drony! Zdjęcia z wysokości będą piękną pamiątką
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	Rodzaj pokarmu
	Pokarm powinien być bogaty w ziarna oleiste. Warto wyłożyć dla ptaków ziarna słonecznika i ziarna zbóż (proso, owies, pszenica) a także kasze (ugotowane), płatki owsiane, nasiona dyni, siemię lniane itd. Możemy pomyśleć także o orzechach laskowych lub włoskich, rodzynkach, suszonych morelach, świeżym jabłku i słoninie (niesolonej). Koniecznie sprawdzajmy jakość pokarmu i jego świeżość. Zepsute jedzenie czy zjełczała słonina zaszkodzi ptaszkom. W centrach ogrodniczych często dostępne gotowe mieszanki, idealnie skomponowane i bardzo lubiane przez ptaki. Oczywiście możemy pokusić się o przygotowanie ciekawego jedzenia dla ptaków samodzielnie. Czasem wystarczy opakowanie po jogurcie napełnić roztopioną słoniną i zatopić w niej ziarna słonecznika lub zbóż. Możemy także od razu zatopić w pojemniku sznurek, na którym powiesimy nasz smakołyk w karmniku. Taką mieszanką możemy wypełnić także np. łupinę po pomarańczy. Będzie dodatkowo wyglądała dekoracyjnie.

	Wywiad z Panią sekretarką  1.Gdyby nie praca sekretarki to kim by Pani była? Albo byłabym nauczycielką języka angielskiego albo byłabym pracownikiem socjalnym 2.Jak pracuje się z nauczycielami w naszej szkole? Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje , są bardzo mili oraz chętni do pomocy  3.Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe? Tak! Mam pieska dokładnie to owczarka niemieckiego wabi się "Cezar" 4.Czy ma pani jakieś plany na ferie? Wstępnie zamierzam jechać w Bieszczady i na stok może w końcu nauczę się jeździć na nartach 5.Czy ma Pani jakieś cele na ten rok? Raczej nie mam żadnych postanowień i celów jedyne co chce zacząć robić to zdrowo się odżywiać  6.Co lubi pani robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię gotować oraz biegać
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