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Nowy rok przyszed  ł !!!  

               Proszę o ciszę …. Nowy Rok Przyszedł

2012   niosąc uśmiech i łzy.

               Kryje w zanadrzu swą tajemnicę:

               trzysta sześćdziesiąt pięć dni.

                                                                     „Nowy Rok”- fragmenty
                                                                     Janina Gillowa

        Nowy rok witamy z radością, gdyż mamy nadzieję, że przyniesie 

z  sobą  piękne,  szczęśliwe  dni.  Dawno,  dawno  temu obchodzono ten 

dzień w różnych miesiącach. Słowianie, z których i my się wywodzimy, 

witali Nowy Rok na wiosnę, kiedy po śnie zimowym przyroda budzi się 

do życia. Później data ta się zmieniła. Dopiero w 1596 roku ustalone, że 

w Europie dniem rozpoczynającym kolejny rok będzie 1 stycznia.
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Ciekawostki

           Podobno przysłowia są mądrością narodu. Niegdyś nazywano je 

przypowieściami.  Przestrzegały  przed  niewłaściwym  postępowaniem, 

zawierały  różne  rady.  Niektóre  z  nich  powstały  bardzo  dawno  temu 

i  przeważnie  nie  znamy ich  autorów.  No bo czy wiecie,  kto pierwszy 

powiedział:

- Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.

- Broda nikogo mędrcem nie czyni.

- U leciwych zawsze święto.

- Czym chata bogata, tym rada.

- Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

- Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

W bajkach Aleksandra Fredry znajdziecie takie powiedzenia:

- Wolność Tomku, w swoim domku.

- Jak ty komu, tak oni tobie.

- Rybom woda, ludziom zgoda.

Z bajki Adama Mickiewicza „Przyjaciele” pochodzi przysłowie:

- Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

Szed  ł   sobie kto  ś  

Szedł sobie raz ktoś biały i puszysty, srebrny i błyszczący.

To był śnieg.

Zobaczyły go jabłonki, poruszyły gałązkami.
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- Czy jesteś majem? Bo białe kwiaty fruwają dokoła ciebie. Czy dla nas 

je przyniosłeś?

- Nie jestem majem – powiedział Śnieg.  

                   

Ale kwiaty są dla was.

I ustroił jabłonki białymi płatkami.

Na polu ozimina ujrzała, że idzie ktoś… 

- Miękki i puszysty. Zielone źdźbła drżały na wietrze.

- Czy masz może dla nas pierzynkę?

- Zapytały.

- Mam – odpowiedział Śnieg i otulił całe pole miękką, białą pierzynką.

Przechodził Śnieg koło płotu. A w płocie kołki stoją – brudne i brzydkie. 

Głowy mają odkryte, szarymi sękami - patrzą na drogę.

Zobaczyły biały płaszcz w kwiaty, w gwiazdki. Ukłoniły się.

- Czy możesz nas ubrać?

- Mogę, odpowiedział Śnieg i ubrał cały płot w puchate, wysokie czapki.

Szły dzieci z saneczkami. Wyciągnęły ręce po fruwające płatki.

- Oho, będzie zabawa! ucieszyły się.

-  A  będzie  …..  –  szepnął  Śnieg.  Zaraza  obszedł  wszystkie  pagórki 

i przykrył je grubo, pod dobrą jazdę na saneczki. Potem zobaczył wronę. 
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Drzemała  na  gałęzi,  osowiała,  z  opuszczonym  dziobem.  Więc  Śnieg 

powoli,  po  cichutku  usypał  jej  spiczastą  czapkę  na  głowie,  gruby 

płaszczyk na skrzydełkach. Wrona zatrzęsła się z gniewu.

- Też mi żart – kraknęła i odleciała, aż rozsypały się i płaszczyk i czapka.

- Hm ….. nie wszystkim umiem dogodzić.

- Zamyślił  się Śnieg. I  z tego zamyślenia (a może dlatego, że już był 

wieczór) zrobił się całkiem niebieski.

                                                                                  Helena Bechlerowa
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Drzewo

Gdy zimą każdemu drzewu 

Brakuje ptasiego śpiewu,

To nawet stają się śpiewem

Świergoty wróbla nad drzewem

Więc śpiewa wróbelek, śpiewa

                                   Na zimnej gałęzi drzewa

                                   I serce topnieje w drzewie

          Przy tym ćwierkaniu – śpiewie …

                                                         I przysłuchuje się Drzewo

                                                         Spisanym na śniegu śpiewom.

                                                                                 Tadeusz Kubiak
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Karmniki
 

        Kochane dzieci, dla wielu ptaków, zima to bardzo trudny okres. Te 

z nich,  które  nie odleciały  do ciepłych  krajów,  skazane są na pomoc 

ludzi. Gile, wróble, gołębie, sikorki i wiele innych ptaków, całymi dniami 

krążą  w poszukiwaniu  pożywienia.  Pamiętajcie  o  nich!  Przygotowanie 

karmników  wcale  nie  jest  takie  trudne.  Czasami  wystarczy  zwykła 

zawieszona na gałęzi deska z rozsypanymi ziarnami czy pokruszonym 

chlebem. 

Konkurs

       Narysujcie karmnik, który przygotowaliście wspólnie z rodzicami dla 

waszych skrzydlatych przyjaciół. Na wasze prace czekamy do 15 lutego 

2012r.  Najciekawsze  prace  zostaną  nagrodzone  książkami 

przyrodniczymi.

                                                                                     Redaktor

Humor 
—|| — 

- Tato, Tato; Od czego mam zacząć mycie samochodu?

- Od tablicy rejestracyjnej.

- Dlaczego?

- Żebyś nie mył cudzego samochodu.
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—|| —

- Babciu! Pozwól mi wyjść wieczorem z domu.

  Będę obserwował kometę.

- No dobrze …… Ale nie podchodź zbyt blisko do tej komety.
—|| — 

- Tato skąd się biorą słonie? Pyta Taty syn.

- Słonie? Zastanawia się Tata.

- Tak słonie … Tylko nie mów mi, że przynoszą je bociany!

Zagadki   
—|| — 

Co to jest?                                                                           
W miejscu stoi, a idzie.                                               
Nakręcają go, a miejsca nie zmienia.

—|| — 
Co to jest?
Ściana, zwykle szklana,
Przechodzi przez nią każdy,
Kto przed nią staje.
Nikt za nią nie zostaje.

Krzy  ż  ówka     
      Odgadnięte  wyrazy  wpisz  w  odpowiednie  kratki.  Dopisz  litery 
w poziomym rzędzie.
                        1                2                 3                 4

 

1. Narząd wzroku

2. Łapie myszy

3. Narząd węchu

4. Nie córka, lecz ……

Poziomy, środkowy wiersz:    Groźny gad, żyjący głównie w wodzie.
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