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    Zima 2018 (Półkula północna) 

 

Od: piątku, 21 grudnia 2018 

Do: środy,  20 marca 2019 

 

 



Jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza 

w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, a większość 

świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.  

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego              

i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza                 

na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (często jednak 

daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później).  

Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory 

nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.  

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.  

 

  

Źródło: wikipedia 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
Symbole i zwyczaje adwentu  

 

 

Wieniec adwentowy  

 

 

 

– wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na 

których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele adwentu. Co 

niedzielę zapala się kolejną świecę. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, 

III miłości, IV nadziei. Elementy wieńca symbolizują wspólnotę 

oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie 

poszczególnych elementów jest następujące: zielone gałązki – życie, 

nadzieja; świece – światło, nadchodzącą Światłość; forma wieńca: krąg – 

powracający cykl życia.  

 

 

 



 

Kalendarz adwentowy  

 

 

– specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia 

adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od 

niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu 

krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich.  

 

 

 

 

 



 

Lampion adwentowy 

 

 – jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworoboku zamkniętego, 

którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami 

chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza się 

świece lub małą żarówkę na baterię. Lampionami oświetla się pierwszą 

część mszy świętej roratniej, podczas której w kościele pogaszone są 

światła i panuje symboliczna ciemność. Lampion jest symbolem 

przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami 

oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13). 

 

  

źródło: wikipedia 

 

 



 

Świąteczne przepisy na ciasto 

 

Świąteczne muffinki 

 

 

 

Gdy tylko muffinki zyskały popularność goszczą niemal na każdym 

przyjęciu. Nie może ich również zabraknąć na świątecznym stole. 



Zwłaszcza, że można je udekorować na wiele świątecznych sposobów: 

bałwanki, reniferki, mikołaje. Zobacz jak stworzyć można bajeczne 

świąteczne muffinki. 

Składniki (na 12 babeczek): 

 125 g cukru  

 125 g mąki  

 125 g masła  

 2 jajka  

 2 łyżeczki wanilii w proszku  

 3 łyżki mleka  

 łyżeczka proszku do pieczenia  

 lukier, posypki, cukrowe lub marcepanowe dekoracje świąteczne...  

Sposób przygotowania: 

Zmiksować cukier, masło w temperaturze pokojowej, mąkę zmieszaną z 

proszkiem do pieczenia, wanilię i jajka. Do otrzymanej masy dodać mleko i 

dalej miksować. Masę przelać do papilotek włożonych do formy na 

babeczki (lub muffinki). Każda papilotka powinna mieć wielkość filiżanki 

do herbaty. Formę włożyć do piekarnika i piec w 200° przez około 20 

minut. 

Składniki na krem: 

 100 g masła w temperaturze pokojowej  

 5 łyżek cukru pudru  

 łyżeczka wanilii  



 500 g słodkiej śmietanki kremówki  

Wykonanie: 

Zmiksować na krem śmietankę, dodać cukier puder, wanilię i masło – 

zmiksować. 

Można dodać parę kropelek barwnika spożywczego w dowolnym kolorze, 

aby zmienić kolor kremu. Udekorować świątecznym dodatkami 

cukierniczymi (do kupienia w każdym supermarkecie). 

 

 

Pierniki 

 

Piernik na świąteczny stół, a małe pierniczki na choinkę - to obowiązkowy 

gwiazdkowy zestaw. Ich wyjątkowy aromat od razu przywodzi na myśl 

świąteczny czas. Pamiętajcie jednak, że piernik im starszy tym lepszy, 

dlatego najlepiej zacząć je przygotowywać już na początku grudnia. 



Jeżeli jednak trochę się spóźniliście, znajdziemy na to sposób. 

 

Składniki: 

 1/2 kg mąki  

 25 dag miodu  

 25 dag cukru  

 1/3 szklanki mleka  

 2 jajka  

 10 dag masła  

 przyprawa do pierników  

 2 łyżeczki sody  

 szczypta soli  

 szklanka dowolnych bakalii  

 

Sposób przygotowania: 

Mleko, cukier i miód podgrzać na małym ogniu. Gdy składniki się 

rozpuszczą zdjąć z ognia, dodać masło, przyprawę do piernika oraz 

szczyptę soli. Ostudzić. Wbić jajka, wymieszać. Dodać mąkę wymieszaną 

z sodą. Na końcu dodać bakalie. Przełożyć do ceramicznego naczynia, 

przykryć ściereczką i odstawić na tydzień w chłodne miejsce. 

Po tym czasie przełożyć do keksówek i piec około 30 minut w 180 

stopniach. Piernik po ostudzeniu można zawinąć w lnianą ściereczkę i 

przechowywać do 4 tygodni. 

 



SMACZNEGO!!!  
 

                                                              

                                                   
                                                                                   

           

 

AKCJA CHARYTATYWNA – 

WSPIERAMY ZWIERZĘTA ZE SCHRONISKA 

 
Od listopada  zbieramy karmę i rzeczy dla zwierząt przebywających               

w Schronisku Disel. Oto sposoby, jak można wspomóc zwierzaki 

darowiznami rzeczowymi, które schronisko chętnie przyjmie: 

- karma (głównie sucha dla psów i mokra dla kotów), 

- gryzaki, zabawki, 

- koce, ręczniki, narzuty, 

 smycze i obroże. 

Udział w akcji charytatywnej jest bezinteresowny, nie wiąże się                      



ze zdobywaniem żadnych wyróżnień i nagród. 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO POMAGANIA ZWIERZAKOM  

 

 

 

Serdecznie GRATULUJEMY uczennicy klasy V Julii Matuszewskiej za 

zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym „Prawa Dziecka”. Konkurs 

był organizowany pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka 

Województwa i UNICEFF. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Szczęśliwego Nowego Roku w różnych językach 

 

 

"Szczęśliwego Nowego Roku" - życzymy sobie w sylwestrowy wieczór. 

"Happy New Year" - czyli angielska wersja życzeń noworocznych też jest 

powszechnie znana. A jeśli spędzamy czas w towarzystwie osób, których 

rodzimym językiem jest fiński, portugalski czy hindi?  



Jak złożyć im życzenia w ich własnym języku?  

Do Sylwestra jeszcze kilkadziesiąt godzin, może przyda się mała pomoc.  

 

 

 

 

Lista życzeń w różnych językach: 

 

 

Niemiecki - Ein glückliches neues Jahr 

Norweski - Godt Nytt År  

Francuski - Bonne année  

Hiszpański - Feliz año nuevo  

Włoski - Felice Anno Nuovo / Buon anno  

Słowacki - Stastny Novy rok  

Islandzki - Gleðilegt nýtt ár 

Japoński - Akemashite Omedetou Gozaimasu 

Kataloński - Bon any nou 

Koreański - Sehe Bokmanee Bateuseyo 

Litewski - Laimingu Naujuju Metu 

Łacina - Felix sit annus novus  

 
 

 

 

redaktor naczelna gazetki: Dorota Wiśniewska, SAMORZĄD UCZNIOWSKI. 


