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Od redakcji
Spadł śnieg, zwłaszcza w górach sypnęło go mnóstwo. Śnieg, to
coś jak prezent dla dzieci, które właśnie rozpoczynają ferie,
bądź będą je miały za chwilę. Co prawda w mieście, zwłaszcza
na chodnikach śnieg nie jest najpotrzebniejszy. Niestety, nie ma
komu dokonać przerzutu, z miejskich ulic na górki, do parków,
czy w inne miejsca. Można by wtedy złapać sanki, bądź założyć
na nogi narty i zwyczajnie pobiegać lub pozjeżdżać. A może
warto by użyć weny artystycznej i stworzyć miasto śniegowych
bałwanów. Byłoby co oglądać i mieć powód do śmiechu.
Ale o śniegu dość, długoterminowe prognozy donoszą, że tej
zimy deficytu białego puchu nie będzie. Zapowiadają się więc
wspaniałe „białe ferie”.
Udając się na szlaki narciarskie, nie zapomnijcie zabrać z sobą
poza odpowiednia odzieżą i sprzętem, dobrego humoru.
Pamiętajcie zawsze, że najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Życzymy dobrej zabawy i chwili oddechu od szkoły i nauczycieli.

Redakcja

Chiński Nowy Rok

Kiedy przypada Nowy Rok?
Myślicie, że początek roku przypada
1 stycznia? Niespodzianka! Okazuje
się, że nie wszędzie! W Chinach
Nowy Rok przypada między końcem
stycznia a początkiem lutego. Chiński Nowy Rok to dosłownie Święto
Wiosny – od najdawniejszych czasów najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim.

U nas i na całym świecie trwa to 1
dzień. A W Chinach tradycyjnie
Święto Wiosny trwa piętnaście dni i
kończy się Świętem Latarni, a pierwsze 3 dni chińskiego Nowego Roku
są dniami wolnymi od pracy.

Nowy Rok według kalendarza chińskiego rozpocznie się dnia 5 lutego
2019, a skończy 24 stycznia 2020.
Według horoskopu chińskiego będzie to rok Świni, żywiołu Ziemi, a
jego kolorem będzie brąz.

Wiadomo! W Sylwestra zakładamy
piękny strój, włączamy muzykę, tańczymy, jemy przysmaki i o 24.00 witamy Nowy Rok sztucznymi ogniami
i szampanem Picolo. Jak możecie się
domyślić, przygotowania do Nowego Roku czyli Święta Wiosny w

Ile czasu można świętować Nowy
Rok?

Jak wyglądają przygotowania do
Nowego Roku?

Chinach wyglądają inaczej . Rozpoczynają się już na początku ostatniego miesiąca starego roku. W
ósmy dzień tego miesiąca cała rodzina przystępuje do generalnych
porządków w domu. Po co? Żeby
wygnać z domu złe duchy! Tego dnia
spożywa się tradycyjnie słodką zupę
ryżową zwaną laba. 23 dnia ostatniego miesiąca roku uroczyście żegna się domowego boga kuchni,
który odchodzi zdać coroczny raport
przed Nefrytowym Cesarzem. Wieczorem urządzana jest suta wieczerza złożona ze słodkich dań, a usta
posążku boga kuchni smaruje się
miodem. Następnego dnia rozpoczynają się właściwe przygotowania
do święta – zakupy, przygotowywanie prezentów, a także oklejanie
drzwi wejściowych obrazkami noworocznymi zwanymi nianhua W
dobrym zwyczaju jest oddać w tych
dniach długi – to akurat podobnie
jak w Polsce, dużo osób oddaje pożyczone rzeczy i pieniądze, mówiąc:
„Bo nie chcę mieć długów w Nowym
Roku”.
Najważniejszym dniem jest wigilia
Nowego Roku. Od rana cała rodzina
bierze udział w przygotowywaniu
posiłków. Głównym daniem są pierożki jiazi. W przeciwieństwie do
Europejczyków Chińczycy spędzają
Nowy Rok w domu i w gronie rodzinnym. W tym dniu wręcza się sobie nawzajem prezenty. Zazwyczaj
są to świeże owoce, owoce w cukrze, ciastka, cukierki lub koperty z

pieniędzmi. O zmroku na ulicach odbywają się pokazy sztucznych ogni i
wybuchy petard. Następnie tradycyjnie składa się ofiarę na domowym ołtarzyku poświęconym przodkom i zasiada do wspólnej wieczerzy. Rodzina spędza czas przy stole
do rana, rozmawiając i grając w
różne gry.
Kto tańczy w Nowym Roku?
Nie my! Europejczycy w Nowy Rok
odsypiają Sylwestrowe szaleństwo.
A w Chinach… no tak, tam wszystko
jest inaczej! O świcie Nowego Roku
gospodarz domu zdejmuje znad
drzwi obrazki nianhua. W tym dniu
ponownie składa się ofiary przodkom, a następnie odbywa się
wspólne świętowanie na ulicach
miasta. Kulminacyjnym elementem
świętowania jest korowód kilkudziesięciu osób niosących wyobrażenie smoka. Zabawy uliczne trwają
do późnych godzin nocnych. W następnych dniach ulice miast pustoszeją, a większość sklepów i urzędów jest zamknięte, gdyż Chińczycy
tradycyjnie udają się w podróż do
krewnych. Po dwóch tygodniach obchody Nowego Roku kończy Święto
Latarni.
Kto wierzy w horoskopy?
Wiadomo, Chińczycy, ale jeśli też
macie ochotę dowiedzieć się, jaka
czeka nas przyszłość w Roku Świni, to
przeczytajcie dalej . Otóż… Świnia

jest ogólnie zadowolona z życia… Cokolwiek robi, stara się cieszyć codziennością, wygodą i przyjemnościami. Jest oprócz tego tolerancyjna, współczująca i hojna. Do jej
negatywnych cech zalicza się z kolei
trudność z kontrolowaniem własnych emocji. Trzeba jednak przyznać, że nie ukrywa ona swoich wad.
To wieczna optymistka! I taki ma być
rok 2019, optymistyczny! Czego życzymy wszystkim naszym czytelnikom.

Jak wygląda życie na
Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej?
Część 1.
Można by się pokusić o rzucenie
bardzo słabego żartu, że życie na ISS
jest wręcz nieziemskie. Warunki na

stacji z całą pewnością są nietypowe, a sposób , w jaki pokonano
czynniki niepozwalające człowiekowi na życie w kosmosie jest arcyciekawy.
Najpierw kilka słów o ISS.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
to pierwszy obiekt wybudowany
przy współudziale wielu krajów.
Składa się obecnie z 16 głównych
modułów. Źródłem zasilania ISS
są baterie słoneczne. Po zakończeniu
amerykańskiego programu wahadłowców w 2011 roku, jedynym
przewoźnikiem astronautów stały
się rosyjskie rakiety Sojuz. Do budowy stacji swoją cegiełkę dołożyły
dziesiątki krajów świata. Ta konstrukcja to zdumiewająco zawansowane laboratorium naukowe pędzące w kosmosie z ogromną prędkością 400 km nad Ziemią.
Życie na stacji .

Aby znaleźć się na stacji , trzeba
przejść rekrutację i zostać wybranym
spośród wielu tysięcy innych kandydatów. Pomocna będzie znajomość
wielu języków, umiejętność pilotowania odrzutowca i wykształcenie
medyczne lub techniczne. Następnie
czeka Cię wiele miesięcy żmudnego
treningu. Nauczysz się obsługiwać
systemy stacji, spędzisz wiele godzin
w symulatorze lotu, wylejesz też
wiele litrów soków żołądkowych w
wirówce, osiągając przeciążenia 8g.
Instruktorzy zadbają, abyś nie wymiotował nawet po najbardziej karkołomnych akrobacjach i doskonale
znał język rosyjski – wiele urządzeń
na ISS ma opisy w tym języku.

żmudnego i precyzyjnego podlatywania do stacji kosmicznej i dokowania, ISS i kapsuła złączą się. Z głośnym
sykiem otworzy się właz, usłyszysz
wiwat na twoją cześć i wpłyniesz na
pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ,gdzie ogarnie cię stan
trwałej nieważkości.
Cdn… Krzysztof Galla

Lot w kosmos.
Na orbitę okołoziemską wyniesie Cię
rakieta Sojuz. Każdy startujący z kosmodromu Bajkonur musi odbyć szereg rytuałów przynoszących szczęście m. in. zostać poświęconym przez
popa i nasikać na koło minibusa wiozącego astronautów na kosmodrom.
Rakieta Sojuz to pięćdziesięciometrowa wieża wypełniona setkami
ton paliwa. Astronauci zasiądą w malutkiej kapsule znajdującej się na jej
czubku plecami do Ziemi. Po wielu
godzinach od zajęcia miejsc i zapięcia
pasów, rakieta uniesie się w powietrze. Po kilku minutach osiągnie zawrotną prędkość 28 000 km/h.
Wtedy maleńka kapsuła ,w której
siedzisz , oderwie się od rakiety,
opadnie i spłonie w atmosferze. Ty
zaś znajdować się będziesz na orbicie
okołoziemskiej. Po wielu godzinach

Czy Przyjaźń dodaje
skrzydeł?
(notatki z rozmawy
Gabrysi Raczyńskiej i
Jurka Robińskiego)
Z pewnością Przyjaźń jest jednym z
najbardziej uskrzydlonych słów. W
biegu zwanym życiem trudno ją zauważyć. Potrafi nawet truchtać
obok Nienawiści. Zdarza się, że robią wrażenie sióstr, które nieustannie konkurują ze sobą.
Z wiersza naszej noblistki Wisławy
Szymborskiej wynosimy spostrzeżenie, że Nienawiść „…wciąż trzyma

się dobrze, lekko bierze przeszkody,
ma bystre oczy snajpera, śmiało patrzy w przyszłość…”. A te inne uczucia jakieś „…cherlawe, ślamazarne…”.
Przyjaźń w tym wyścigu wydaje się
więc być słaba, zostaje w tyle.
Miejmy nadzieję, że znajdzie w sobie determinację, dostanie skrzydeł
i poderwie się do lotu. Patrząc dzisiaj na Gdańsk, można odnieść wrażenie, że zwycięży.

Motyw Przyjaźni wyeksponowany
został w filmie „Chłopiec z burzy”.
Główny bohater, żyjący z ojcem rybakiem, na terenie dzikiego rezerwatu, jest świadkiem uśmiercania
pelikanów przez kłusowników.
Opiekuje się pozostawionymi przez
samicę pelikana pisklętami, które
staną się dla bohatera dużym wyzwaniem. Historia tak zrodzonej
Przyjaźni chłopca z ptakami przekazana jest bardzo naturalnie a jednocześnie nastrojowo. Przyjaźń wymaga poświęceń a nawet wyrzeczeń. Nie wiążę się z oczekiwaniem
wzajemności, chociaż w filmie pelikan nazwany przez chłopca panem

Perciwalem wraca, by okazać przywiązanie, a może wdzięczność?

Gdzie spotkać LATO
w ZIMIE?
i inne ciekawostki ze
świata Down Under
Gdzie znaleźć lato w zimie?
Mokro, zimno, śnieg, brak słońca…
Nie wiem, jak Wy, ale ja marzę o lecie! Żeby móc wygrzać się w gorących promieniach i nie musieć zakładać na siebie tych wszystkich
warstw ubrań! Jak się okazuje, moje
marzenia mogłabym zrealizować z
łatwością. Wystarczyłoby tylko kupić bilet na samolot do Australii.
Tak! Jeszcze dzisiaj mogłabym zmienić pore roku, bo w Australii jest teraz lato!
Trudno w to uwierzyć, ale w Australii w styczniu, średnia temperatura
wynosi 40 stopni. U nich jest lato,
kiedy u nas jest zima i odwrotnie.
Ale różnica pór roku w stosunku do
Europy to nie jest jedyna zadziwiająca rzecz związana z Australią.

Down Under?
Zwróciliście uwagę na tytuł tego artykułu? Down Under czyli dosłownie
“Na dole pod”- tak można inaczej
nazwać Australię. Dlaczego? Jest to
związane z odkryciem Australii. Po
prostu europejscy odkrywcy szukali
kontynentu POD kontynentem Azji.
Sprytne!
Kilka faktów
 Stolicą Australii jest Canberra. Jej
największym miastem jest Sydney.
 Australia jest największą wyspą
na Ziemi.
 Jest najbardziej płaskim
kontynentem na świecie.
 Żyje tam około 24 miliony
ludzi.
 Około 80% ludzi mieszka
na wschodnim wybrzeżu.
Rdzenni mieszkańcy
Pierwsi ludzie pojawili się w Australii
ponad 50,000 lat temu. Ci piersi
mieszkańcy to Aborygeni. Do dzisiaj
w Australii żyją potomkowie tych
rdzennych mieszkańców. Mają oni
bardzo charakterystyczną urodę.

Where to meet SUMMER in
WINTER
and other interesting info about
the land DOWN UNDER
Where to find summer in winter?

Wet, cold, snow, no sunshine… I
don’t know what it is like for you but
I just dream about the summer! To
be able to rest in the sun and not
have to put on all those layers of
clothes! It turns out that my dream
is actually easy to realize. It is
enough to buy a plane ticket to Australia. Yes! Even today I could
change the season because in Australia it is summer now!
It is hard to believe but in Australia
in January the average temperature
is 40 degrees. When they have summer, we have winter and the other
way round. But the difference of
seasons is not the only surprising thing about Australia.
Down Under?
Have you noticed the title
of the article? They call Australia
‘Down Under’. Why? It is connected
with the discovery of Australia.
Simply, European explorers looked
for a new continent UNDER the continent of Asia. Clever!
A few facts
 Canberra is the capital of Australia. Sydney is its biggest city.
 Australia is the biggest island on
Earth.
 It is the flattest continent in the
world.
 About 24 mln people live in Australia.
 About 80% of people live on the
east coast.

Native inhabitants
People first arrived in Australia
more than 50,000 years ago. These
native Australians are called the
Australian Aborigenes. They have
very characteristic appearance.
Najsłynniejsza
pomarańczowa
skała
Uluru – tak nazwali ją Aborygeni. Jest lepiej znana
pod nazwą Ayers Rock. Ta
skała powstała 600 milionów lat temu! W przeszłości stała na dnie morza. Teraz “wystaje” 348m nad ziemię. Dlaczego
“wystaje”? Bo reszta tej skały “siedzi” pod ziemią – dokładnie 2,5 kilometra! 10km spacer dookoła Uluru
zajmie nam około 3,5 godzinki 
Niesamowita fauna i flora
Kontynent Australii był oddzielony
od innych kontynentów przez 55
milionów lat. Dzięki temu powstały
tam gatunki zwierząt i roślin, których nie można spotkać nigdzie indziej na świecie.
 W Australii żyje najwięcej ssaków na świecie.
 Większość torbaczy żyje
właśnie w Australii.
 Z 700 gatunków ptaków, które żyją w Australii, 400 żyje TYLKO w
Australii.

 Australia ma 200 000 gatunków roślin.
 W Australii można znaleźć 700
gatunków akacji, którą Australijczycy nazywają „wattle”.
 The Golden Wattle
czyli złota akacja
występuje w godle
Australii. Jest to
symbol
jedności. Ta roślina jest odporna na suszę,
wiatr i ogień. Ta
odporność i wytrwałość reprezentuje tę cechę Australijczyków.
 Pierwszy września to narodowy dzień akacji (National
Wattle Day), to dzień pamięci
i refleksji. Tego dnia, podobnie jak np. w dniach żałoby
wszyscy Australijczycy noszą
przypiętą do ubrania gałązkę
akacji.

The most famous orange rock
Uluru – this is how Aborigens called it. Uluru
is better known as
Ayers Rock. The rock was created
over 600 million years ago. It origi-

nally sat at the bottom of a sea. Today it stands 348m above ground.
But… about 2.5 kms of its bulk is underground! The Uluru Base Walk is
a 10km walk and can be completed
in around 3.5 hours 
Amazing fauna and flora
The continent of Australia was separated from the other continents of
the world for 55 million years and
created a sanctuary for the unique
flora and fauna. Because of this,
many animals and plants that live in
Australia do not live anywhere else.
• There are more mammals in Australia then anywhere elsewhere
in the world.
• Most of the marsupials in the
world are found only in Australia.
• Of more than 700 bird species
listed in Australia, 400 (including
the large, flightless emu) are
found nowhere else.

• Australia has 20,000 species of
plants.
• The continent has 700 species of
acacia, which Australians call
wattle.
• Australia’s floral emblem is the
Golden Wattle. It is a symbol of
unity. Wattle is ideally suited to
Australia's droughts, winds and
bushfires. The resilience of wattle
represents the spirit of the Australian people.

• The first day of September is National Wattle Day, it is a day of remembrance and reflection. On
that day and on national days of
mourning, for example, Australians wear a sprig of wattle.

CIEKAWOSTKI
 Australia
ma
1500 gatunków
pająków i 6000
gatunków much.
Muchy
są
wszędzie!
• Jest tam około
4000 gatunków
mrówek.
• Jest około 350 gatunków
termitów. Termity to
tzw. białe mrówki,
ale nie są mrówkami, nawet nie są
z nimi spokrewnione.
• Kopce termitów na najwyższe
konstrukcje na świecie, które
nie zostały zbudowane przez
człowieka.
• Australia ma największą populację wielbłądów z jednym garbem.
• Diabeł Tasmański ma siłę
szczęki krokodyla.

• Tasmania ma najczystsze powietrze na Ziemi.
• W Australii jest ponad 150 milionów owiec, a ludzi tylko ok
24 mln.
• W Australijskich Alpach pada
więcej śniegu niż w Szwajcarii.
• Na
australijskiej
pustyni
można gołym okiem zobaczyć
ok. 5,780 gwiazd.
• Australijska rafa koralowa to
największa organiczna konstrukcja na Ziemi.

Teraz naprawdę marzę, żeby
móc polecieć do Australii!!!

FUN FACTS
• There are 1500 species of Australian spiders.
• There are 6000 species of flies.
Flies are everywhere!
• There are about 4000 species of
ants.
• There are about about 350 species
of termites. Termites are also called
white ants
but they're not ants, in fact not
even closely related to ants.
Termite mounds are the tallest
non-human constructions on
earth.

• Australia has the world's largest population of wild camels
with one hump.
• The Tasmanian Devil has the
jaw strength of a crocodile.

• Tasmania has the cleanest air
in the world.
• There are more than 150 million sheep in Australia and
only about 24 mln people.
• The Australian Alps receive
more snow than Switzerland.
• In the Australian Outback, the
naked eye can detect about
5,780 stars.
• The Great Barrier Reef is the
largest organic construction
on earth.
Now I really dream of going to Australia!!!
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