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Dzień Kobiet – historia, tradycja, zwyczaje! 

      Dzień Kobiet istniał już w starożytnym Rzymie, gdzie obchodziły go 

gospodynie. Tego dnia gosposie,  kobiety urodzone jako wolne, zamężne 

otrzymywały od swoich mężów prezenty, były obdarzane czułością, miłością 

i uwagą. Niewolnice także otrzymywały od swoich mężów prezenty. Panie 

domu tego dnia pozwalały swoim niewolnicom odpoczywać. Rzymianki 

przyodziane w najlepsze stroje, z aromatycznymi wieńcami na głowach, 

przychodziły do świątyni bogini Westy – strażniczki ogniska domowego. 

       Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w Stanach Zjednoczonych. 

Amerykanki zaczęły świętować przed pierwszą wojną światową, w 1909 roku. 

Dwa lata później zwyczaj przywędrował do Europy, najpierw do Austrii i Danii, 

potem do Niemiec, Holandii i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto w 1922 r. na 

pamiątkę fali marcowych strajków kobiecych w Sankt Petersburgu w 1917 r. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet zainicjowała niemiecka socjalistka Klara Zetkin, 

a dzień ten zatwierdzono uchwałą Międzynarodowego Kongresu Kobiet 

Socjalistek w Kopenhadze. Początek tego święta sięga 1857 roku, kiedy w 

Nowym Yorku kobiety w fabryce bawełny zorganizowały strajk i domagały się 

krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia za pracę, jakie 

otrzymywali mężczyźni.                                                                                         

Po raz drugi, pół wieku później, o tej dacie przypominały 

aktywistki Nowojorskiej Organizacji Socjaldemokratycznej, które 8 marca 

1908 roku zorganizowały mityng w obronie praw kobiet. 

      Dwie najczęściej spotykane interpretacje powstania święta 8 marca to 

masowe strajki kobiet w St. Petersburgu i uczczenie ofiar krwawo stłumionego 

tam strajku robotnic, a druga interpretacja łączy się z walką angielskich 

sufrażystek o prawa polityczne, gdzie jednym z istotnych punktów kampanii  

był dzień, w którym jeden z posłów uległ namowom działaczek kobiecych                      

i zdecydował się przedstawić w parlamencie angielskim wniosek o przyznanie 

kobietom praw wyborczych. 

      W Polsce Święto Kobiet zostało zauważone dopiero po II wojnie, pasowało 

do socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy składane były życzenia                       

i wręczane prezenty – rajstopy, mydełko albo kawa oraz tulipan, którego odbiór 

każda pracownica musiała obowiązkowo pokwitować. Centralne obchody 

święta kobiet zniknęły w 1993 roku, kiedy definitywnie zniosła je premier 

Hanna Suchocka. 

      Dziś 8 marca świętują najchętniej przedszkolaki, przygotowując dla swoich 

mam, babć i wychowawczyń laurki. Z sympatią o Dniu Kobiet wypowiadają się 

młode kobiety i są za przysłowiowym „kwiatkiem dla Ewy”. Nieco starsze panie 

odnoszą się do tego święta bardziej sceptycznie. Feministki natomiast mają 8 

marca okazję przedstawić swoje poglądy, co robią na corocznych, kolorowych               

i radosnych MANIFACH. 

 

http://puellanova.pl/dzien-kobiet-historia-tradycja-zwyczaje/
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      Dzień ten jest nadal najpopularniejszym, po Nowym Roku, świętem 

w Rosji. Do obowiązków każdego Rosjanina należy obdarowanie bliskiej 

kobiety drobnym upominkiem lub kwiatami. Coraz większym powodzeniem 

cieszą się też wspólne wyjścia do luksusowych restauracji czy klubów. Z badań 

przeprowadzonych przez rosyjskie Centrum Analityczne Jurija Lewady wynika, 

że najgorszym prezentem dla Rosjanki tego dnia jest książka, najlepszym zaś – 

bukiet kwiatów i biżuteria oraz futro. 

Na Białorusi Dzień Kobiet jest świętem państwowym, okazją zarówno do 

oficjalnych akademii, jak i towarzyskich spotkań. 

Na Litwie panie w swym dniu nie tylko otrzymują kwiaty, ale też dyskutują             

o swych prawach. 

Także na Ukrainie Dzień Kobiet jest wolny od pracy. Oprócz tradycyjnego 

bukietu róż czy bombonierki, panie mogą liczyć na złoty pierścionek albo… 

lodówkę, do kupna której zachęca sieć kijowskich sklepów AGD. Takiego 

rabatu jak 8 marca na próżno oczekiwać w innym dniu roku. 

Hiszpania obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet pod hasłem: „Od prawa do 

głosowania do demokratycznej równości”. 

Włoszki otrzymują w Dniu Kobiet od swoich mężczyzn najczęściej mimozę. 

źródło:http://novinkowo.blox.pl/html/ 

Jak brzmi „kobieta’ w innych językach:                                                

angielski: woman ; niemiecki: frau ; rosyjski: zhenshchina ;francuski: femme 

grecki: gynaíka ; japoński: on'na ;hawajski: wahine ; czeski: žena 

                                                    
Z okazji  Dnia Kobiet życzę Ci, 

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, 

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, 

by nigdy nie było porannej pobudki 

i wiał wiatr co rozwiewa smutki… 

http://novinkowo.blox.pl/html/
https://dzienniklodzki.pl/zyczenia-na-dzien-kobiet-2019-wierszyki-zyczenia-ma-dzien-kobiet-zyczenia-na-8-marca-zloz-zyczenia-na-dzien-kobiet-8-marca-2019/ga/9476803/zd/17204805/
https://dzienniklodzki.pl/zyczenia-na-dzien-kobiet-2019-wierszyki-zyczenia-ma-dzien-kobiet-zyczenia-na-8-marca-zloz-zyczenia-na-dzien-kobiet-8-marca-2019/ga/9476803/zd/17204805/
https://dzienniklodzki.pl/zyczenia-na-dzien-kobiet-2019-wierszyki-zyczenia-ma-dzien-kobiet-zyczenia-na-8-marca-zloz-zyczenia-na-dzien-kobiet-8-marca-2019/ga/9476803/zd/17204805/
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     Symbol dłuższych dni i krótszych nocy - pierwszy dzień wiosny.                           

Wiosna kalendarzowa jak co roku wypada 21 marca , ale astronomiczna, 

związana z wejściem Słońca w znak Barana, zacznie się dzień wcześniej, już 20 

marca. Słońce nie zawsze wędruje tak samo, dlatego też pierwszy dzień wiosny 

astronomicznej może się zmieniać. Możliwe, że za 100 lat wiosna zacznie się 

już 13 marca!                                                                                                                  

Pierwszy dzień wiosny podwójnie świętować mogą Benedykt, Marzanna, 

Filemon i Mikołaj – wtedy wypadają też ich imieniny.                                                       

Wiosna 2019.                                                                                                                    

Czym charakteryzuje się pierwszy dzień wiosny? Po często ponurej i mroźnej 

zimie rozkwitająca i zazieleniająca się natura jest pierwszym symbolem 

początku wiosny. Zmienia się pogoda – wzrasta temperatura, niebo jest rzadziej 

zachmurzone i można spodziewać się dużej liczby słonecznych dni. Jedyną 

wadą wiosny może być tylko większa częstotliwość występowania burz.  
 

Jak możemy uczcić pierwszy dzień wiosny? Najpopularniejszym obrządkiem 

związanym z nadejściem nowej pory roku jest topienie lub palenie Marzanny – 

słomianej kukły symbolizującej zimę. Rytuał pochodzi od słowiańskich Jarych 

Godów, czyli cyklu obrządków żegnających zimę. Utopienie marzanny nie tylko 

miało powitać wiosnę, ale też być zapowiedzą udanych i obfitych plonów w 

danym roku. Słowianie początek wiosny obchodzili bardzo hucznie, bawili się 

wspólnie, a przede wszystkim robili mnóstwo hałasu, co miało jeszcze 

skuteczniej odpędzić zimę. Pierwszy dzień Wiosny - 21 marca –  nazywany 

bywa też Dniem Wagarowicza. Słowo „wagary” wywodzi się od „vagari” 

oznaczającego „włóczyć się” i po raz pierwszy zostało użyte w XVI wieku w 

angielskiej literaturze. 
 

                                                                                                         /źródło:gazetakrakowska.pl/  

 

https://gazetakrakowska.pl/wiosna-2019-kiedy-wypada-pierwszy-dzien-wiosny-2019-kiedy-bedzie-cieplo/ar/13869578
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Ożywająca z zimowego letargu natura pobudza do tworzenia. Większość 

sentencji lub utworów związanych z tą tematyką opiera się na optymizmie                         

i radości życia. Rozpocznijmy nasz przegląd od bardzo znanego przysłowia: 

„Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny,                

pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci błyskawicą,                                     

to zasypie twarz śnieżycą.” 

Różnorodność pogody wiosennej w przysłowiu powyżej przekłada się na 

wielość cytatów związanych z wiosną: 

 „Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej.” (Jean-Paul Sartre) 

 „Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie pozwolić na 
życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna.” (Antoni Czechow) 

 „Fantazja to wieczna wiosna.” (Friedrich Schiller) 

 „Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca.” (Nikolaus Lenau) 

 „Popatrz jak nam wiosna ubiera przyrodę i rozbiera panny, a zwłaszcza te młode.” 

(Lech Konopiński) 

 „Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi 
topnieją.” (Konstanty Ildefons Gałczyński) 

  „Nikt nigdy nie zgłębił zamysłów wiosny”. (Bruno Schulz) 

 „Kiedy liście opadły z drzew, gdy słońce świeci na zieloną trawę i ptak ćwierka, 
można by pomyśleć, że to wiosna. Z pewnością tak samo i stary człowiek w jesieni 
swego życia miewa chwile, w których serce jego śni o wiośnie.” (Hans Christian 

Andersen — Baśń mojego życia – fragment) 

 „Miłość - wieczna wiosna kobiety.” (Helena Rowland) 

 „Lubię położyć się na trawie wśród kwiatów, gdy z daleka dobiega dźwięk fletu, 
gdy po rozpostartym nade mną niebie płyną białe, wiosenne chmury.”                               
(Ludwig Uhland) 

 „Wiosna jest rozpuszczaniem zimy.” (Ludwik Jerzy Kern) 

 „Wróbel: Ile to się trzeba naćwierkać, żeby przyszła wiosna.” (Čapek Karel) 

 „Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa.” (Gicgier Tadeusz) 

 „Gdzie kwitnie kwiat- musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce 
zakwitnie.” (Fredrich Rückert) 

 „Kwiat, który się otwiera nie czyni przy tym hałasu.” (Wilhelm Raabe) 

 „Kwiat jest uśmiechem rośliny.” (Peter Hille) 

 „Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu,                
aby wzrosnąć.” (Albert Schweitzer) 
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Bądź FIT na wiosnę!                                                           

10 zdrowych zasad na każdy dzień 

Autor: fot. Półka zdrowia Netto Fit na wiosnę 

Bycie fit nie musi być trudne. Chcesz popracować nad swoją kondycją i zmienić 

nawyki żywieniowe? To prostsze niż myślisz. 

  

1. Sok z cytryny na początek! 

                                                                                               
Autor: Fot. freeimages.com / yucel tellici 

Zaczynaj każdy dzień od szklanki ciepłej wody z sokiem 

wyciśniętym z połowy cytryny. Dzięki temu twój organizm szybciej 

strawi pierwszy posiłek i oczyści organizm z toksyn. Jeżeli picie 

wody z cytryną minimum 15-30 min przed śniadaniem stanie się 

codziennym rytuałem efekty zobaczysz już po kilku dniach.  
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2. Kawa tylko do śniadania! 

Autor: stock Kawa do śniadania 

Kawa może mieć wiele korzyści dla twojego organizmu, ale należy 

pamiętać, że pozytywne skutki przyniesie tylko gdy połączysz ją z 

odpowiednimi produktami. Dlatego zaleca się wypicie filiżanki 

kawy do śniadania - nigdy na czczo! Kawa m.in. poprawia trawienie, 

chroni wątrobę. Idealne będzie pasowała do niej owsianka. 

3. Pij dużo wody... lub bezcukrowych napojów! 

Autor: fot. Półka zdrowia Netto Napoje bezcukrowe 

Każdego dnia powinno spożywać się co najmniej 2 litry wody! Jeżeli 

nie przepadasz za wodą i nie wyobrażasz sobie wypicia takiej ilości 

możesz skorzystać z innych napojów nawadniających. Idealnym 

zamiennikiem będzie np. sok z aloesu czy aceroli dolewany do 

wody, który nada jej wyjątkowy smak. W miejscu, w którym 

spędzasz najwięcej czasu w ciągu dnia, postaw dużą butelkę 

napoju wtedy nawet nie zauważysz, kiedy ją wypijesz! 



8 
 

4. Wybieraj mądrze! 

Autor: Fot. Netto Bardzo łatwo zastąpić niezdrowe produkty 

Pamiętaj, że większość niezdrowych produktów można łatwo 

zastąpić. Nie wiesz jak? Jednym z najprostszych przykładów może 

być olej słonecznikowy czy rzepakowy, który bardzo łatwo 

zastąpisz olejem kokosowym. Zdrowym zamiennikiem cukru jest 

także Ksylitol czy Erytrytol. 

5. Jedz regularnie, mniej więcej co 3 godziny! 

                                                                                     
Autor: Stock Regularne jedzenie to duża część sukcesu 

W diecie najważniejsza jest regularność. Należy jeść mniej, a 

częściej. Przeraża Cię przygotowanie około 5 posiłków dziennie? 

Spokojnie, kilka z nich możesz zastąpić łatwo dostępnymi 

produktami gotowymi do zjedzenia. Warto wprowadzić więcej 

posiłków dziennie - trening to tylko 30 proc. sukcesu. Cała reszta 

zależy od racjonalnego żywienia. Jednym z posiłków w ciągu dnia 

może być np. koktajl warzywny. 
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6. Unikaj glutenu. To naprawdę działa! 

                                                                                          
Autor: fot. Półka zdrowia Netto Produkty bezglutenowe 

Jak się okazuje jedzenie bezglutenowe to nie jest kolejny naciągany 

pomysł na odchudzanie. Okazuje się, że na nietolerancję glutenu 

może cierpieć bardzo wiele osób, które nawet o tym nie wiedzą. 

Jeżeli ograniczysz produkty zawierające gluten z pewnością 

poczujesz różnicę! Warto jednak pamiętać, że wszystko należy robić 

z głową i rozmysłem.  

7. Wykonuj różne aktywności na świeżym powietrzu! 

 

Autor: fot. freeimages.com/ janet burgess Spacery na świeżym powietrzu pobudzają pracę organizmu 
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Najlepsze efekty przynoszą treningi, które są urozmaicone. Jeżeli 

jesteś fanem ćwiczeń wzmacniających to warto, aby regularne 

treningi na siłowni urozmaicić np. bieganiem na świeżym powietrzu! 

Jeżeli nie lubisz biegać po dworze możesz to zastąpić długimi 

spacerami, które też pobudzają ciało do działania. 

 

 

8. Urozmaicaj swoje ćwiczenia! 

 

 

Autor: Stock Różnorodne ćwiczenia to podstawa! 

Połączenie różnych form treningu sprawi, że ciało będzie 

funkcjonowało dużo lepiej. Lepsze i przede wszystkim 

szybsze efekty przynosi za każdym razem różnorodny trening. Jeżeli 

wolisz ćwiczenia cardio to poświęć im więcej czasu, ale nie 

zapomnij o ćwiczeniach siłowych czy wzmacniających i poświęć im 

choć 15 minut swojego treningu. 
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9. Nie podjadaj niezdrowych słodkości w ciągu dnia! 

                                                           
Autor: fot. Półka zdrowia Netto Produkty bez cukru 

Jeżeli jednak nie możesz się powstrzymać, wybierz przekąski 

bezcukrowe. Mogą to być np. gorzkie czekolady z dużą zawartością 

kakao. Na rynku znajdziesz też żelki, cukierki czy ciasteczka                   

bez dodatku cukru.                                                                                             

10. Wysypiaj się! 

                                                                                             
Autor: Fot. freeimages.com/kot lucia rojas   

Odpowiednia dawka snu to ok. 7-9 godzin i należy się tego trzymać. 

Niedobór snu źle wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. 

Zbyt krótki sen może zwiększać prawdopodobieństwo zawału, 

cukrzycy, chorób serca, ale może prowadzić też do otyłości. 

/źródło:www.eska.pl/ 



12 
 

Trening intelektualny 

             Wiosenna krzyżówka 

1. Kwiat z Holandii.  

2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.  

3. Kotki na wierzbie.  

4. Fioletowy zwiastun wiosny.  

5. Budzi się z zimowego snu.  

6. Wyrastają z pączków na drzewach.  

7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.  

8. Wielkanocne kolorowe jajka.  

9. Topimy ja 21 marca.  

10. Pierwszy wiosenny miesiąc.  

11. Żółty motylek.  

 

 

 

     

Hasło: ……………………………………………… 

Czy wiesz co oznacza ten wyraz?  
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   Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest najważniejszym                         

i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim. Mimo tego, że bardzo 

uroczyście obchodzimy też Święto Bożego Narodzenia to właśnie w czasie 

Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary i stąd tak wielka 

waga tych świąt.                                                                                                                 

Z Wielkanocą związany też jest Wielki Post, poprzedza on święto, trwa 40 dni                  

i rozpoczyna się Środą Popielcową.                                                                             

Święta wielkanocne obchodzone są w Polsce niezwykle uroczyście i jak chyba 

żadne inne związane są z wieloma tradycjami i ludowymi obrzędami. 

Najbardziej znane i rozpowszechnione wśród wiernych to: malowanie pisanek, 

święcenie pokarmów, tradycja przystrajania Grobu Pańskiego, śmigus-dyngus, 

dzielenie się jajkiem.                                                                                                               

W okresie Postu są też odprawiane specjalne nabożeństwa: Droga Krzyżowa i 

Gorzkie Żale, a wierni powinni w tym czasie wstrzymać się od zabaw, pościć i 

modlić się. Czas Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela Palmowa. Jest to 

pamiątka tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Piątek jest 

najsmutniejszym dniem wielkanocnej liturgii. Obchodzony jest na pamiątkę 

śmierci i pogrzebu Chrystusa. Wierni odwiedzają grób Chrystusa w kościołach, 

czas wypełnia pełna skupienia modlitwa 
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Symbolika pokarmów w wielkanocnym koszyczku 

 

Baranek - jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Uosabia triumf życia 

nad śmiercią i przezwyciężenie zła.  

Chleb - to jeden z ważniejszych symboli dla chrześcijan - przedstawia Ciało 

Chrystusa. Zapewnia dobrobyt i pomyślność.  

Jajko - symbol nowego życia, a także oznaka płodności. Dzielenie się nim 

umacnia więzy rodzinne.  

Sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Odstrasza zło.  

Wędlina - oznacza dostatek i zamożność rodziny. Gwarantuje też zdrowie.  

Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną i witalność. Daje zdrowie na cały rok.  

Wielkanocna baba - symbol umiejętności, powodzenia i dostatku.  

Czasem do święconki wkłada się także ser, który oznacza harmonię między 

człowiekiem a siłami natury oraz zajączka - symbol wiosny. 

/źródło:www.styl.pl/ 
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Zrób to sam 

Świąteczne słodkości! 

 

Na początek baranek, oczywiście z ciasta. Spróbujcie zrobić go sami.                           

To naprawdę łatwe !  

    
Baranek  z ciasta 

Składniki: 
 

po 5 dag maki pszennej i ziemniaczanej 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

3 zmielone orzechy włoskie 

1 jajko 

łyżeczka cukru waniliowego 

3 łyżki cukru pudru 

2 łyżki masła 

szczypta soli 
 
 

1.Wymieszać składniki ciasta, dokładnie wyrobić. 
 

2. Formę w kształcie baranka wysmarować tłuszczem, posypać mąką, włożyć do niej 

ciasto. Piec w temperaturze 180°C około 35 minut, wyjąć. 
 

3. Barwnikami lub pisakami spożywczymi  udekorować baranka albo posypać cukrem 

pudrem. 
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Babka piaskowa 

 

Najłatwiejsza i najprostsza babka piaskowa oprószona cukrem pudrem. Miękka, 

puszysta i wilgotna. Znana i lubiana. Przygotowanie jest proste i szybkie. 

Idealna na święta obok kolorowych mazurków. Dla dzieci i dorosłych. 

Polecamy.  

Składniki:  

 25 dag margaryny 

 4 jajka 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mąki pszennej 

 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 aromat waniliowy 

 cukier puder do posypania 

Przygotowanie:  

Margarynę (może być również masło) rozpuścić w garnku na małym ogniu, 

uważając aby się nie przypaliło i nie zaczęło gotować. Ostudzić.  

      Jajka utrzeć z cukrem na puszysty krem. Dodać obie mąki wymieszane 

z proszkiem do pieczenia. Dokładnie wymieszać, można zmiksować. Następnie 

dodać aromat waniliowy i wymieszać. Na koniec dodać rozpuszczoną 

margarynę, powoli wlewać cały czas mieszając, aby w cieście nie porobiły się 

grudki mąki.  

  

        Foremkę na babkę wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. 

Przełożyć łyżką ciasto, wyrównać powierzchnię. Babkę piaskową piec 

1 godzinę w temperaturze 175 stopni C. Przestudzić, wyjąć z formy i posypać 

przez siteczko cukrem pudrem.  Smacznego! 
/źródło:www.ciastanet.pl/ 
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Kącik poetycki   

 

Wiosna przyszła, 

a z nią święta, 

każda buzia uśmiechnięta. 

Przywitał nas dziś 

wielkanocny ranek, 

z koszyczka wygląda baranek. 

Pisanki się uśmiechają, 

kurczaki głośno rozmawiają, 

zajączek skacze po lesie 

i życzenia wszystkim niesie. 

Zdrowia, szczęścia, smacznego jajka 

i niech te święta będą jak bajka. 

                       

                          Kinga Latawiec, klasa V 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrZi8jtveAhWRqaQKHbsAAXsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tbsjozefow.pl/przetargi/&psig=AOvVaw0S3Tn_1F-DpFzuDZmMurir&ust=1542533238007537
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Czy wiesz, że… 

Przedstawiamy 21 niezwykłych faktów z różnych zakątków świata, o 

których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Zaskoczeni? 

Arabia Saudyjska - brak rzek 

 

W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki. Fakt ten czyni ten kraj 

unikatowym na skalę całego świata. 

USA - zalatany kraj 

 

Obywatele Stanów Zjednoczonych wciąż latają. W każdym momencie co 

najmniej 61000 Amerykanów jest w powietrzu. To tyle co małe miasto! 

Falklandy - wyspy owiec 

 

Na Falklandach jest więcej owiec niż ludzi. I to znacznie więcej! Na 1 

mieszkańca przypada bowiem co najmniej 200 owiec. 

Indonezja - w cieniu wulkanu 

 

W Indonezji jest mnóstwo wulkanów. Miliony mieszkańców żyją w pobliżu aż 

127 gór wulkanicznych gotowych pluć lawą. 

Singapur - betonowa dżungla 

 

Singapur jest całkowicie zurbanizowany. Nie spotkasz tu żadnego rolnika, pola 

ani traktora. 

Szwajcaria - raj dla łasuchów 

 

Przeciętny Szwajcar rocznie zjada 10 kilogramów czekolady. To musi być 

słodkie życie. 

Kanada - jeziorami stoi 

 

W Kanadzie jest mnóstwo jezior. Najwięcej na całym świecie. 60% wszystkich 

zbiorników wodnych tego typu jest właśnie w tym kraju. 

Monako - mini państwo 

 

Księstwo Monako jest naprawdę małe! Jest mniejsze niż Central Park w Nowym 

Jorku. Pomimo tego, mieszka w nim około 38000 ludzi. 

Piotre

k 
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Libia - zamki na piasku 

 

W Libii 99% kraju to piaski pustyni. Zieleń rośnie tylko w oazach. 

 

Malediwy - jak nisko? 

 

Malediwy są "najniższym" krajem na świecie. Mają więc najniższy najwyższy 

szczyt na Ziemi (5,1 metra). Rajskie wyspy pewnego dnia może pochłonąć 

ocean. Spieszcie się je odwiedzić! 

Norwegia - w zgodzie z naturą 

 

W Norwegii 99% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To głównie dzięki 

elektrowniom wodnym. 

Rosja - tlen 

 

Syberia w Rosji i jej niekończące się, dziewicze lasy produkują większość 

światowego tlenu. Tutaj naprawdę można odetchnąć świeżym powietrzem! 

Haiti - żadnych drzew 

 

Z kolei na Haiti jest bardzo mało drzew. Wszystko przez ich anarchistyczną 

wycinkę. Teraz państwo pustynnieje. 

Papua Nowa Gwinea - wiele języków 

 

Papua Nowa Gwinea to najbardziej zróżnicowany kulturowo kraj na świecie. 

Mieszkańcy posługują się tutaj aż 820 językami! 

Nauru - tłusta wyspa 

 

Republika Nauru wcześniej nazywana była Pleasant Island. Dlaczego? Ponad 

95% obywateli jest otyłych. 

Droga Panamerykańska - łącznik dwóch Ameryk 

 

Wiesz czym jest droga Panamerykańska? Łączy Amerykę Północną z 

Południową i liczy 25750 km. Rozpoczyna się w Prudhoe Bay na Alasce, a 

kończy w miejscowości Ushuaia w Argentynie. Jest gdzie jeździć. 
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Finlandia - kraina wysp 

 

Myśleliście, że na Malediwach jest dużo wysp? Błąd! W Suomi jest ich około 

180000. To najwięcej na świecie. 

Grecja - rekordowy hymn 

 

Grecki hymn państwowy nie ma sobie równych. Ze swoimi 158 wersami znalazł 

się w księdze rekordów Guinnessa jako najdłuższy hymn na świecie. Nie jest 

łatwo zaśpiewać go w całości. 

Tajlandia - weź głęboki oddech... 

 

                                                            
                                   ถ                  ถ                
                  . Wiesz, jakiego miasta to pełna nazwa? Stolicy Tajlandii - 

Bangkoku. Ma aż 169 liter. 

Hiszpania - kraina oliwą płynąca 

 

To w tym kraju produkuje się 45% tego surowca. Jest to zawrotne 1500000 ton 

oliwy rocznie. 

Andora - najwyższa stolica w Europie 

 

Stolica Andory nazywana też Andora La Vella jest najwyżej położoną w 

Europie. Leży na około 1000 metrach n.p.m. 

/źródło:www.fly4free.pl/ 
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22 kwietnia 2019  - Dzień Ziemi 

       Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się 

nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas 

uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Organizatorzy Dnia Ziemi 

chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem 

planety ludzi.                                                                                                                          

        Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na 

półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. 

Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.       

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John 

McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 

1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez 

burmistrza San Francisco, Josepha Alioto.                      

Działacze apelują do polityków o podjęcie pilnych działań, a politycy wydają 

apele do społeczności międzynarodowej, by działać wspólnie i bez opóźnień. 

Pomysłodawcą Dnia Ziemi był amerykański senator Gaylord Nelson.                

W społeczeństwie pojawiło się wiele organizacji, które wykorzystywały Dzień 

Ziemi jako okazję do promowania zmian w ustawodawstwie oraz 

rozpowszechniania postaw proekologicznych wśród Amerykanów.                              

Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków. 
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Każdy wie, że jeśli chce zmienić świat, musi zacząć od siebie! 

Zacznij i Ty!!! 

 

KODEKS MŁODEGO  EKOLOGA 
 
Ziemia to nasz wspólny dom.  
Żyjmy w zgodzie z przyrodą i rozważnie 
korzystajmy z jej darów.  
 

 
 

1. Nie niszcz i nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego!  
 Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.  

 

 

2. Segreguj odpady!  
 Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje.  
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3. Zmniejsz ilości substancji szkodliwych dla środowiska!  
 Szkodliwe materie - telefony i baterie zbierają wszystkie dzieciaki             
do specjalnej paki. 

 

4. Używaj produktów przyjaznych tobie i środowisku!  
Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna.  

 

5. Oszczędzaj wodę!  
Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią 

bardzo wielu. 

 

6.Oszczędzaj energię! 
Energię co dzień oszczędzamy, zatem zbędne światło wszędzie 
wygaszamy. 

 

7. Chroń rośliny i zwierzęta!  
Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje. 
Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają. 

 

8. Żyj ekologicznie – zdrowo w zdrowym środowisku!  
Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy,                                                  

jedz je często a będziesz zdrowy. 
 

9. Nie hałasuj!  
Dbaj o ciszę wokół. Słuchaj głosów przyrody, 
bo one dają nam spokój.  

 

10. Bądź przyjacielem przyrody!  
Dużo uczmy się o przyrodzie, bycie fit i eko jest w modzie. 
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Uśmiechnij się!!! 

Jak się nazywa płacz małego raczka?  

Wycieraczka 

  

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". 

Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

  

 Przychodzi zajączek do cukierni i pyta: 

- Czy jest tort marchewkowy? 

Sprzedawca odpowiada, że nie ma. 

Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Na trzeci dzień to samo. 

Cukiernik pomyślał, że skoro zajączek przychodzi codziennie i pyta o ten tort 

marchewkowy to on mu go upiecze. I tak się stało. 

Na czwarty dzień przychodzi zajączek i pyta: 

-Czy jest tort marchewkowy? 

Sprzedawca dumnie odpowiada, że jest. 

Na to zajączek:  

-A kto go kupi? 

  

 

Pani do Jasia:  

- Jasiu, znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?  

- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?  

- Nie...  

- To co mnie pani straszy swoją bandą? 

  

Jak nazywają się małe sowy które mówią ,,TAK'' ? 

Taksówki 

 

 
 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-placz-malego
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/4276/przychodzi-zajaczek-do-cukierni-i-pyta---czy-jest-tort-marchewkowysprzedawca-odpowiada,-ze-nie.html
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Do następnego numeru!!! 
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