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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZABAW NA ŚNIEGU,

LODOWISKU I PODCZAS KULIGÓW:

1. Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się w pobliżu dróg i zbiorników wodnych

2. Do zjeżdżania wybieraj tereny pozbawione drzew i nierówności, które mogą grozić wywrotką

3. Zachowaj bezpieczeństwo nie chodźmy po torze saneczkarskim lub stoku narciarskim gdy inni

zjeżdżają

4. Nie zjeżdżaj z pagórków na butach

5. Nigdy nie doczepiaj sanek do samochodu

6. Przed jazdą na sankach zawsze sprawdzaj czy sankach nie ma wystających śrub, gwoździ bądź

połamanych szczebli, ponieważ stwarzają one poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy

7. W czasie jazdy na nartach zawsze ubieraj kask ochronny

8. Przed jazdą zawsze sprawdź wiązania i jakość sprzętu

9. Nie stwarzaj zagrożenia na stoku niewłaściwym zachowaniem

10. Rzucając śnieżkami nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu, z kamieniami, ani innymi

twardymi przedmiotami w środku, bo możesz zrobić komuś krzywdę

11. Nigdy nie celuj śnieżkami w twarz

12.  Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub

wypadku drogowego

13. Nie rzucaj śnieżkami w pieszych ani w okna domów
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14.  Na  łyżwach  jeździj  tylko  w  wyznaczonych  do  tego  miejscach,  nie  wolno  jeździć  po

zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach i wykopach, ponieważ pod wpływem ciężaru ciała lód

może się na nich załamać

Co zrobić gdy pod kimś załamie się lud?

• Nigdy nie wbiegaj na lód, który się pod kimś załamał; 

• Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia

ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi

pęknięciami i rysami

• Zadzwoń po pomoc na numer 112

Co robić sytuacji, gdy załamie się pod nami lód:

• Zachowaj spokój

• Unikaj gwałtownych ruchów

• Za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód

• Rozłóż szeroko ręce zwiększając w ten sposób kontakt z pokrywą lodową

• Staraj się wydostać z wody ostrożnie podciągając się na rękach

• Pamiętaj, że w lodowatej wodzie można przebywać tylko przez kilka minut – dłuższa kąpiel

grozi nadmiernym wychłodzeniem organizmu

• Gdy wydostaniesz  się  na  powierzchnię  lodu  poruszaj  się  w kierunku brzegu  w pozycji

leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód

• Cały czas wzywaj pomoc

Emilia
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JAK HODOWAĆ MODLISZKI

Hej! Czy interesuje się życie modliszek? 

To w jaki sposób jedzą i linieją? 

Tutaj znajdziesz kilka porad na temat ich hodowli

Modliszka  to  owad  żyjący  głównie  w  strefie  subtropikalnej  i  tropikalnej.  Niektóre

modliszki żyją w Europie Środkowej, więc również w Polsce. Nazwa modliszka może kojarzyć się

z  charakterystycznym ułożeniem ich  "łapek".  Modliszki  to  drapieżniki.  Nie  atakują  człowieka,

chyba, że czują się zagrożone.

Najpopularniejsze gatunki modliszek: 

- modliszka zwyczajna

- modliszka diabelska

- modliszka storczykowa

- modliszka gwinejska

Rodzaje modliszek dla początkujących:

- Sphodromantis

- Hierodula

- Deroplatys

- Rhombodera

- Creobroter

- Phyllocrania [ten rodzaj mam akurat ja :) ]

1. Gdzie można kupić modliszkę?

Modliszki można kupić, podobnie jak ptaszniki, na giełdach terrarystycznych lub 

w internecie. Przy drugiej opcji należy jednak uważać, gdyż nigdy nie wiemy czy sprzedawca 

z internetu nas nie oszuka bądź nie sprzeda chorej modliszki.

2. Terrarium i wentylacja.

Terrarium dla modliszek  powinno być następujące:  długość,  szerokość  oraz wysokość

powinny być dwa razy większe od całkowitej długości owada. Jest to jednak wartość minimalna.

Radził bym modliszce zapewnić większe terrarium.
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Wentylacja  w  pojemniku  w  którym  żyje  modliszka  powinna  mieć,  jak  w  przypadku

ptaszników, otwory od boku jak i od góry. To zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza. Można

również użyć czegoś do ogrzewania co zapewni tę cyrkulację jeszcze lepszą.

3. Polskie modliszki i gdzie je znaleźć.

Najpowszechniejszą  modliszka  żyjąca  w  Polsce  jest  modliszka  zwyczajna.  Obecnie

modliszki  żyją na południu Polski,  lecz jej  bytowanie jest  zaobserwowane również na północy.

Najłatwiej jest ją spotkać na łąkach, polanach, rzadziej w lasach. 

Rozmiary modliszki zwyczajnej wynoszą 40-75mm, samice są większe od samców. Warto

również dodać, że modliszka zwyczajna jest pod ochroną i nie można jej hodować u siebie w domu.

4. Co będzie potrzebne do hodowli.

- terrarium, owalny pojemnik plastikowy (musi on jednak być wystarczająco duży dla modliszki

aby mogła ona przejść bezpiecznie wylinkę

- włókno kokosowe bądź torf (jako podłoże),  ręcznik papierowy lub nawet bez podłoża nic się

modliszce nie stanie

- pęseta (do wyciągania niedojedzonych resztek pokarmowych np. chityny, wkładania pokarmu itp.)

- spryskiwacz (do nawilżania pojemnika)

- pokarm - najpowszechniejsze są karaczany tureckie (u młodszych osobników muszki owocówki)

z uwagi na małą ilość chityny która w nadmiarze może zaszkodzić modliszce. Oprócz tego należy

pilnować aby niezjedzony pokarm, bądź po prostu żywy zawsze był wyciągany, gdyż żywy pokarm

podczas linienia modliszki może ją nawet zjeść żywcem. Modliszki w trakcie wylinki podobnie jak

ptaszniki są bezbronne
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-  płyn  do  dezynfekcji  (jeżeli  mamy  więcej  niż  jedną  modliszkę  zalecam  używanie  płynu

dezynfekującego  na  pęsetę  który  zapobiegnie  przenoszeniu  chorób  z  jednego  pojemnika  do

drugiego, o ile te choroby występują)

- latarka (przydaje się do obserwacji modliszki wieczorami)

-  ozdoby (różne  korki,  roślinki  itp.  Ten punkt  jest  niekonieczny,  a  nawet  trochę zbędny,  jeżeli

ozdoba zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca w pojemniku przez co modliszka nie może przejść

wylinki.  Jeżeli  chcemy  już  użyć  owych  ozdób,  najlepiej  to  zrobić  gdy  modliszka  osiągnie

dorosłość)

UWAGA!!! PODOBNIE JAK W PRZYPADKU PTASZNIKÓW WSZYSTKIE 

OZDOBY MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO ODKAŻONE ABY NIE ZNALAZŁY SIĘ NA NICH

ŻADNE PASOŻYTY ITP.

-  siateczki  (mam na  myśli  coś  w kratkę o co modliszka będzie  mogła  zahaczyć  odnóża, gdyż

modliszki bardzo często wiszą do góry nogami)

5. Jak hodować modliszkę gwinejską

Modliszki gwinejskie ze względu na niewielkie rozmiary, proste wymagania w hodowli,

ładny  wygląd  są  często  spotykane  w  hodowlach  początkujących  osób.  Ten  gatunek  pochodzi

z Afryki Wschodniej. Jej rozmiary to około od 60 do 100 mm. Modliszka gwinejska ma zielone,

czasem jasnobrązowe ubarwienie. Jest drapieżnikiem.

Modliszka gwinejska powinna mieć od 25 do 28 stopni Celsjusza w swoim terrarium.

W nocy  spadek  o  4  stopnie  (jeżeli  nie  ma  takiej  możliwości,  bądź  po  prostu  się  zapomina,

modliszce nic się nie stanie). Ciepło dostarczamy za pomocą np. mat grzewczych.

Wilgotność w terrarium powinna wynosić około 50-60%, czyli niewiele, a w nocy 60-

70%. Modliszek gwinejskich nie należy hodować grupowo.
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6. Jak hodować modliszkę diabelską?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że modliszka diabelska nie jest diabłem. Ma za to

bardzo  bardzo  dobry  kamuflaż  co  ułatwia  jej  polowanie.  Rozmiary  modliszki  diabelskiej  są

naprawdę  duże:  od  8  do  14  centymetrów.  Modliszki  diabelskie  pochodzą  z  terenów  Kenii

i Tanzanii, ubarwienie tego gatunku zmienia się w ciągu życia.

Modliszki  diabelskie  są  dla  osób  bardziej  doświadczonych  w  hodowli,  ponieważ  są

podatne  na  błędy  hodowców  np.  za  dużą  lub  za  małą  wilgotność,  na  złą  temperaturę,  gdyż

temperatura w jakiej żyją wynosi od 30 do 35 stopni w ciągu dnia, a w nocy aż o 10 stopni mniej.

Początkującemu hodowcy może być ciężko zachować odpowiednią temperaturę w ciągu dnia i nocy

więc nie jest zalecana dla "świeżaków". Wilgotność powinna wynosić w ciągu dnia 40-60%, a w

nocy od 60-80%.
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7. Jak hodować modliszkę storczykową?

Modliszka ta ma taką nazwę, ponieważ poluje i bytuje kamuflując się pośród storczyków.

W przypadku  tego  gatunku  jest  duża  różnica  w  rozmiarze  między  samcem a  samicą.  Samice

osiągają rozmiary do 80mm, a samce do 30mm. Modliszki  te  żyją w lasach deszczowych Azji

Środkowo-Wschodniej: Birmie, Tajlandii, Malezji i w Indiach.

Ten  gatunek  uchodzi  za  w  miarę  trudną  w hodowli  modliszkę.  Największe  trudności

sprawia różnica w rozwoju dwóch różnych płci. Temperatura do utrzymywania w ciągu dnia to 26-

30 stopni, w nocy o około 6 stopni mniej. Większe samce powinny mieć stałe 20-22 stopnie. Jeśli

chodzi o wilgotność powinna ona odpowiadać wilgotności lasów Azji Środkowo-Wschodniej.

To tyle na temat modliszek. Mam nadzieję że dzięki mojemu artykułowi

zainteresowałem Cię modliszkami, a może nawet przekonałem do hodowli tych

wspaniałych zwierząt :). Poniżej znajdziesz zdjęcie mojej modliszki. 

                                                                                               Krzysztof
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KOSZYKÓWKA- 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA GRA ZESPOŁOWA

 

Wydawałoby się, że koszykówka to łatwy sport, że wystarczy tylko trafić do kosza i mieć

silne ręce,  bo piłkę trzeba dorzucić do kosza.  To złe  myślenie!  Aby być dobrym koszykarzem,

trzeba być ogólnie sprawnym. Koszykarz musi dbać o rozwój pozostałych partii mięśniowych –

nóg, brzucha, grzbietu.

Koszykówka  to gra kontaktowa,  bardzo  dynamiczna,  w  której  pokonuje  się  bardzo  duże

dystanse  podzielone  na  krótkie  odcinki.  To  dużo  nagłych  zwrotów akcji  i  dlatego  trzeba  mieć

bardzo  mocne  nogi,  aby  stawy  wytrzymały  takiego  rodzaju  obciążenia.  Jednak  nogi  to  nie

wszystko. Gdyby zawodnicy NBA nie mieli silnych mięśni tułowia, nie skakaliby tak wysoko.
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Podobnie  jest  podczas  podstawowej  części  rozgrywki,  czyli  rzucie  do  kosza.  Dobrze

wykonany rzut  zaczyna się właśnie od nóg a ruch rękami to  faza końcowa. Im lepsza technika

rzutu,  tym lepsza  skuteczność  rzutowa.  W koszykówce  trafienie  do  kosza  jest  ważne,  ale  jak

w każdym sporcie  zespołowym w pojedynkę  nic  się  nie  osiągnie.  W drużynie  istnieje  podział

obowiązków.  Podczas meczu piłki koszykowej każda drużyna ma parkiecie pięciu  zawodników.

Wśród nich można wyróżnić rozgrywającego, niskiego skrzydłowego, rzucającego obrońcę, silnego

obrońcę oraz środkowego. 

Mecz koszykówki rozgrywa się między dwoma drożynami i trwa 40 minut, które podzielone

są na 10 minutowe kwarty. Podczas meczu występują następujące przerwy:

•20-minutowa przerwa przed rozpoczęciem meczu

•2-minutowe przerwy między 1 i 2 kwartą, 3 i 4 kwartą, oraz między dogrywkami

•15-minutowa przerwa między 2 i 3 kwartą

Kosz jest zdobyty, gdy żywa piłka wpada do kosza od góry i zostaje w nim, lub całkowicie przez 

niego przechodzi

Za 1 rzut można zdobyć:

•1 punkt (gdy jest to rzut wolny),

•2 punkty (gdy jest to rzut sprzed linii rzutów za 3 punkty),

•3 punkty (gdy jest to rzut zza linii rzutów za 3 punkty)

Koszykówka mocno wpływa na kształtowanie charakteru młodego człowieka. Wiele osób,

którzy  kiedyś  trenowali  koszykówkę  i  nie  zrobili  zawodowej  kariery  wspomina,  że  na  boisku

nauczyli się walczyć do końca i nie odpuszczać, zaciskać zęby kiedy jest ciężko i podnosić się zaraz

po upadku.

Paulina

10



KILKA WIADOMOŚCI O EKOLOGII

1. Jak zaoszczędzić wodę?

 Jednym ze sposobów jest wielokrotne używanie tej samej wody np. po umyciu warzyw 

oraz owoców można tą wodą użytą do tego podlać rośliny. Jeżeli masz w kranie ustawioną zimną 

wodę   i chcesz puścić ciepłą, zimną wodę wlej np. do konewki i możesz tą wodą podlewać rośliny 

lub użyć jej do czegoś innego. Możesz też unikać kąpieli i zamiast niej brać prysznic.

2. Jak ograniczyć ilość zużycia plastiku?

 Przytłaczająca ilość plastiku sprawia, że szkodzi on naszej planecie i jej mieszkańcom. 

Warto temu zapobiegać poprzez stosowanie się do następujących zasad:

• Zamiast używać plastikowych słomek, można kupić za 9zł 100 sztuk słomek ze słomy. 

• Można nie  kupować wody w butelkach,  tylko nalać

przefiltrowana wodę z kranu do swoich butelek. 

• Kolejnym sposobem jest noszenie na zakupy własnych

wielorazowych  toreb  lub  po  kupieniu  bułki  branie

woreczka  po  bułce  do  domu,  żeby  na  przykład

następnego dnia włozyć do niego kanapki do szkoły. 

• Szczoteczki  do zębów są przez nas używane bardzo

dużo,  więc  dużo  ich  kupujemy.  Zamiast  kupować

plastikowe szczoteczki,  możesz  kupić  coraz  częściej

spotykaną  w  sklepach  szczoteczkę  do  zębów

z bambusa.

• Warto  nie  kupować  jedzenia  w  plastikowych

opakowaniach, a wybrać te na wagę
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3. W jaki sposób zaoszczędzić prąd?

 Może ci się to wydać dziwne, ale oszczędzanie prądu ma duże znaczenie. Podczas 

ładowania telefonu oraz gdy ładowarka jest w kontakcie, a nie jest podłączony do niej telefon 

wytwarza się niepotrzebne ciepło.

Warto stosować następujące zasady:

• Gdy jest jasno, słońce ładnie świeci nie włączaj niepotrzebnie światła, a wieczorem gdy nie

ma nikogo w jakimś pokoju zgaś światło. 

• Jeżeli  chcesz  usmażyć  zamrożonego  kurczaka,  nie  wkładaj  go  do  mikrofalówki,  tylko

wyjmij dzień wcześniej z zamrażarki by mięso odmroziło się w naturalny sposób. 

• Zawsze wyciągaj ładowarkę z kontaktu gdy nie ładujesz telefonu

• wyłączaj z prądu każdą elektryczną rzecz, której akurat nie używasz

• nie puszczaj telewizji w tle, kiedy nie masz czasu go oglądać

• zamień żarówki na LED

• ustaw telewizor na tryb z ograniczonym zużyciem energii

• w pralce i zmywarce korzystaj z programu ECO

 

Zuzanna M.
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Praca plastyczna wykonana przez Kingę
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JAPONIA

Japonia  to  państwo  wyspiarskie  położone  na  wąskim  łańcuchu  wysp  zachodniego

Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji o długości 3,3 tys.km. Archipelag ten rozciąga się niemal

południkowo, tworząc łagodny łuk wygięty w stronę kontynentu. 

Walutą tego kraju są jeny: 10 jenów = 0,35 groszy

Stolicą  Japonii  jest  Tokio-  największe  miasto  Japonii,  położone  na  południowo-wschodnim

wybrzeżu Honsiu i zarazem największy obszar metropolitalny na świecie na poziomie 38 305 tys.

mieszkańców.  Ludność Japonii wynosi 125,8 miliona, a zagęszczenie wynosi 335 osób/km².

Ludność Japonii stanowią :

• 98,5% Japończycy

• 0,5% Koreańczycy

• 0,4% Chińczycy Han

• 0,6% inne narodowości

Religiami dominującymi w kraju są buddyzm i shintō.

Japonia słynie z przepysznych owoców morza, warzyw, ryżu i makaronów. Do najbardziej

rozpoznawalnych  japońskich  potraw zaliczyć  można  sushi,  ramen,  okonomiyaki,  suszone  ryby,

mięso wołowe, wieprzowe i drób, takoyaki, gomae, desery przyrządzane z zielonej herbaty czy

miso. Japończycy lubią także słodycze typu dorayaki,pocky,ramune i mochi. 
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Japonia  jest  kojarzona  z  samurajami  i  sztukami  walki.  Samuraje  początkowo  mieli  za

zadanie  ochraniać  cesarza  i  inne  ważne  osoby.  Sztuki  walki  które  powstały  w Japonii  to  judo

i karate. Judo to kontaktowa sztuka walki. Jesteśmy w całkowitym zbliżeniu z przeciwnikiem lub

rywalem. Natomiast w karate kontakt fizyczny z rywalem jest ograniczony do uderzeń i kopnięć.

Karate,  podobnie  jak  judo,  uczy  wytrwałości,  dyscypliny  oraz  myślenia  taktycznego  lecz

ważniejszy w nim jest aspekt duchowy.
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Festiwal Śniegu w Sapporo

Do jednych z najciekawszych atrakcji turystycznych polecanych w porze zimowej zaliczyć

można Festiwal Śniegu w Sapporo.  Podczas  festiwalu,  który odbywa się  od 1950 roku zawsze

w drugiej  połowie  lutego  zobaczyć  można  wystawę  spektakularnych  rzeźb  wykonywanych  ze

śniegu i lodu. Festiwal w ciągu ponad 60 lat trwania systematycznie się rozrastał – obecnie ma on

międzynarodową renomę i przyciąga turystów z całego świata.

Pola ryżowe Senmaida

W  okresie  wiosennym  warto  natomiast

wybrać się nad brzeg Morza Japońskiego, po to

by  podziwiać  tysiąc  pól  ryżowych  Senmaida,

tarasowo  schodzących  w  dół  wzgórza.  Wiosną

pola ryżowe wypełniają się wodą,  dzięki  czemu

półwysep  Noto  słynie  z  zapierających  dech

w  piersiach  widoków.  Jest  to  jedna

z  najpopularniejszych  atrakcji  przyrodniczych

w Japonii.

Hanami - tradycja podziwiania kwiatów

Hanami czyli „oglądanie kwiatów”, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w japońskiej

kulturze.  Jest  to  tradycja  praktykowana  od  kilkuset  lat  polegająca  na  podziwianiu  ozdobnych

kwiatów  wiśni.  Święto  kwitnących  wiśni  to  czas  szczególnej  atmosfery,  kojarzone  głównie

z radością nadejścia wiosny, jak i ulotnością chwili, przemijaniem jako częścią życia.

 

Marta
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ZAGADKI

1. Co to jest? Głowę ma z ognia, duszę z nici, a ciało dała
pszczoła...

2. Na jakie pytanie nie można odpowiedzieć nie?
3. Na jakie pytanie nie można odpowiedzieć tak?
4. Koń pasie się na łańcuchu i o długości 20 metrów udało mu się sięgnąć 

jabłko, które było w odległości 30 metrów od niego. Jak to możliwe?
5. Co to jest zewnątrz zielone w środku czerwone z czarnymi kropkami?
6. Na Dębie są 3 gałązki a z nich wyrastają kolejne 4 a nich kolejne 2 na 

każdej rosło 1 jabłko, ile jabłek rośnie na drzewie?

ODPOWIEDZI: Świeczka, Żyjesz?, Śpisz?, Po prostu po nie podszedł łańcuch nie był do niczego przyczpiony, Arbuz, 0 (na Dębie nie rosną jabłka)

Ania
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ŻARTY

Przychodzi Jaś do sklepu i pyta:

-Ma pan tort musztardowo-chrzanowy?
-Nie niestety nie mam.
Przychodzi Jaś na drugi dzień znów przychodzi i pyta:
-Czy ma pan może tort musztardowo-chrzanowy?
-Nie mam.
Pod denerwowany sprzedawca postanowił upiec ten
nietypowy tort. Trzeciego dnia przychodzi Jaś i pyta:
-Ma pan tort musztardowo-chrzanowy?
-Tak mam!
-Ciekawe kto go panu kupi.

Policjanci pukają do drzwi. Mieszkaniec lokalu patrzy przez wizjer i pyta: 
-Czego tu?
-Policja. Proszę natychmiast otworzyć. Musimy pogadać.
-A ilu was jest?
-Dwóch
-No to sami sobie pogadajcie

W zoo chłopiec pyta dozorcę:
-A kiedy pan będzie karmił małpy
-A co jesteś głodny?

-Mój brat już od pięciu lat gra na fortepianie –chwali się Jaś w koledze.
-Niemożliwe! I nie bolą go ręce?-dziwi się kolega.

- Jaka jest różnica między dwulatkiem a dorosłym facetem?
- Dwulatka można zostawić samego z nianią

Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego.
- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste...
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK, no to oleję.
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Siedzą dwie blondynki na przystanku i rozmawiają.
- Na jaki tramwaj pani czeka?
- Na dwudziestkę.
- Ale przecież dwudziestka jeździ tylko w dni świąteczne, a dziś jest wtorek.
- Ale ja mam dziś urodziny.

Blondynka wchodzi do sklepu i jej uwagę przyciąga błyszczący obiekt na półce, zaciekawiona pyta 
sprzedawcę:
- Co to jest?
- Termos - odpowiada sprzedawca.
- Do czego służy- pyta znów blondynka
- Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi - objaśnia sprzedawca.
Blondynka kupuje jeden.
Następnego dnia przynosi termos do pracy, a jej szef, blondyn, pyta:
- Co to za błyszczący przedmiot?
- Termos - odpowiada blondynka.
- Do czego służy? - pyta szef
- Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi - wyjaśnia blondynka
- A co masz w środku? - pyta zaciekawiony szef.
- Dwie filiżanki kawy i mrożony sok pomarańczowy - odpowiada blondynka.

Podchodzi blondynka do Informacji PKP:
- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy?
- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!

Nikola
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