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      Wszystkiego Najlepszego 
      w Nowym  
      2023 
      Roku!!!       

 

 Ważne daty  
 
• 1 stycznia – Nowy Rok – dzień 
wcześniej w Sylwestra żegnamy Stary 
Rok a 1 Stycznia witamy Nowy Rok 
• 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 
Początek Karnawału okres zabawy, 
maskarad, pochodów i najróżniejszych 
zabaw. Karnawał kończy się we wtorek 
przed Środą Popielcową w tym roku 21 
lutego.  
• 21 stycznia – Dzień Babci   
• 22 stycznia – Dzień Dziadka 
Święta Babci i Dziadka 
najukochańszych osób na świecie. 
Pamiętajmy, aby złożyć życzenia 
naszym Babciom i Dziadkom.   
 

Każdy rok posiada 
- 365 dni  
- 52 tygodnie 
- 12 miesięcy  
- 4 pory roku  
 

Rok przestępny 
Rokiem przestępnym nazywamy rok, 
który składa się z 366 zamiast z 365 
dni. Dodatkowy dzień ma na celu 
dopasowania roku kalendarzowego do 
roku astronomicznego, który jest 
dłuższy od niego o około 6 godzin, czyli 
ma 365 dni i 6 godzin. W kalendarzu 
gregoriański, którego używamy w 
Polsce, w roku przestępnym dodajemy 
dodatkowy dzień do lutego, przez co 
luty ma 29 zamiast 28 dni. Dodatkowy 
dzień pozwala zsynchronizować rok 
kalendarzowy z rokiem 
astronomicznym. 
 
W Polsce w miejscowości Ujazd w 
województwie świętokrzyskim 
znajduje się kalendarzowy zamek – 
Zamek Krzyżtopór. Plan zamku został 
przygotowany w oparciu o kalendarz: 4 
wieże (4 pory roku), 12 sal (12 
miesięcy), 52 pokoje (liczba tygodni w 
roku), 365 okien odpowiadające 
poszczególnym dniom w roku.  
 

 

Ciekawostki ze świata i Polski 
* Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego 
wskazówki współczesnych (tych zabytkowych 
również) zegarów poruszają się w prawą 
stronę?  
Otóż wskazówki zegara poruszają się ze 
strony lewej na prawą, gdyż właśnie w tym 
kierunku porusza się cień zegara 
słonecznego. Może więc zamiast mówić 
"poruszać się zgodnie ze wskazówkami 
zegara", powinniśmy mówić "poruszać się 
zgodnie z cieniem zegara słonecznego"? 
* Dlaczego w różnych miejscach na ziemi 
jest różny czas? 
W różnych miejscach na Ziemi wskazywany 
przez zegarki czas jest różny ze względu na 
wschód słońca, który nie następuje w każdym 
miejscu o tej samej porze. Gdy z jednej 
strony kuli ziemskiej słońce wschodzi, to po 
drugiej stronie kuli ziemskiej słońce ma się 
ku zachodowi. 
Aby ludziom ułatwić kwestie różnych czasów 
w różnych miejscach planety, umownie 
podzielono ziemię na strefy czasowe. 
Niektóre strefy przebiegają wzdłuż granic 
kraju, dzięki czemu wszyscy jego 
mieszkańcy ustawiają zegarki na tę samą 
godzinę. 
* Zegary z kukułką – to modele mechaniczne 
napędzane ciężarkami zawieszonymi na 
łańcuchu owiniętym wokół wału. W polskich 
domach popularne były zegary w kształcie 
chatki ze spadzistym obustronnie dachem i 
okienkiem, z którego co godzinę wyskakiwała 
kukułka. Rolę ciężarków grały żeliwne 
szyszki, które trzeba było podciągać, kiedy 
niebezpiecznie zbliżały się do podłogi i w ten 
sposób gwarantować ciągłą pracę 
mechanizmu. 
 

* Polskie babcie świętują już od ponad 
pół wieku! W 1966 „Express 
Wieczorny” ogłosił 21 stycznia Dniem 
Babci na pamiątkę tortu wręczonego 
rok wcześniej aktorce Mieczysławie 
Ćwiklińskiej. Obchodziła wtedy 85. 
urodziny, a tort wręczono jej po 
spektaklu, w którym grała... babcię.  
* Zwyczaj wręczania dziadkom kwiatów 
i laurek 22 stycznia, przywędrował do 
nas dopiero w latach 80. XX wieku. 
Dziadkowie więc świętują dużo krócej 
od babć. Czy to znaczy, że są mniej 
ważni? Stanowczo dementujemy! 
* W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i 
w Wielkiej Brytanii, babcie i dziadkowie 
swoje święto mają dopiero od 2008 
roku.  Co więcej, świętują razem, tego 
samego dnia: w pierwszą niedzielę 
października. 
* Symbolem Narodowego Święta 
Dziadków w USA jest niezapominajka, 
a jego hymnem specjalna pieśń - „A 
Song For Grandma And Grandpa". To 
święto jest bardzo ważne dla 
Amerykanów – celebrują je w 
rodzinnym gronie, ucząc dzieci, że 
starszym należy się szacunek, pomoc i 
opieka. 
* We Francji tradycja obchodzenia 
Dnia Babci pojawiła się w 1987 roku. Do 
dziś babcie świętują w każdą pierwszą 
niedzielę marca. Mają nawet specjalną 
kawę na tę okazję: Café 
Grand'Mère (kawa babci)! 
* We Włoszech dzień dziadków jest 
obchodzony 2 października, czyli 
dokładnie wtedy, kiedy w Kościele 
katolickim przypada święto Aniołów 
Stróżów. 
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Łamigłówki dla mądrej główki  
 
KLASY 0-2 

Ø Na początku roku z wielu kartek się składa, ale w ciągu roku co dzień jedna spada.  
Ø Razem 12 jest braci, idą kolejno rok cały, lecz nigdy tak się nie zdarzy, by się ich 

drogi spotkały. 
Ø Połącz w pary zegary wskazujące tę samą godzinę:                             

 
KLASY 3-5 

Ø Franek zrobił dziurę w balonie, ale obyło się bez hałasu. Jak to możliwe? 
Ø W jaki sposób kieszeń może być pusta i jednocześnie może mieć w sobie coś? 
Ø Wykreśl z diagramu słowa związane z  

określeniem czasu. Litery których nie  
wykreślisz, czytane poziomymi rzędami, 
utworzą hasło – nazwę kalendarza, z 
którego korzystamy na co dzień. 2 litery 
hasła już są wpisane.  
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Wszystkiego 
najlepszego  

 
W styczniu urodziny obchodzą   
 
12 STYCZNIA 
Emilia De Abreu  
14 STYCZNIA   
Zosia Boisen  
15 STYCZNIA  
Nel Małaczek  
23 STYCZNIA  
Mila Primke  
26 STYCZNIA  
Dawid Cwian  
30 STYCZNIA  
Arianna Michalak  
 
Ludzie urodzeni w styczniu to osoby 
najstarsze wśród swoich rówieśników. 
Wydawać się może, że w związku z 
tym będą bardziej poważne, jednak 
je również charakteryzuje szalona 
natura. Istnieje wiele zaskakujących 
cech tego typu ludzi, które mogą 
wszystkich zaskoczyć:  
➢ Są odważni i czujni  
➢ Są kreatywni  
➢ Mają ogromne poczucie humoru  
➢ Są szalonymi imprezowiczami  
➢ Nie lubią wyrażać uczuć  
➢ Są bardziej wysportowani od 
innych  
➢ Najczęściej zostają lekarzami lub 
księgowymi  
➢ Ich znakiem zodiaku jest 
koziorożec lub wodnik.  
 

 

  
KLASY 6-7 

Ø Małpka, papuga i lemur ścigają się na szczyt kokosowego drzewa. Które z nich 
pierwsze zerwie banana? 

Ø Gdzie czwartek  jest przed środą? *** W jakie dni pokrzywy nie parzą? 

Odpowiedzi na zagadki prosimy przygotować na podpisanych kartkach (imię i klasa) i wrzucić do pudełka w sali Zerówki (E-
206) w dniu 18 stycznia.  

 

Z kieszeni przysłów                                                                           
* Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi               * Jaki Nowy Rok, taki cały rok 
* Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy                                                                                       
* Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały                                
* Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima  

Dowcipy:  
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:  
– Ty, słuchaj wiesz że w tym roku 
Sylwester wypada w piątek? 
A na to druga:  
– Kurczę, żeby tylko nie trzynastego!      
                
Przed przejściem dla pieszych stoi 
trzęsąca się starowinka o laseczce. 
Obok młodzian. 
– Chłopcze, przeprowadzisz mnie 
na drugą stronę? 
– Oczywiście, babciu. Zaraz zapali się 
zielone światło… 
– Na zielonym to se sama przejdę! 

 
Wnuczek pyta babcię: 
– Babciu, czym ty do nas przyjechałaś? 
– Pociągiem, a dlaczego pytasz? 
– Bo tata mówi, że cię diabli przynieśli. 

 
Królik do ślimaka: 
– Dokąd idziesz? 
– Po jabłka do sadu. 
– Po jabłka? Przecież jest zima! 
– Jak dojdę, to akurat jabłka już będą. 
 
Naukowcy odkryli, że aby przenieść się 
w przyszłość, wystarczy poczekać 
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KARTA SŁAWNYCH POLAKÓW 

Mikołaj Kopernik 
       Żył w latach: 1473–1543 

Wykonywane zawody: astronom, 
lekarz, matematyk, prawnik, 

ksiądz (biskup) 
Co trzeba o nim wiedzieć? 

Kiedyś ludzie uważali, że to Ziemia 
jest najważniejsza i znajduje się w 
centrum wszechświata. Mikołaj 
Kopernik udowodnił, że Ziemia, 
która ma kształt kuli, obiega 
Słońce. Podobnie jak i inne planety 
w Układzie Słonecznym. 
Zapamiętaj wierszyk o 
Koperniku: 
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 
polskie wydało go plemię. 
 

 

 


