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Pytania na „6” 
1.  Wymień 3 zasady dotyczące BEZPIECZNYCH FERII. 

2.  Ile jest stref czasowych? 

3.  Wymień 5 zabytków Moskwy. 

4. Wymień 3 inne obiekty oprócz podanych w gazetce, które 

znajdują się na liście UNESCO. 

5. Jakie właściwości lecznicze mają mandarynki?  

6. Napisz jak zrobić swój własny prezent dla Miłośnika Natury. 

7. Wymień numery alarmowe. 

8. Napisz, dlaczego warto wybrać się do Moskwy lub na Stare 

Miasto w Lublinie. 

9. Co to jest czas strefowy? 

10. Ułóż hasło zachęcające do aktywnych i bezpiecznych ferii. 

ODPOWIEDZI PROSIMY WYSYŁAĆ DO KOŃCA STYCZNIA. 
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BEZPIECZNE 

FERIE 
 
 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym 
wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, 
skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.  

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów 
kolejowych!  

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 
 4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał! 
 5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku! 

 6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.  
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!  

8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów,  
nie oddalaj się z nieznajomym.  

9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.  
10.Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) 
 jest niebezpieczne! 11.Ubieramy się stosownie do temperatury panującej  

na dworze.  
12.W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują 
więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, 

rozejrzyj się.  
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.  

14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia  
i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą 

uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne. 
 

W razie niebezpieczeństwa pamiętaj o tych 

numerach alarmowych! 
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STREFY CZASOWE 
Wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości średnio 15° (360°/24) długości 

geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo 

obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Przeważnie jest on średnim czasem słonecznym 

środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu 

uniwersalnego. Są jednak wprowadzone urzędowo strefy, w których czas różni się od czasu 

uniwersalnego o niecałkowitą liczbę godzin. 

 

Jak obliczyć czas strefowy? 

Przykład: 

Oblicz, która godzina czasu strefowego jest w Warszawie (21*E), jeśli w Tokio 

(139*E) jest 13.00 czasu strefowego. 

1. Odczytaj z mapy „Strefy czasowe na Ziemi”, w których strefach znajdują 

się wymienione miasta.  

Warszawa leży w strefie +1, natomiast Tokio w strefie +9. 

2. Oblicz, ile stref czasowych dzieli Warszawę od Tokio. 
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Warszawa i Tokio leżą na tej samej półkuli (wschodniej), dlatego 

odejmujemy od siebie numery stref, w których miasta te się znajdują. 

9-1=8 

Pomiędzy Tokio a Warszawą jest różnica ośmiu stref czasowych. 

3. Oblicz różnicę czasu. 

W każdej strefie czasowej następuje zmiana czasu o jedną godzinę. 

8 stref czasowych x 1h = 8h 

Pomiędzy Tokio a Warszawą jest 8 godzin różnicy czasu strefowego. 

Ponieważ Warszawa leży na zachód od Tokio, należy odjąć od czasu 

strefowego Tokio 8 godzin. 

13.00 – 8h = 5.00 

 

Odpowiedź: W Warszawie jest godzina 5.00 czasu strefowego. 

 

UWAGA: JEŚLI MIASTA WYSTĘPUJĄ NA INNYCH PÓŁKULACH DODAJEMY 

DO SIEBIE NUMERY STREF! 
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PODRÓŻ DO MOSKWY 
Moskwa to stolica i największe miasto Rosji.  

Jest także największym miastem Europy. Moskwa 

położona jest nad rzeką Moskwą w Europie 

Wschodniej, na pograniczu  

Grzędy Smoleńsko-Moskiewskiej, Równiny 

Moskiewsko-Ockiej i Niziny Mieszczorskiej.  

W Moskwie panuje klimat kontynentalny wilgotny 

 z krótkim, ciepłym latem i długą, mroźną zimą; 

średnia temperatura w lipcu wynosi +19,2 °C, 

 a w styczniu –6,5 °C. Roczna suma opadów wynosi  

600–800 mm z maksimum w okresie letnim. Moskwa 

jest siedzibą najwyższych władz państwowych Rosji 

w tym: prezydenta, parlamentu (Dumy Państwowej  

i Rady Federacji) oraz rządu. 

 

 

 

 

Zabytki, atrakcje Moskwy, które warto zobaczyć:  

 m.in. Kreml moskiewski,  

 Katedra św. Bazylego.  

 Plac Czerwony 

 Cerkiew Wasyla 

Błogosławionego,  

 GUM i Mauzoleum Lenina.  

 Klasztor i cmentarz Nowodziewiczy,  

 Cmentarz Wagańkowski,  

 Galeria Trietiakowska,  

 Patriarsze Prudy,  

 ulice Arbat i Nowy Arbat,  

 Łubianka przy placu Łubiańskim, 

  Synagoga Chóralna,  

 pałac Kuskowo,  

 taras widokowy na Worobiowych Gorach. 

 

 

 

Herb  Flaga  

 

Państwo  

 Rosja 

Mer  Siergiej Sobianin  

Powierzchnia 2511 km² 

Wysokość 150-253 m n.p.m. 

Populacja (1 stycznia 

2014[1]) 

• liczba ludności 

• gęstość 

 

12 108 257 

4823 os./km² 

Podział miasta 12 okręgów (округов – 

okrugow) i 123 rejony (Райо́н – 

rajon) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Moskwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Moskwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mer_(urz%C4%99dnik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Sobianin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa#cite_note-Demografia2014-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_(jednostka_administracyjna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Coat_of_Arms_of_Moscow.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Flag_of_Moscow.svg
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Ciekawostki: 

 W Moskwie jest aż 490 mostów i 

ponad 400 cerkwi prawosławnych. 

 Plac Czerwony tak naprawdę nie był 

czerwony. Czerwone ściany Kremla były 

wcześniej białe. 

 Moskwę najlepiej zwiedzać latem. 

Zima trwa bowiem od listopada do kwietnia i 

bywa bardzo mroźna. 

 

                               Więcej o Moskwie: 

http://www.moskwa.geozone.pl/moskwa-dla-

turysty/parki/zoo-w-moskwie 

http://www.e-

rosja.ru/turystyka/historia_moskwy.php 

http://moskwa.polska.ru/przewodnik/naj.php 

http://moskwa.lovetotravel.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moskwa.geozone.pl/moskwa-dla-turysty/parki/zoo-w-moskwie
http://www.moskwa.geozone.pl/moskwa-dla-turysty/parki/zoo-w-moskwie
http://www.e-rosja.ru/turystyka/historia_moskwy.php
http://www.e-rosja.ru/turystyka/historia_moskwy.php
http://moskwa.polska.ru/przewodnik/naj.php
http://moskwa.lovetotravel.pl/
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Stare miasto w Lublinie na liście 

UNESCO 

Polska jest jednym z pierwszych 
państw – sygnatariuszy 

Konwencji UNESCO o Ochronie 
Światowego Dziedzictwa. 

Obiekty i miejsca wpisane na 
listę stanowią wspólne dobro 

ludzkości, 
które charakteryzuje najwyższa 

powszechna wartość. 
Polska znacząco wyróżnia się 

wśród czołowych 
reprezentantów na liście 

UNESCO. 
Wyróżnieniem dla Polski jest posiadanie aż 14. wpisanych dóbr,  

co daje Polsce zaszczytne 9. miejsce  
w Europie i 15. na świecie. Jeden z obiektów znajduje się w naszym 

województwie, lubelskim. Jest nim Stare Miasto w Lublinie. 
 

 
Lublin jest obok Chełmna, Gdańska, 

Kazimierza Dolnego, 
Krakowa, Poznania, Torunia, 

Warszawy, 
Wrocławia i Zamościa jednym z 10 

miast historycznych 
w Polsce posiadających status 

Pomnika Historii. 
Status Pomnika Historii jest 

potwierdzeniem 
posiadania przez Lublin szczególnej 
wartości historycznej, naukowej i 

artystycznej i zarazem wyjątkowego znaczenia miasta dla dziedzictwa 
kulturalnego Polski. 
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Ponadto Lublin jest jednym z 
depozytariuszy Znaku 

Europejskiego Dziedzictwa 
(European Heritage Label), 

który związano z trzema 
lubelskimi zabytkami; dwa z 
nich: Kaplica Św. Trójcy na 

Zamku oraz klasztor 
Dominikanów na Starym 
Mieście usytuowane są w 
obrębie granic Pomnika 

Historii, zaś trzeci – pomnik 
Unii Lubelskiej znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie       
tych granic. 

 
Pomnik Historii obejmujący swymi 

granicami Wzgórze Zamkowe, 
Wzgórze Staromiejskie oraz część 

Krakowskiego Przedmieścia wyznacza 
najwartościowszy obszar historycznego 

Lublina, bogaty w materialne 
i niematerialne przekazy przeszłości. Jest to 

obszar wskazujący na dawną 
tożsamość miejsca, jakim jest miasto Lublin, 

jak również ma istotny udział 
w kształtowaniu jego nowej tożsamości. To 

unikalny zespół zabytków 
pochodzących z wielu epok historycznych 

od wczesnego średniowiecza po czasy 
współczesne, wpisanych w urozmaicony 

krajobraz wzgórz i dolin Wyżyny Lubelskiej. 

 

 

Więcej tutaj: 

http://staremiastolublin.pl/ 

http://www.podrozepoeuropi

e.pl/stare-miasto-lublin/ 

 

http://staremiastolublin.pl/
http://www.podrozepoeuropie.pl/stare-miasto-lublin/
http://www.podrozepoeuropie.pl/stare-miasto-lublin/
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Mandarynki 
 
Mandarynka (Citrus reticulata Blanco) – gatunek rośliny  
wieloletniej z rodziny rutowatych (Rutaceae).  
Prawdopodobnie pochodzi z Azji Południowej,  
jest uprawiana w wielu rejonach świata o klimacie 
tropikalnym i subtropikalnym. 

 

Są uważane za młodsze 

siostry pomarańczy. 

 Są od nich nie tylko 

mniejsze, lecz także słodsze. Jednak od pomarańczy i innych 

owoców cytrusowych różnią się także zawartością witamin 

 i innych składników odżywczych. Co prawda podobnie jak 

grejpfruty czy cytryny są skarbnicą witaminy C, lecz tylko 

one zawierają nobiletynę - flawonoid, który pomaga 

zwalczać otyłość, zapobiegać cukrzycy typu 2 i miażdżycy 

naczyń. Mandarynki mają wiele właściwości leczniczych. 

Dzięki witaminom C i A - naturalnym przeciwutleniaczom 

 - wspomagają układ odpornościowy, hamują działanie 

wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia, 

 a także poprawiają kondycję skóry oraz chronią przed 

chorobami oczu i niektórymi rodzajami nowotworów. 

 

 

 

 

Systematyka Mandarynki 

Domena eukarionty 

Królestwo rośliny 

Klad  rośliny naczyniowe 

Klad  rośliny nasienne 

Klasa  okrytonasienne 

Klad  klad różowych 

Rząd  mydleńcowce 

Rodzina rutowate 

Rodzaj  cytrus 

Gatunek mandarynka 
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Czas świąt Bożego Narodzenia już minął, ale obdarowywać można cały 

rok. Mamy dla was kilka inspiracji na: 

Prezenty dla Miłośników Natury 
1. Leśna ramka

 

2. EKO WAZON
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3. KÓŁKO I KRZYŻYK W DREWNIANYM WYDANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PIÓRKOWE DŁUGOPISY/OŁÓWKI 
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Humor szkolny 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.  
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu, piątka! 
 

 

 

 
 
 
 
 
   

- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? 
- Bezrobotny. 

 
 
Delegacja nauczycieli przychodzi na spotkanie 

z ministrem. 
- Panie ministrze, my w ogóle nie mamy 

pieniędzy! 
- Trudno... Wchodźcie... 

Majorka, lotnisko.  
Z samolotu wychodzi  "nowy Ruski": drogie ciuchy, obwieszony złotem, za nim ochrona. Na ramieniu 
niesie narty, na czole ma gogle. 
- Przepraszam ale szanownego pana chyba ktoś wprowadził  
w błąd - zwraca mu uprzejmie uwagę pracownik lotniska. 
 - Tu, na Majorce, jest gorąco, nigdy nie ma śniegu. 
Rosjanin uśmiecha się cynicznie. 
- Spakojno, grażdanin, zaraz wyląduje samolot z  
moim śniegiem. 
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Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy 
zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, 
co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni... 

 

- Kto to jest prawdziwy narciarz?  
- Człowiek, którego stać na luksus połamania 
nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, 
przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu. 

 
 

 

- Czy wiesz synu, ile kosztuje mnie twoja nauka? 
- Wiem tato. Dlatego staram się uczyć jak najmniej. 
 

Jasio pyta tatę: 
- Czy potrafisz podpisać się z zamkniętymi oczami? 

- Potrafię. 
- To świetnie. Trzeba podpisać się kilka razy w moim dzienniczku. 

 
  

      

- Mamo, choinka sie pali! - wola Jasio 
z pokoju do matki zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie pali - 
poprawia matka. 

Za chwile chłopiec krzyczy: 
- Mamo, mamo, firanki się świecą! 

      
   

Pani w szkole pyta Jasia: 
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, 

Słowacki, Norwid? 
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był 

Zyga, Chudy i Kazek? 
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona 

nauczycielka. 
- To co mnie pani swoją bandą 

straszy? 
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju 
nauczycielskiego i mówi do dyrektora 
- Ech , ta druga "b" ! Nie wytrzymam z tymi baranami !  
Pytam ich kto wziął Bastylię , a oni krzyczą , że 
 to żaden z nich!                                                                                                - Ile miałeś piątek w tym roku?  
- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor.                                        -O jedną mniej niż w zeszłym  
- Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy ?                                                     - A ile miałeś w zeszłym?  
                                                                                                                                                                       - Jedną. 

 


