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Wielkimi krokami zbliżają się
ferie !!!!!!
Trwają od 1-14 lutego 2016r.
Wszyscy się
cieszymy !!

W tym numerze
m. in. :
- Zima—co to takiego ?
- Przepisy na rozgrzewające i
pyszne herbatki

Będziemy mogli
odpocząć, oderwać
się od szkolnych
obowiązków,
nabrać sił na przyszły semestr. Każdy z
nas spędzi czas aktywnie, pamiętajmy
jednak o bezpieczeństwie, abyśmy cali i
zdrowi powrócili do szkoły w drugiej

- Sposoby na zadbanie o skórę
w porze zimowej
- Łyżwiarstwo.
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ZIMA—CO TO TAKIEGO ?
Zwierzęta bezkręgowe i kręgowce zmiennocieplne pozostają w ukryciu
przez całą zimę. Tylko ptaki i niektóre ssaki są aktywne niezależnie od temperatury otoczenia. Ryby
przeżywają zimę w wodzie pod lodem pod warunkiem, że przez przeręble odbywać się będzie jej
przewietrzanie.

Energia elektryczna
Zużycie energii elektrycznej zimą jest dużo większe
niż latem, przyczyną jest to iż w tym okresie, dni są
w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje
najkrótsze, a temperatura powietrza spada znaczsię najniższymi temperaturami powietrza w skanie poniżej zera. Uwzględniając względy ekologiczli roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznenie, ogranicza się ogrzewanie spalając węgiel, algo, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opaternatywą dla ogrzewania węglowego jest między
du i osadu atmosferycznego, a większość świata
innymi ogrzewanie elektryczne.
roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie,

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca. Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej,
jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy
ubywa.

Rośliny
Większość roślin zimuje w formie nasion lub podziemnych kłączy, cebul i bulw. Na powierzchni pozostają tylko bezlistne krzewy i drzewa liściaste oraz zimozielone krzewy i drzewa iglaste. Śnieg
pokrywający drzewa chroni je przed przemarzaniem, a szadź jest zjawiskiem występującym tylko
w zimie, gdy jest mgła i mróz.

Sporty i zabawy zimowe:
jazda na sankach, lepienie bałwana, narciarstwo,
rzucanie śnieżkami, snowboarding, bobsleje, łyżwiarstwo, wędkarstwo podlodowe, curling, hokej
na lodzie, ice speedway.

źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
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ROZGRZEWAJĄCE
HERBATY
róży są stosowane jako środek wzmacniający.

Gorąca herbata

uprzyjemni mroźny wieczór, zadziała rozgrzewająco Maliny działają napotnie i ściągająco. Podobnie jak
i poprawi odporność. Samodzielnie zrobioną mie- dzika róża, są dobrym źródłem witaminy C.
szankę herbaty, korzennych przypraw, ziół i suszoLipa oraz dziki bez mają działanie napotne. Bez ponych owoców możesz dać bliskim w prezencie.
budza także produkcję śluzu w oskrzelach, co ułatwia odkrztuszanie. Suszone maliny, kwiat bzu i lipy
Wzbogać smak herbaty
są stosowane do przygotowywania naparów poZimą lubimy sięgać po cytrusy, których niezwykle
mocnych w łagodzeniu objawów przeziębienia.
aromatyczna skórka wzbogaca smak herbaty. Pamiętaj, by owoce dokładnie oczyścić i wyparzyć
Herbata zielona z cytryną i imbirem
przed spożyciem. Wtedy skórkę można pokroić w
kostkę i wysuszyć. Dodatki smakowo-aromatyczne - łyżeczka zielonej herbaty, skórka z cytryny , plamożna dowolnie łączyć z herbatą – pojedynczo, po ster świeżego imbiru.
kilka, wszystkie razem w różnych proporcjach.
Skórka cytrusów dobrze komponuje się również z
zieloną herbatą. Dla zwolenników naparów ziołowych szczególnie godne polecenia zimą są mieszanki kwiatu lipy, suszonych owoców maliny i dzikiej
róży oraz kwiatu czarnego bzu.

Składniki zalej wodą o temperaturze ok. 90°C
(lekko przestudzona), parz pod przykryciem ok. 5
minut.

Herbata z lipy, maliny i miodu
- łyżka kwiatu lipy, łyżka suszonych malin, miód.
Lipę i maliny zalej wrzątkiem, parz 10 minut, następnie dopraw łyżeczką miodu.

Herbata czarna z jabłkiem i cynamonem
- łyżeczka czarnej herbaty, łyżeczka suszonego
jabłka, cynamon, 2 goździki.
Składniki zalej wrzątkiem i parz pod przykryciem
ok. 4 minut.

Źródło : http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/
Dzika róża jest jednym z najlepszych źródeł witamiprzydatne-w-kuchni/przepisy-na-rozgrzewajaceny C . Zawiera również witaminy B1, B2, K oraz kaherbatki_37749.html
rotenoidy, flawonoidy i barwniki. Napary z owoców
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JAK DBAĆ O SKÓRĘ W ZIMIE ?
Pielęgnacja skóry zimą znacznie różni się od pie- zbożowe, groch, kiełki pszenicy, ziarna kulęgnacji skóry wiosną czy latem. Niska temperatura, kurydzy, marchew, szpinak, dynia, kapusta,
silny i mroźny wiatr – wszystko to często powoduje orzechy, brukselka.
podrażnienia skóry. Dodatkowo przebywanie w
ogrzewanych pomieszczeniach sprawia, że skóra
staje się przesuszona, matowa, szara i nadwrażliwa
i nie pomagają zwykłe kremy nawilżające, ponieważ
nie przenikają do głębokich warstw skóry. Szczególnej pielęgnacji wymaga cera naczyniowa.
Dieta dla skóry zimą
Najlepszym sposobem na poprawę wyglądu cery
byłaby odpowiednia ilość snu, posiłki o stałej porze, uregulowany rozkład dnia. Jednak takie zachowanie w praktyce okazuje się w
zasadzie niemożliwe, dlatego należy spróbować inklimat, suche powietrze w pomieszczeniach, jony
nych metod pielęgnacji skóry.
emitowane przez ekran komputera, geny, naturalny
Jedną z nich jest dostarczenie
proces starzenia się skóry, brak odpowiednieskórze niezbędnych składników i minerałów, które
go nawilżenia skóry.
zregenerują ją od wewnątrz. Do zdrowej diety pozytywnie wpływającej na cerę warto też dołączyć suplementy diety, które uzupełnią częste w
zimie braki witamin.
Na suchość skóry zimą wpływa wiele czynników. Z
problemem tym boryka się coraz więcej kobiet, dlatego też lekarze zaczęli mówić ostatnio o zimowym
zapaleniu skóry. Ma ono wiele przyczyn, wśród których najczęściej wymienia się:

Gdy na dworze mróz i wiatr, musisz wyposażyć
swoją skórę w odpowiednią warstwę lipidową, która zabezpieczy skórę przed utratą wody. Najlepiej
zrobi to krem ochronny na zimę, zawierający sfingolipidy, czyli zalążki lipidów, które pobudzą cerę
Problem suchej skóry zimą złagodzić może odpodo produkcji własnych lipidów. Dobrze, gdy jest to
wiednia dieta. Zdrowa dieta na zimę powinna być
krem tłusty lub półtłusty, gdyż taki najlepiej chroni
bogata w tłuszcze, witaminę C (opóźnia proces staskórę przed mrozem.
rzenia się skóry) i witaminę E („reperuje” komórki
skóry uszkodzone przez słońce i dodatkowo chroni
ją przed promieniami UV oraz wspomaga działanie
innych witamin). W pielęgnacji skóry zimą potrzeb- Pamiętajmy o tych ważnych elementach pielęgnacji skóry zimą. Dzięki nim skora będzie
na jest również witamina A, która redukuje drobodżywiona i znacznie łatwiej zniesie zimową porę
ne zmarszczki, łagodzi objawy trądziku i odżywia
skórę. Witaminy te zawarte są w produktach takich roku.
jak : ryby, jaja, mleko, masło, sery, produkty
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ROZGRZEJ SIĘ
OD ŚRODKA

Rozgrzewające pokarmy to takie, które podwyższają naszą wewnętrzną energię, pobudzają krążenie krwi. Poleca się je szczególnie
osobom cierpiącym na zimne ręce i stopy, chroniczne przeziębienia,
bóle stawów, brak energii i zatrzymywanie wody w organizmie.
To pomysły na 3 gorrrrące posiłki na cały mrrroźny dzień :

ŚNIADANIE
na słodko: gorąca owsianka z sezonowymi owocami i orzechami lub
ciepłe tosty z dżemem lub słodkim kremem
na słono: gorąca jajecznica z ciepłymi grzankami i sezonowymi warzywami lub ciepłe tosty z wędliną lub serem
do śniadania obowiązkowo: gorąca kawa, herbata lub kakao

OBIAD
Gotowana, grillowana, lub pieczona w przyprawach
(np.. Czosnek, papryka) ryba lub mięso,
Gotowane na parze sezonowe warzywa,

KOLACJA
Zupa krem z dyni, posypana pestkami dyni oraz ciepłe grzanki
lub zapiekanka ziemniaczana
do kolacji: ciepłe mleko, które zadba o spokojny sen

5

DO KINA !
GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY
Siódmy epizod sagi to napakowany akcją i humorem rollercoaster, którego nie
napędzają wcale czary z komputera,
tylko świetnie napisani bohaterowie.
Zarówno ci, których walka o dobro gaOD LAT 10
laktyki przyprawiła już o zmarszczki,
jak i ci, którzy dopiero przejmą
MOJE CÓRKI KROWY
Wzruszająca i zabawna historia
od nich pałeczkę.
dwóch sióstr, które postawione w
trudnej sytuacji życiowej zmuszone
są współdziałać, mimo wzajemnej
niechęci.
„Moje córki krowy” wzbudziły zachwyt krytyków i aplauz publiczności 40. Festiwalu Filmowego w Gdy- OD LAT 15
ni, która przez ponad pięć minut po
premierze oklaskiwała film na stojąco. Przełożyło się to na cenne trofea –
Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. A także szczególnie ważną dla każdego
reżysera Nagrodę Publiczności
OD LAT 7
BELLA I SEBASTIAN 2
Sebastian i jego wierna czworonożna towarzyszka znowu zachwycą widzów swoją odwagą. Niezwykła przyjaźń chłopca i
psa wkroczy na nowy etap – to będzie ich pełna emocjonujących zdarzeń i wzruszających odkryć przygoda.
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ZIMOWE- ŁYŻWIARSTWO

FIGUROWE
To zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz
wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń. Często łączy
się je w sekwencje i kombinacje. Jest to sport podobny do gimnastyki
artystycznej, więc wymaga również zdolności tanecznych, poczucia
rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też balet i gimnastykę.

Od czego zacząć ?
Przede wszystkim od nauki jazdy
na łyżwach ! Zakup łyżwy lub
wypożycz, udaj się na lodowisko
i próbuj. Gdy opanujesz technikę jazdy do przodu, do tyłu i in- ZAPRASZAMY NA LODOWISKO
nych podstawowych ruchów, po- teren przy Zespole Szkół nr 3 w
myśl o nauce łyżwiarstwa figuro- Wołominie, wejście od ulicy Reja
Codziennie w godzinach
wego z instruktorem !
9.00-15.00 – 16.00-21.00
Wejście bezpłatne !
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WSZYSTKIM ŻYCZYMY
BEZPIECZNYCH, PEŁNYCH
DOBREGO HUMORU
I WIGORU

FERII ZIMOWYCH
Pamiętajcie– ZERO NUDY !!!
To czas na zabawy w śniegu– lepienie bałwana, jazda na łyżwach lub nartach, bitwy na śnieżki i ekstremalnej podróży na
sankach
lub
zabawy w domu– gotowanie rozgrzewających potraw, oglądanie filmów, tworzenie albumów ze zdjęciami
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