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5. Kolacja przed 

Bożym Narodze-

niem.  

6. Drzewko świą-

teczne z bombka-

mi. 

7. Istota w białej 

szacie ze skrzy-

dłami. 

Hasło:  

1.Każde dziecko 

pod choinkę chce 

dostać.......... 

2. Porusza się sa-

niami i rozdaje 

prezenty grzecz-

nym dzieciom. 

3. Rudolf ma 

czerwony............ 

4. ............ Betle-

jemska. 
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Ś wiąteczny Rebus 
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Cechy charakterystyczne: 

-długość 40-115cm 

-dzioby zróżnicowane 

-nielotne 

-łuskowate pióra  

-mają bardzo dobrze roz-

winięty słuch 

Pingwiny kojarzą się głownie z bajką 

„Pingwiny z Madagaskaru”. Ludzie na 

podstawie tej bajki myślą. że wszystkie wyglądają tak samo. 

Tymczasem jest to nieprawda. Pingwiny są to ptaki, które 

występują w kilku gatunkach. Pingwiny cesarskie żyją 20 lat i 

osiągają wysokość 1,1m-1,3m, a pingwiny małe żyją 6 lat i ma-

ją wysokość 30cm-35cm. Pingwiny poruszają się z prędkością 

6-9km, pingwinki cesarskie ważą 23kg,a pingwiny małe 1,5kg. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwiny 

Gatunki Pingwinów: 

 Pingwin Adeli, pingwin białooki. 

 Pingwin białobrewy. 

 Pingwin cesarski. 

 Pingwin grubodzioby. 

 Pingwin królewski. 

 Pingwin krótkoczuby. 

 Pingwin magellański. 

 Pingwin mały 

 

PINGWINY 

Źródło: https://viva.pl/styl-zycia/dzien-pingwina-kiedy-

wypada-rodzaje-pingwinow-i-ciekawostki-29545-r3/ 
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Choć ostatnimi laty w Polsce zimy nie są zbytnio surowe i nie przytłacza-

ją ilością śniegu, zwłaszcza tutaj na zachodzie, to mimo globalnego ocie-

plenia jakie nasila się już od wielu lat, rekordy klimatyczne zimą są 

wciąż pobijane w najzimniejszych rejonach świata. Postaram się przed-

stawić największe z nich. 

 

 

 Najniższą temperaturę na świecie odnotowano 1983r. w Bazie Wo-

stok na Antarktydzie i wynosiła ona -89,2  stopni; 

 Największa pokrywa śnieżno-lodowa również znajduje się na An-

tarktydzie i ma ona ok. 4km; 

 Największa średnia roczna pokrywa śnieżna to ok. 8 m, Aomori w 

Japonii; 

 Największy dobowy opad śniegu miał miejsce w Silver Lake w USA 

14/15 kwietnia 1921r. i wynosił 1,9m; 

 30 grudnia 2004r. w Tosontsengel w Mongolii odnotowano najwięk-

sze ciśnienie- 1089,1 hPa; 

 Największy spadek temperatury: z 7 stopni do -49 stopni, Browning 

w stanie Montana w USA, 23/24 stycznia 1916 ro  

Największe rekórdy klimatyczne 

Zimą 
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5.Kylian Mbappe 

Paris Saint Germain 

To francuski zawodnik mający 21 lat, w tak młodym 

wieku jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. 

 

4.Neymar 

Brazylijski piłkarz obecnie grający w Paris Saint 

Germain oraz w reprezentacji Brazylii. 

 

3.Lionel Messi 

33 letni Argentyńczyk grający w FC Barcelonie i 

reprezentacji Argentyny. 

 

2.Robert Lewandowski 

Polski piłkarz grający w Bayernie Monachium i reprezen-

tacji Polski, której jest kapitanem. 

 

1.Cristiano Ronaldo 

Portugalski piłkarz grający obecnie w                     

Juwentusie 

 

 

5 Najlepszych Piłkarzy 

https://www.rp.pl/Pilka-nozna/190229698-Kylian-

Mbappe-20-lat-i-2-miesiace---51-goli-w-Ligue-

1.html 

https://dziennikpolski24.pl/ 

https://www.polsatsport.pl/ 

https://www.przegladsportowy.pl/ 

UWAGA!  To zestawienie przedstawia 5 naj-

lepszych  piłkarzy świata według mojej opinii. 
Po mimo ciężkich miesięcy na świecie piłka nożna 

wciąż funkcjonuje  lecz obecnie bez kibiców dopin-

gujących zawodników podczas meczu. 

O Pozycji piłkarza na rankingu świadczą jego  umiejętności i 

osiągnięcia oraz praca włożona w to by piąć się coraz wyżej w 

świecie piłki nożnej. 



 8 

5 Najwyższych budynków 

świata 

 

  Pierwszym na świecie wieżowcem świata był Home Insurance Building w Chica-
go.  Został zbudowany w 1885 roku. Posiadał 10 pięter i jego wysokość nie jest teraz uzna-
wana za imponującą. W budynku tym, stalowa konstrukcja brała na siebie część ciężaru 
ścian (wcześniej to one same musiały utrzymywać budynek). Wynalazek ten doprowadził 
do powstania sposobu wznoszenia znanego jako „szkielet chicagowski”. Mam nadzieję, że 
rozjaśniłem temat pierwszego wieżowca świata. Więc teraz przejdę do właściwego tematu 
5-ciu Najwyższych Wieżowców świata.  

5. Petronas Towers 

Są to dwie wieże w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, o wysokości 452 metrów . 

 
4. 875 North Michigan Avenue (wcześniej John Hancock Center)  

Wieżowiec znajduje się w Chicago. Budynek liczy 100 pięt er i 457,2 me-
trów. 

 
3. Abradż al-Bajt 

jest to kompleks hotelowy w Mekce, w Arabii Saudyjskiej, postmoderni-
styczny, wzniesiony w latach 2004–2011. Ma 601 metrów wysokości 

 
2. Shanghai Tower 

Wieżowiec znajdujący się w dzielnicy Pudong w Szanghaju w bezpo-
średnim sąsiedztwie Jin Mao oraz SWFC. Jego konstrukcja rozpoczęła 
się w 2008 r. a jej zakończenie zaplanowano na rok 2015, ostatecznie 
oddany do użytku w roku 2017. Jego wysokość to 632 metry 
1. Burdż Chalifa  

Wieżowiec w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zbudo-
wany przez przedsiębiorstwa Samsung Constructions, BESIX i Arabtec, 
o wysokości 828 metrów[5]. Najwyższy budynek świata. Jego nazwa 
pochodzi od imienia szejka Chalify ibn Zajida Al Nahajjana, obecnego 
prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Źródło: HTTPS://WWW.BING.COM/  
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Ekólógiczne ózdóby 

s wiąteczne 

Prawie 80% odpadów w Polsce pochodzi z przemysłu. To znacznie powyżej średniej 

europejskiej. Statystyczny Polak wytwarza ich rocznie 315 kg, o 60% mniej niż przeciętny 

Duńczyk. Jednocześnie 3-krotnie wzrósł w okresie 2008-2017 odsetek odpadów 

komunalnych poddawanych recyklingowi. 

 

https://strefabiznesu.pl/ 

Zamiast produkować jeszcze więcej odpadów można je wykorzystać do stworzenia 

ozdób, którymi można przystroić nie tylko dom, ale także salę szkolną. 

 

• pingwinki z plastikowych butelek. 

Zamiast wyrzucać plastikowe butelki możemy z nich zrobić przesłodkie 

pingwinki, które na pewno rozweselą świąteczny przystrój naszego 

domku. 

 

 

• Ozdoby ze słomy. 

Ta mała niepozorna ozdoba świetnie prezentuje się jako bombki na 

choince lecz 

nie tylko, można je ustawiać też jako figurki, co moim zdaniem do-

da troszeczkę uroku. 

 

 

 

• Łańcuchy z papieru. 

Zamiast wyrzucać papier można z niego zrobić łańcuchy, którymi moż-

na przystroić 

klasę w szkole. 
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HIŚTORIA  

PIERNIKO W 
 

  Pierniki przez wielu są uznawane za polski 

przysmak, jednak pochodzą z terenów dzisiejszej Ho-

landii, a tradycja ich wypiekania kontynuowana jest w 

różnych częściach Europy i poza nią. Na  temat po-

wstania pierników możemy usłyszeć bardzo dużo legend. Jedna z najpopularniejszych opo-

wiada o czeladniku, który przez pomyłkę  dodał do ciasta korzenne przyprawy. Smak tego 

ciasta tak mu się spodobał, że od razu postanowił sprzedawać pierniki w swojej cukierni. 

Produkt spotkał się z pozytywnym odbiorem. 

 

  Polska nazwa tych ciastek pochodzi od staropolskiego słowa pierny czyli pieprzny i 

odnosiła się do używanych przypraw. Najstarszy polski przepis na te ciastka pochodzi z 

1725r. i został zapisany w poradniku. Początkowo pierniki nie były przysmakiem świątecznym 

tylko lekiem na niestrawność i w czasie przeziębienia. Dawniej uznawano, że zjedzenie pier-

nika na święta  może przynieść rodzinie bogactwo i  szczęście.  

 

  Według zasad pierniki powinny mieć zróżnicowane kształty, mieć wyczuwalne wy-

raziste przyprawy i powinny być wypełnione słodkim lukrem. Najpopularniejszymi dodatkami 

do pierników są orzechy, miód, skórka pomarańczy i czekolada lub rum. Obecnie pierniki są 

nieodłączną częścią  Świąt Bożego Narodzenia i są jednym z najpopularniejszych symboli 

tego święta. Ciężko sobie wyobrazić, że może ich zabraknąć na wigilijnym stole lub choince. 

Źródło:grafika google 


