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W numerze:  
• Ciekawostki o sportach zimowych. 
• Bezpieczny Internet. 
• Co warto przeczytać - Ciekawa książka.    
• Szkolna biblioteka 
• Dowcipy o książkach. 
• 8 Marca. 
• Życzenia na Dzień Kobiet. 
• Humor 

  



 

Coraz większymi krokami zbliża się wiosna, 

a więc powoli żegnamy nasze ulubione sporty 

zimowe. 

Wrócimy do nich za rok. 
 

 

 
CIEKAWOSTKI   

Do sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo alpejskie i klasyczne, 

snowboarding, saneczkarstwo, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, 

biathlon, curling i skoki narciarskie. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Biathlon-zimowa dyscyplina sportu łącząca biegi narciarskie ze strzelectwem. 

Polega na biegu na określonym dystansie (zwykle od 7.5 do 20km), w czasie którego 

zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy, przyjmując postawę stojącą 

lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów. Rozgrywana jest również wersja 

letnia. Biathlon jest popularną dyscypliną w Niemczech, Rosji, Włoszech, Francji i 

części Skandynawii. 

 
Narciarstwo alpejskie-(lub narciarstwo zjazdowe) –jedna z form 

narciarstwa –obok klasycznego (biegi narciarskie i skoki narciarskie), 

narciarstwa dowolnego, skialpinizmu, skituringu  polegająca na zjeździe po 

ośnieżonym stoku górskim lub sztucznym na nartach przymocowanych do 

butów narciarskich za pomocą specjalnych wiązań. Jest uprawiana na trasach 

zjazdowych, szlakach narciarskich  
i nartostradach lub poza trasami. Narciarz przeważnie korzysta również 

z kijków.  



 
 

 

Łyżwiarstwo figurowe-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. Zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach bądź w 

zespołach (tzw. formacjach). Łyżwiarstwo figurowe to jedna z dyscyplin zimowych 

igrzysk olimpijskich. Jest ono jednym z najpopularniejszych sportów zimowych 

 

 
 

 

 



Snowboarding-– sport zimowy polegający na jeździe lub 

wykonywaniu ewolucji na desce snowboardowej. Za początek snowboardingu 

można uznać rok 1965, kiedy Sherman Poppen wymyślił "snurfera", choć 

zjeżdżanie po zaśnieżonym stoku na jednej desce było praktykowane już 

wcześniej. Dyscyplina wprowadzona została do programu Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w 1998 roku (konkurencje slalom gigant i half-pipe). 

Saneczkarstwo-lub inaczej sport saneczkowy –jedna z dyscyplin zaliczanych 

do sportów zimowych. Wyścigi na sankach sportowych są rozgrywane na torach 

sztucznych lub naturalnych, w konkurencji kobiet i mężczyzn, indywidualnie 

i w dwójkach. O zwycięstwie decyduje łączny czas przejazdów, tzw. ślizgów. 
 

 
Curling-należy do zespołowych sportów precyzyjnych, podobnych do pétanque 

czy bocce. Jest on rozgrywany na prostokątnej tafli lodu. W rywalizacji biorą udział 

dwie drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa się kamieni, które są 

wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego domem. Liczba przyznanych punktów 

zależy od liczby  
kamieni znajdujących się najbliżej środka domu. Poziom umiejętności, precyzja i 

złożoność wykonywanych zagrań oraz odpowiednia strategia sprawiają, że curling jest 

nazywany „szachami na lodzie”.  
 

 

 
 



 
Hokej na lodzie-(popularna forma skrócona: hokej) –sportowa gra 

zespołowa rozgrywana na lodowisku. Hokej na lodzie jest najbardziej popularny 

w krajach północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań klimatycznych na 

terenach, gdzie sezonowo (w czasie zimy) można pokryć dane miejsce lodem, 

tj. w Kanadzie, USA, Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwajcarii oraz 

w krajach nordyckich (Szwecja, Finlandia).  
Wraz z pojawieniem się lodowisk w zamkniętych halach sport ten można 

rozgrywać przez cały rok. Hokej na lodzie jest jednym z czterech 

najpopularniejszych sportów zawodowych w Ameryce Północnej. Na terenie 

Kanady oraz Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważniejsza na świecie 

klubowa liga świata NHL. Jest to oficjalny zimowy sport narodowy Kanady, 

gdzie gra ta cieszy się ogromną popularnością. 

 
 

 

 
 
 



 
Skoki narciarskie-dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach 

narciarskich od połowy XIX wieku. Wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją 

norweską (połączenie biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa 

klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w 

krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, 

Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna 

głównie w Japonii. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNET DLA WSZYSTKICH 
 
 

 

  
     
     Przyjaciel z Internetu 

 
Ważną potrzebą w życiu nastolatka jest znalezienie tzw. bratniej 
duszy, na której będziemy mogli polegać i będziemy pewni, że nie 
opuści nas w najgorszych chwilach naszego życia.  
Jeśli nie znajdziemy takiej osoby w życiu realnym, zdesperowani 
szukamy kogoś takiego w wirtualnym świecie. Jednak czy wiemy 
jakie niebezpieczeństwo się za tym kryje? Nigdy nie wiadomo kto 
kryje się po drugiej stronie. Dużo osób logując się, podaje fałszywe 
dane. W takim razie nie powinniśmy ufać ludziom poznanym  
w Internecie, ponieważ mogą być oni naprawdę niebezpieczni. 
 

CYBERPRZEMOC 
Zapewne każdy z nas spotkał się z tym pojęciem. Jednak czy 
każdy rozumie powagę tego słowa? Nikt z nas nie lubi byś 
obrażany, szykanowany. W Internecie, zwłaszcza na różnych 
forach, często obserwujemy takie zjawisko. A wiadomo nie od dziś, 
co umieszczone w sieci, na zawsze tam zostaje. Więc teraz 
pytanie do Was, czy chcielibyście, żeby wszyscy widzieli jak 
w oczach internautów jesteście na przykład obrażani ? Odpowiedź 
jest chyba prosta. Nikt nie chce.  
Pamiętajcie powiedzenie ,,Nie rób komuś, co tobie niemiłe”.  
  
 

 

 

  



Nasza biblioteka szkolna już działa!  
Uczniowie zaangażowali się i chętnie pomagali 
w przeprowadzce do nowego pomieszczenia.  
Można w spokoju odpocząć, posiedzieć, pogadać  
i poczytać. Można też skorzystać z komputera. 

Dowcipy o książkach  
 
Przychodzi dziewczyna do biblioteki i mówi: 

 - Chciałabym wypożyczyć książkę. 

 - A co byś chciała? Coś z literatury lekkiej? - pyta bibliotekarka  

 - Może być ciężka, bo przyjechałam na rowerze - odpowiada czytelniczka.  

 

Przychodzi Jasio do biblioteki:  

-Jest „Pan Tadeusz”?  

-Panie Tadeuszu!  

Panie Tadeuszu! Do pana...  

 
Dzwoni studentka do biblioteki:  

-Dzień dobry! Czy jest kronika?  

-Dzień dobry! Galla? - jako, że kronik jest kilka bibliotekarz próbuje uściślić.  

-Może i Galla... - Studentce wyraźnie to nic nie mówi, więc bibliotekarz próbuje dalej.  

-Anonima?  

-Ano, jak ni ma to trudno. Do widzenia! 

Przychodzi chłopak do biblioteki i mówi : 

 - poproszę jakąś książkę  

- z polskich powieści mamy "W pustyni i w puszczy"  

- poproszę "w puszczy"  

 

 

Poproszę taką książkę ... „Anakonda” prosi czytelnik w bibliotece.  

Czy to ma być coś z zoologii? upewnia się bibliotekarka.  

Nie...To lektura z polskiego. To może „Antygona” Sofoklesa? O, to właśnie o to chodzi! ucieszył się 

czytelnik. 

 

 

 



 
„Niepełka” to nowa powieść Doroty Schrammek 

opowiadająca historię niepełnosprawnej Weroniki, która  

z Warszawy przeprowadza się do małej miejscowości.  

Musi zacząć życie od nowa. W szkole ma jednak pomoc w postaci 

wysportowanego kolegi z klasy, który pomaga jej wnosić wózek po 

schodach. Jak kończy się ta historia? Czy zazdrosna o „nową” szkolna 

gwiazda zmieni zdanie?  

Na te i inne pytania, odpowiedzi należy szukać w tej książce. 

Tę powieść warto przeczytać, gdyż pokazuje ona życie 

niepełnosprawnej osoby, nie jako osoby użalającej się nad sobą, lecz 

„żyjącą pełną parą” i realizującej marzenia. Przy lekturze nie można 

się nudzić, gdyż autorka bardzo jasno scharakteryzowała postaci 

swojej powieści. 

 



Marzec wyjął grosik srebrny  

teraz będzie mu potrzebny.  

Do kwiaciarni marzec pobiegł  

kupić bukiet na Święto 

Kobiet. 

 
 

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 

wszystkim kobietom i małym kobietkom 

redakcja GUZIKA składa najserdeczniejsze 

życzenia:  

dużo zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń 

 

 
 

 



Międzynarodowy Dzień Kobiet –coroczne święto obchodzone 8 marca jako 

wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o 

stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r., a więc 

ponad 100 lat temu. 

 

Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku. 

Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu 

krajach świata mimo, że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w 

Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.  

 Tak wtedy, jak i dziś 8 marca to dobra okazja do obdarowania kobiet 

kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.  

 
  

JAK ZAIMPONOWAĆ KOBIECIE? 

  

Bardzo często prawić jej komplementy, szanować ją, zaszczycać,  

chronić ją, przytulać, kupować jej prezenty, słuchać jej, dbać o 

nią, być przy niej, popierać ją, pójść za nią na koniec świata :) 

HUMOR 
 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika 

z rąk. 



 

Nauczyciela do Jasia: 

- Dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole? 

- Bo moja babcia zachorowała. 

- Znowu…? 

- No też mi się wydaje, że babcia zaczyna udawać! 

 

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...  

 

 

 


