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Piękna i mroźna jest
zima.
Puchowa pierzynka
ziemię pokrywa.
Drzewa jak z bajki —
tak sobie marzę
Okna jak kwieciste
witraże.

Najpiękniejsze rodzinne
święta za nami, prezenty już rozpakowane, ale
zima – najbardziej bajkowy czas – ciągle trwa,
a poza tym – zbliża się
najbardziej roztańczona
Noc Sylwestrowa!!!

Gdzie się bawić na Sylwestra?
Każdego roku stajemy
przed tym samym problemem: gdzie wybrać się na
sylwestrową imprezę? Ze
statystyk przedstawianych
przez media wynika, iż najczęściej rodacy spędzają
tę niezapomnianą noc w
gronie rodzinnym, we własnych domach, na prywatkach lub też korzystają z
oferty przygotowanej przez
telewizję. Wysokie koszty
balów oraz organizowanych imprez sylwestrowych
i wyjazdów powodują, że są
one dostępne jedynie dla
osób w lepszej sytuacji materialnej. Większość z nas
marzy jednak, aby Nowy
Rok przywitać w niecodziennej scenerii, szczególnie za granicą. Podkreśla
to fakt, iż chcemy hołdować
przekonaniu, iż ten szczególny dzień w roku należy

uczcić w niezwykły sposób.
W całym kraju jednak
można spędzić Sylwestra
na wiele sposobów, niekoniecznie wydając z tej
okazji dużą sumę. Obecnie
o północy na ulicach wielkich miast, małych miasteczek i we wsiach zapalają
się sztuczne ognie, pękają
z hukiem sypiące kolorowymi iskrami petardy, wiele osób wychodzi z domu,
gromadzi się na ulicach i
placach, aby zobaczyć pokaz barwnych świateł i przy
ich blasku, pod otwartym
niebem, przywitać Nowy
Rok. Wszędzie strzelają
korki od butelek z szampanem i wszyscy wznoszą
toast noworoczny. Wielu
uczestniczy również w organizowanym w Wilnie na
placu koncercie z udziałem
znanych piosenkarzy.

Pokoloruj rysunek

Znajdź różnice pomiędzy obrazkami

Czy wiecie że...
Liczba wszystkich dodanych do siebie dni kalendarza
gregoriańskiego wynosi 365. Pełen rok słoneczny trwa
365,2422 dnia, co oznacza, że co 4 lata istnieje potrzeba
doliczenia dodatkowego dnia
(rok przestępny).
Ze względu na powiązanie z fazami Księżyca znaki
zodiaku zawsze korelują z
kalendarzem zachodnim.

