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Witam wszystkich bardzo serdecznie! 

Z pewnością weekend minął w przyjemnej, rodzinnej atmosferze z Dziadkami, dla których je-

steście największym skarbem. Pamiętajcie o Nich zawsze, a świadectwo tego okazujcie jak naj-

częściej. Dzisiaj? Dzisiaj, jak i wczoraj, zima nas rozpieszcza. Nie jest zimno, słoneczko od czasu 

do czasu zaświeci, tylko takie jakieś zamglone. Tak, ostatnie poranki i dnie są zamglone — takie 

tajemnicze, bajkowe i piękne. Pewnie nie wszyscy i nie od razu uwierzą, że można samemu wytwo-

rzyć mgłę. Otóż, jak najbardziej tak! 

Przepis na mgłę 
 Kluczem do stworzenia udanej mgły jest doprowa-

dzenie do sytuacji, w której zawarta w atmosferze para 

wodna, zacznie się skraplać. Najłatwiejszą metodą jest 

po prostu schłodzenie powietrza. Gdy temperatura spada, 

cząsteczki pary wodnej nie mają dość energii, by „latać w 

kółko samopas” i zbierają się w grupki, tworząc kropelki. 

Dzisiaj jeden z pię
ciu wypróbowanych przepisów na 

uzyskanie mgły: 
Będziecie potrzebować źródła pary wodnej o tempera-

turze wyższej niż temperatura otaczającego je powietrza. 

Obecnie, to znaczy zimą, możecie wykorzystać własny od-

dech, ale bardziej spektakularny efekt da gorące źródło — 

zagotujcie w domu garnek wody, następnie wyjdźcie z nim 

na podwórko przed dom lub blok i całość na raz wylejcie 

na śnieg — para natychmiast wymiesza się z otoczeniem, 

gwałtownie wystygnie i skropli.

2023 — Rok królika 
 Według horoskopu chińskiego przed nami rok Wodnego Królika! Królik 

oznacza nadejście błogiego spokoju, bogactwa, szczęścia i harmonii! 
Rok Wodnego Królika rozpoczyna się 22 stycznia 2023 roku, a kończy 9 

lutego 2024 roku. Po roku rządzonym przez Wodnego Tygrysa, króliczy 
patron będzie błogosławieństwem dla zmęczonych. Usunie niepo-
koje, żądania i dynamikę, które spowodowały wstrząsy. Zachęca do 

komfortu i spokoju. Wszechobecny chaos rozpadnie się na rzecz bar-
dziej regularnego i bezpiecznego życia.

Czego wszystkim szczerze życzę!!! 
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MRÓZ CZARODZIEJ 

Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam przyglą-

dać się magicznym wzorom, której po mroźnej 

nocy zostawił na szybach Pan Mróz. 

Proponuję na jakiś czas zamienić się rolami 

i spróbować swoich artystycznych umiejętno-

ści w malowaniu mroźnych wzorów. Można to 

zrobić w gronie przyjaciół, ale równie dobrze 

można ogłosić konkurs w klasie, a może na-

wet i szkole. Rysowanie na czarnym kartonie 

białą kredą na temat „Mróz na szybie” — to 

jest naprawdę przednia zabawa, szczególnie 

wówczas, kiedy przed Wami będą zamarznięte 

szyby w oknach! 

Mróz!Chodził malarz od chaty do chaty,wszystkie szyby malował nam w kwiaty — wszystkie okna malował srebrzyście w małe gwiazdki i w palmowe liście.A choć każdy z malarzem się spotkał,nikt go nie chciał zaprosić do środka,nikt go nie chciał zaprosić do chaty —nikt za pracę nie dał mu zapłaty...

REBUS

Zimowy labirynt 
Pomóżcie bałwankowi dotrzeć do przyjaciół 

CZY WIECIE, ŻE …list zastawny — to papier war-tościowy, na którym wystawca zobowiązuje się do określo-nego świadczenia (np. wy-płaty jakiejś sumy w określo-nym terminie);

list żelazny — to dokument za-pewniający nietykalność; w śre-dniowieczu był wydawany (jako glejt) przez lokalnego władcę;
poczta elektroniczna — z angielskiego e-mail, jeszcze kil-kadziesiąt lat temu nikt nie ma-rzył nawet o tak szybkiej poczcie, a dzisiaj zna ją każdy i co raz więcej osób z niej korzysta (Ale, uwierzcie mi, że nigdy nie zamie-ni ona listonosza!). 


