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Od redakcji: 
 
Ferie zimowe niestety już za nami. Trzeba zabrać się 
do pracy gdyż przed nami drugi semestr.  
Do końca roku szkolnego zostało 4 miesiące  
tj. dokładnie 125 dni. Nie martwmy się. Za 7 tygodni 
kolejna przerwa- ferie wielkanocne, potem długi 
weekend majowy i w końcu 22 czerwca rozpoczną 
się wakacje.  

Ale to później. Teraz to na czym głównie 
powinniśmy się skoncentrować to nauka. 
Pamiętajcie! Dla najlepszych czekają stypendia  
a także wycieczka szkolna. Warto się starać. 
Powodzenia!!! 
(grafika Internet) 

 

S T Y C Z E Ń  
Styczeń to pierwszy miesiąc w roku, ma 31 dni. Jego nazwa związana jest charakterystycznymi 
zjawiskami przyrodniczymi. Pochodzi od wyrazu stykać. Styka się przecież, czyli łączy, stary rok  

z nowym. Inne wytłumaczenie- nazwa wywodzi się od tyk 
(tyczek), które rolnicy wycinali w pierwszym miesiącu roku. 
Istnieje również wersja, że słowo styczeń należy wiązać 
z czasownikiem stygnąć, bo jest wtedy tak zimno, iż wszystko 
błyskawicznie stygnie. W języku staropolskim styczeń 
nazywano również tyczniem, godnikiem i leniem.  
 

L U T Y  
Luty to drugi miesiąc w kalendarzu, ma 28,(a w latach 
przestępnych) 29 dni. Rok przestępny jest to rok, który ma 
366 dni zamiast 365, co związane jest z dopasowaniem roku 
kalendarzowego  
z rokiem wyliczonym 
na podstawie obiegu 

Ziemi dookoła Słońca. Nazwa miesiąca pochodzi od 
określenia silnych, srogich mrozów jakie w lutym 
zazwyczaj występują. Dawno temu słowo "luty" po 
staropolsku oznaczało mroźny, srogi, okrutny, zły. Dawniej 
używano także nazwy sieczeń lub strąpacz. 

 
PRZYSŁOWIA 

 
 Gdy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje. 
 Jeśli trawa w styczniu nie zmarznie, to w sierpniu się 

spali. 
 Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. 
 Idzie luty włóż ciepłe buty. 
 Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. 
 Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna późno nastąpi i będzie po chłodzie. 

 
W większości krajów europejskich używa się nazw zapożyczonych z antycznego Rzymu. Styczeń to 
„Ianuarius” a luty „Februarius”.  

Opracowała: Justyna Wiśniewska: foto: Justyna Bacińska 

Zima to bardzo trudny czas także dla zwierząt 
dlatego w naszych szkolnych karmikach nie 
zabrakło pokarmu dla ptaków. 

 

Nasza szkoła w zimowej szacie też 
prezentuje się pięknie. 

 


