Съботата е за разходки, в неделя чакай дъжд и сняг
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Защо говорим за това?

Прогноза за времето в страната от 25 до 27 февруари 2022 г.
В петък ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източните райони до умерен
северозападен вятър. Тази сутрин ще е по-хладна от предишните. Минималните
температури ще са между минус 5° и 0°. През деня обаче ще е по-топло, като максималните
температури ще бъдат между 9° и 14°.

В събота денят ще започне със слънце, но още преди обяд от северозапад отново ще
настъпват облаци. Вечерта на отделни места в северозападните райони ще превали.
Минималните температури ще са малко по-високи, а максималните – малко по-ниски. Като
цяло ще остане сравнително топло и приятно за разходки и игри на открито.
Възползвайте се максимално, защото в неделя това няма да е така! По-късно през деня в
събота със слаб североизточен вятър ще започне да прониква студен въздух. През нощта
вятърът ще се усили. В неделя ще бъде ветровито и облачно. От югозапад ще започнат
валежи, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна.
Ще се застуди и дъждът ще преминава в сняг. На места в Южна България дъждът и снегът
няма да са никак малко! Температурите ще са близки до 0°.
Нали помниш какво са означили хората с 0°? Температурата, при която водата замръзва. Ако
градусите се гледат по скалата на Целзий, то 100° е температурата, при която водата кипи.
Защо всеки път обръщаме внимание, че това са градуси по Целзий? Защото в някои страни
(например Съединените щати) мерят градусите по друга система, тази на Фаренхайт. За нея
обаче ще ти разкажем специално!
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