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KARNAWAŁ

"Czerwony Kapturek"

KARNAWAŁ 2016

Ten dzień niewątpliwie należał do
roztańczonych  księżniczek, piłkarzy,
żołnierzy, piratów, rycerzy,
czarownic, wróżek, diabłów, aniołów,
kotków i innych niesamowitych
postaci. Uczniowie po raz kolejny
bawili się w klubie "Iskra".
 
A jaka jest historia karnawału i gdzie
odbywają się najhuczniejsze zabawy?
O tym na str.2.

Dzień Babci 
Dzień Dziadka

„To, czego dzieci potrzebują w
obfitości dostarczają
dziadkowie. Dają
bezwarunkową miłość,
dobroć, cierpliwość, poczucie
humoru, komfort, lekcje życia.
Oraz, co najważniejsze,
ciasteczka", Rudolph Giuliani

14 lutego
Święto Zakochanych

Walentynki, czyli dzień św.
Walentego w Polsce, i nie tylko,
uznawany jest za święto miłości i
zakochanych.
Krótka historia WALENTYNEK
Czy  św. Walenty jest patronem
zakochanych.
Jak obchodziliśmy ten dzień w
szkole.                         
                                 Adrian Cichy

fot. D.Krupa - Rybacka

fot. D. Krupa - Rybacka
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Karnawał 2016

wenecka maska karnawałowa

Karnawał 2016

                  KARNAWAŁ
             I JEGO HISTORIA

Karnawał, zwany po staropolsku zapustami to
czas hucznych balów i zabaw. Często

rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy
się we wtorek zwany Mięsopustem, tuż przed

Środą Popielcową.
Nazwa Karnawał wywodzi się od włoskiego

słowa carne vale co po łacinie oznacza
carne-mięso, vale- żegnaj. To niezwykłe święto

wywodzi się z kultów agrarnych i z kultów
płodność. Od bardzo dalekiej przeszłości

ludzie mieli przekonanie, że im bardziej będą
wyższe ich skoki przy tańcach i harcach, tym
wyżej będą rosły ich plony zbóż. Abstrahując

od tego tematu na karnawałach były różne
tańce np. w różnych wsiach były tańce wokół

ogniska najczęściej w kole.

        Karnawał na świecie
Do najsłynniejszych karnawałów na świecie

należą: Karnawał w Rio de Janeiro, karnawał w
Wenecji, karnawał w Niemczech. Karnawał w
Brazylii, w Rio de Janeiro, trwa pięć dni i pięć

nocy. Do tego miasta ściąga w tym czasie
około pół miliona turystów. Jest największą

tego typu imprezą na świecie. Karnawał w Rio
de Janeiro rozpoczyna się w piątek przed

Środą Popielcową. 

Karnawał w Wenecji
Karnawał w Wenecji można porównać do karnawału
w Rio De Janeiro. Jest w Europie najstarszą
zabawą uliczną.W trakcie karnawału weneckiego
praktycznie wszyscy jego uczestnicy bawią się
incognito – z maskami na twarzy.
                                           Agnieszka Gołębiowska
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DZIEŃ BABCI
DZIEŃ DZIADKA

WALENTYNKI
dzień zakochanych

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka uczniowie klas 1-3
przygotowali wiele
niespodzianek. Uczniowie własnoręcznie wykonywali
laurki, świece, mydełka.  
Nie zabrakło również występów artystycznych,
piosenek, wierszyków, życzeń oraz słodkich
poczęstunków. 
Babcie i Dziadkowie trud swoich wnuków nagrodzili
ogromnymi brawami, a całusów, przytuleń i pochwał
nie było końca.

HAND MADE

"Czerwony Kapturek"

Czy św. Walenty jest patronem zakochanych?

14 lutego w Kościele Katolickim obchodzony jest
dzień św. Walentego. 
Był to kapłan rzymski, któremu ścięto głowę w czasie
panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Księdza
spotkała śmierć, gdyż udzielał ślubów młodym,
pomimo wyraźnego zakazu władcy, który uważał iż
najlepszymi żołnierzami są samotni mężczyźni . 
Walenty z tego powodu uważany jest często za
patrona zakochanych. 
Według Kościoła, ten święty patronuje ciężkim
chorobom, zwłaszcza umysłowym, nerwowym i
epilepsji. A zakochanie przypomina trochę chorobę.

Walentynki powstały w  zachodniej i południowej
Europie już w średniowieczu. Dużo później zwyczaj
ten przywędrował do pozostałej części kontynentu. 
Był to dzień, w którym pisało się dużo listów
miłosnych. Po pewnym czasie,  dzień ten zaczęto 
traktować jako święto zakochanych.
Na szerszą skalę praktykę dawania prezentów
zaczęły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
W Polsce święto zakochanych znajduje zarówno
zwolenników, jak i przeciwników. Często krytykuje się
to "święto" jako zamerykanizowany zakupowy szał,
który  ma podnieść sprzedaż pluszowych misiów,
kwiatów czy kartek w kształcie serca z miłosnymi
wyznaniami.
Z okazji Walentynek w szkole została uruchomiona
"poczta walentynkowa".                        A. Cichy

fot. P. Turczyńska

fot.DKR

fot. DKR
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SPRAWNI
NIEPEŁNOSPRAWNI

TRENING Z MISTRZYNIĄ

Nasi uczniowie wzięli udział w ciekawych
warsztatach "Sprawni niepełnosprawni"
prowadzonych przez Panią Lucynę Kornobys na
temat życia osób niepełnosprawnych. 
Pani Kornobys na własnym przykładzie pokazała
uczniom, że wewnętrzna siła, wytrwałość w
dążeniu do celu i systematyczna praca prowadzą
do sukcesu. Omówiła również różne zagadnienia
związane z niepełnosprawnością oraz
opowiedziała o uprawianiu sportu przez osoby
niepełnosprawne. W trakcie spotkania uczniowie
mieli też okazję dowiedzieć się, z jakimi
trudnościami na co dzień mogą spotkać się osoby
niepełnosprawne.
Dziękujemy Pani Lucynie Kornobys za spotkanie!

Dnia 26.06.2016r. odwiedziła nas bowiem Pani Elżbieta
Nowak mistrzyni z 1999r. w piłce koszykowej.
Opowiadała o swoich sukcesach i miałam zaszczyt
mieć z nią koszykarski trening. W swoim życiu
rozegrała aż 167 meczy. Mistrzyni poprowadziła
trening z uczniami. Ćwiczenia były bardzo intensywne i
na pewno przydadzą się wszystkim graczom, którzy
rozpoczęli przygodę z koszykówką. Trybuny były całe
zapełnione, ponieważ każdy był ciekawy, o czym
opowie nami i co pokaże nam nasz gość. Na koniec
pożegnaliśmy się okrzykiem, a uczniowie wręczali
kwiaty i składali życzenia. Następnie pisała autografy i
robiła sobie z nami zdjęcia.
To był cudowny dzień. Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogłam ją poznać.

                                                       Sandra Jaszczak
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