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Ferie są THE BEST, chociaż
zimno jest

Niedługo ferie :) Macie już
jakieś ciekawe plany? Jeśli
nie, to mam dla was kilka
pomysłów na udany
wypoczynek.
1. Zróbcie ćwiczenia
szkolne do przodu z
danego przedmiotu. Dzięki
temu nie będziecie mieli
zaległości w nauce i
później nie zbraknie wam
na nic czasu :D 
2. Wyjdźcie gdzieś ze
znajomymi. Na pewno
ucieszą się, że to właśnie
o nich pomyśleliście. 
3. Zapalcie zapachową
świeczkę i odprężcie się.
 To na pewno całkowicie
Was rozluźni, a poza tym
piękna woń rozejdzie się
po całym mieszkaniu.
4. Udajcie

się na piętnastominutowy
spacer z pupilem. To dla
niego duża radość, a przy
okazji bardzo się
dotlenicie.
5. Warto również pamiętać
o sportach zimowych np.o
zjeżdżaniu na sankach,
nartach lub jeżdżeniu na
łyżwach na lodowisku i nie
tylko. 
To już wszystkie moje
rady. Mam nadzieję, że
skorzystacie z tych porad,
by umilić sobie wolny czas
;D

Weronika :)

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli. ♥

Dla kogo ta
laurka,
W słońcu,
zieleni,
chmurkach?
Dla kogo każda
wnuczka,
Dla kogo każdy
wnuczek,
Maluje dzisiaj
kwiaty,
Przynosi
upominek?
Dla kogo jest
ten wierszyk,
I życzenia od
dzieci?
Już
wiecie?Oczywiście!
Dla wszystkich
Babć i
Dziadków
Na świecie.

.
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Z okazji  Dnia
Bezpiecznego
Internetu 6 lutego w
naszej szkole na
lekcjach informatyki
przeprowadzono
pogadanki, dyskusje
oraz zostały
wyświetlone filmy
dotyczące
bezpieczeństwa w
Internecie i
cyberprzemocy.
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Zabawa choinkowa - bal postaci
bajkowych

Dzień Języka Ojczystego

Czy znasz te
nietypowe lutowe
święta ?
01.02- Dzień Gumy
do Żucia
02.02- Dzień
Pozytywnego
Myślenia,
Dzień Świstaka 
05.02- Światowy
Dzień Nutelli
07.02- Dzień
Bezpiecznego
Internetu
09.02-
Międzynarodowy
Dzień Pizzy

13.02- Światowy
Dzień Radia
15.02- Światowy
Dzień Wielorybów
16.02- Dzień Poczty
Polskiej
17.02- Dzień Kota
21.02-
Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego
26.02- Dzień
Dinozaura

Dnia 21.02.2017 w
naszej szkole
odbył się konkurs
związany z
Dniem Języka
Ojczystego pt. 
,,Z poprawną
polszczyzną na co
dzień".
Zwycięzcami
konkursu są:
1. W kategorii kl.IV
- VI:

 Weronika
Sobieraj, 
Wiktoria Żołnacz,
Patrycja Mazurek
2. W kategorii
gimnazjum -
Klaudia
Dąbrowska.

Czy znasz te
nietypowe marcowe
święta ?
01.03- Dzień Piegów 
03.03-
Międzynarodowy
Dzień Pisarzy,
Światowy Dzień
Dzikiej Przyrody
05.03- Dzień
Dentysty
06.03- Dzień
Olimpijczyka
09.03- Światowy
Dzień Didżeja 
10.03- Dzień
Całowania w Czoło
11.03- Dzień Sołtysa
12.03- Światowy
Dzień Drzemki

w Pracy, Dzień
Matematyki
14.03-Dzień Liczby Pi
15.03- Dzień Piekarzy
i Cukierników
17.03- Światowy
Dzień Morza, Dzień
Świętego Patryka
18.03- Europejski
Dzień Mózgu,
Międzynarodowy
Dzień Sushi
20.03- Dzień Bez
Mięsa
22.03- Światowy
Dzień Wody
25.03-
Międzynarodowy
Dzień Gofra

.

.

.
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Zabawa choinkowa to
jedno z najbardziej
oczekiwanych
wydarzeń w
kalendarzu imprez
naszej szkoły.
Szczególnie młodsi
uczniowie bardzo
czekają na to
wydarzenie. Atrakcji
jest przecież

co niemiara.Tańce,
konkursy, ciekawe
stroje, poczęstunek. 
To wszystko składa
się na organizowaną
zazwyczaj przed
feriami zimowymi
zabawę.
Do zabawy w
tegorocznym balu
zaprosił nas DJ,

który przed kilka
kolejnych godzin
serwował wszystkim
najnowsze hity z list
przebojów, ale też
utwory nieco starsze,
a wciąż popularne.
Piosenki na pewno
się podobały sądząc
po ilości tańczących
na parkiecie uczniów.

.

.

.

.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 14 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL ECHO Zespołu Szkół w Pawłowie

Cytaty walentynkoweKim był święty
Walenty?

W dniu świętego
Walentego 
 mam dla Ciebie
coś miłego…

.

14 lutego stał się
symbolem miłości.
Tego dnia w Kościele
katolickim
obchodzone jest
wspomnienie
Świętego
Walentego. Był to
młody ksiądz, który
udzielał ślubów
zakochanym parom
wbrew zakazowi
cesarza Klaudiusza II
Gockiego. Władca
uważał, że samotni
mężczyźni są dużo
lepszymi żołnierzami.
Za swoją działalność

Walentego spotkała
okrutna kara. Ścięto
mu głowę. Wiele osób
uważa go za patrona
zakochanych, jednak
w Kościele uważa się
go za obrońcę przed
ciężkimi chorobami,
zwłaszcza
umysłowymi,
nerwowymi i
epilepsją. 

Eskimos ciągnie na
sankach lodówkę.
Widzi go drugi i pyta
się:
- Po co Ci ta lodówka,
jest minus 20 stopni?
- A niech się dzieciaki
trochę ogrzeją.

Wysoko w powietrzu
spotykają się dwa
płatki śniegu. Pierwszy
pyta: 
- Gdzie lecisz? 
- Lecę w Tatry, na
skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę,
zrobię jakiś karambol
samochodowy!

- Kto to jest prawdziwy
narciarz? 
- Człowiek, którego
stać na luksus
połamania nóg w
bardzo znanej
miejscowości górskiej,
przy pomocy bajecznie
drogiego sprzętu.

.

Leo Messi - Inspiracją dla piłkarzy

Argentyński pomocnik lub
napastnik uważany za jednego z
najlepszych piłkarzy na świecie.
Wychowanek FC Barcelony i
absolwent słynnej szkółki
piłkarskiej La Masia.

Lionel Messi urodził
się 24 czerwca 1987
w Rosario jako
dziecko Jorge i Celii.
Przygodę z piłką
zaczął w wieku 5 lat,
kiedy zapisał się do
lokalnego klubiku
Club Grandoli. Potem
przeniósł się do
Newell's Old Boys.
Gdy miał 11 lat,
zdiagnozowano u
niego karłowatość
przysadkową.
Rodziny nie było stać
na leczenie, ale
pomocną dłoń
wyciągnęła FC
Barcelona,

która zaprosiła
Messich do Katalonii i
zapłaciła za leczenie
Leo. Jak się okazało,
był to strzał w
dziesiątkę, bowiem
Argentyńczyk z roku
na rok stawał się
coraz większą
gwiazdą drużyn
juniorskich, aż w
końcu zadebiutował w
seniorach. Dnia 16
października 2004
roku Messi po raz
pierwszy wystąpił w
ligowym meczu FC
Barcelony.

,,Miłość, na oko
łagodna, w istocie
bywa jak pantera
głodna! I chociaż
ślepa, drogi
przyjacielu,
najkrótszą drogą
podąża do celu''.

,,Kluczem do ludzkich
serc nie jest nigdy
nasza mądrość, lecz
miłość''.

,,Miłość ci wszystko
wybaczy''. 

,,Jedno jest tylko w

życiu szczęście:
kochać i być
kochanym…''.

,,Kochać, to nie
znaczy patrzeć na
siebie nawzajem, lecz
patrzeć razem w tym
samym kierunku''.

,,Życie bez miłości
to cza�rodziej�ska
la�tar�nia bez
światła''.

.

.
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       Dziennik cwaniaczka - ciąg dalszy

   Historyczny występ polskich skoczków !
Po raz pierwszy dwóch polskich skoczków
narciarskich stanęło na podium w klasyfikacji
końcowej Turnieju Czterech Skoczni. 65.
edycję tej imprezy wygrał Kamil Stoch, a drugie
miejsce zajął Piotr Żyła. Tuż za podium
uplasował się Maciej Kot. W sumie Polacy 14
razy kończyli Turniej Czterech Skoczni w
czołowej szóstce. Pierwszy uczynił to Antoni
Wieczorek w sezonie 1961/62, kiedy zajął piątą
pozycję.
Na najwyższym stopniu podium stanęło dwóch
Polaków - Adam Małysz w sezonie 2000/01
oraz Kamil Stoch w 2016/17. .

Próbuję wyjaśnić
całą tę sprawę
popularności mojemu
przyjacielowi
Rowleyowi (którego
pozycja, nawiasem
mówiąc, waha się w
okolicach sto
pięćdziesiątego
miejsca0, ale on
chyba słucha jednym
uchem, a wypuszcza
drugim.
Środa
Dziś mieliśmy WF,
więc kiedy tylko
wyszedłem na dwór,

zakradłem się na
boisko do
koszykówki, żeby
zobaczyć, czy Ser
dalej tam jest.
Oczywiście był. Ten
plasterek Sera leży
na asfalcie od zeszłej
wiosny. Pewnie spadł
komuś z kanapki czy
jakoś tak. Po kilku
dniach Ser zrobił się
spleśniały i
obrzydliwy.
Nikt nie chciał grać
na boisku do
koszykówki,

gdzie leżał Ser,
chociaż było to
jedyne boisko z
siatką na koszu.
Któregoś dnia
chłopak, który się
nazywa Darren
Washl, dotknął Sera
palcem i od tego
zaczęła
się zabawa w
Serowy Dotyk.
Działa to tak samo
jak gra w syfa. Jak
zaliczysz Serowy
Dotyk, to masz
przechlapane, dopóki

go komuś nie
przekażesz. Przed
Serowym Dotykiem
można się bronić
tylko na jeden
sposób: krzyżując
palce. Tylko że nie
tak łatwo jest
trzymać
skrzyżowane palce
przez cały dzień. Ja
kiedyś skleiłem moje
taśmą, żeby ani na
moment się nie
rozkrzyżowały.
Dostałem pałę z
kaligrafii,

ale naprawdę było
warto. Jednak
dzieciak, Abe Hall,
zaliczył Serowy
Dotyk w kwietniu i do
końca roku nikt się
nawet do niego nie
zbliżył. W lecie Abe
przyniósł się do
Kalifornii i zabrał
Serowy Dotyk z
sobą. 

Wszystkim Paniom z okazji  Święta Kobiet
                                                        wszystkiego co najlepsze w życiu.

.

Mam tylko nadzieję, że nikt nie zacznie całej historii od nowa, bo nie
trzeba mi w życiu takiego stresu. Strasznie mi ciężko przywyknąć do
tego, że lato się skończyło, a ja muszę codziennie rano wstawać i iść do
szkoły. To lato nie zaczęło się zbyt obiecująco, a wszystko przez mojego
starszego brata, Rodricka.
 Pomyślicie, że straszny ze mnie dureń, skoro się na to nabrałem, ale
Rodrick miał na sobie szkolne ciuchy i przestawił mój budzik o kilka
godzin, więc wyglądało to tak, jakby już było rano. A poza tym zaciągnął
zasłony, więc nie mogłem zauważyć, że ciągle jest ciemno.

                                                             Ciąg dalszy nastąpi ...

Dzień Kobiet to  
święto o długiej
tradycji, ponieważ
ustanowione zostało
w 1910 r., a więc 107
lat temu.
Współcześnie Dzień
Kobiet jest oficjalnym
świętem w
kilkudziesięciu
krajach świata, mimo
że nie wszędzie
obchodzony jest 8
marca, np. w Tunezji
Święto Kobiet

obchodzone jest 13
sierpnia. 
W Polsce Dzień
Kobiet stał się
szczególnie
popularny w czasach
PRL. 
Tak wtedy, jak i dziś
jest to dobra okazja
do obdarowania
kobiet kwiatami,
słodyczami oraz
innymi podarunkami.
                  Natalia 

Początkujący narciarz
pyta bacę:
- Czy ten zjazd jest
niebezpieczny?
- Nie, ludzie rozbijają
się dopiero na dole!

- Skąd Eskimos wie,
że zima jest naprawdę
ostra?
- Kiedy mu się psy
łamią na zakręcie.

.

.
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