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WALENTYNKI!!!

FERIE
Jak spędzić je miło i bezpiecznie?
artykuł przygotował uczeń klasy 3A Michał Klich                  
            Str.2

Święty Walenty
Chcesz dowiedzieć się więcej o święcie zakochanych i jego

patronie? Mam coś dla ciebie!
Patrz str. 3
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DIY

Kartka
walentynkowa

i
przepis na 
ciasteczka 
w kształcie
serduszek.

WYNIKI LOSOWANIA ROZWIĄZAŃ Z KRZYŻÓWKI  
Wejściówki do kina wygrywają:

Patrycja Pawlica, Kacper Urzędowski, Magda Jurzec
(losowała Patrycja Walkosz)

                                                                   Gratulujemy!

                                   !!!KONKURS!!!
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego, który ustanowiony został w 1999 roku przez
UNESCO.W tym dniu chcemy sprawdzić Waszą znajomość
zasad poprawnej pisowni i gramatyki, dlatego zachęcamy do
udziału w konkursie. Szukajcie naszego stolika podczas długiej
przerwy na pierwszym piętrze.       Atrakcyjna nagroda!
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Bezpieczne ferie 

    Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii !
1.Nie wchodzić na zamarznięte rzeki i jeziora - szczególnie
niebezpieczny jest Dunajec, który podczas dużych mrozów
pokrywa się lodem, ale nie wiadomo, jakiej jest grubości, bo pod
nim cały czas płynie woda. 
2.Po zmroku noście odblaski! W Szaflarach jest dużo miejsc,
gdzie nie ma chodników, a poza tym zwykle poruszacie się złą
stroną drogi, co dodatkowo jest niebezpieczne.
3.Wielu z nas w trakcie ferii będzie jeździć na nartach i sankach.
Jazda na nartach może być szczególnie groźna, jeśli jeździmy
blisko torów lub drogi. W naszej miejscowości są takie ,,kuszące''
i niebezpieczne miejsca. Bardzo ważne jest, żeby na stoku
pamiętać o kasku, który może nam uratować życie, a poza tym
każdy do 16 roku życia ma obowiązek noszenia  tam kasku .
Możemy również pamiętać o tym, żeby dobierać stoki adekwatne
do naszych umiejętności i dostosowywać jazdę do warunków.
Pamiętaj, że ten kto jeździ z tyłu (z góry) musi uważać na tych,
którzy są przed nim.
4.Informujcie rodziców, gdzie i z kim się wybieracie.
5.Nie doczepiajcie sanek do pojazdów mechanicznych.
6.Nie siedźcie długo przed komputerem! Ferie są po to, żeby robić
to, na co podczas zajęć szkolnych nie mamy czasu, czyli zabawy
na świeżym powietrzu, spotkania z kolegami i koleżankami,
czytania ciekawych książek, wyjazdów do kina.
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CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH

.

1.Hiszpania zamieniła dzień ten na uroczystość róży.
2. Święty Walenty zginął 14 lutego.
3. Co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek.
4. W Japonii to kobiety dają prezenty swoim mężczyznom.
5. Najdroższa walentynka kosztowała 250 tys. dolarów, była to
kartka z prawdziwego złota, wysadzana szmaragdami i
diamentami.
6. 14 lutego przypada jeszcze jedno święto. Jest to Dzień
Chorych na Padaczkę.
7. Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko
pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce
wysadzanej perłami.
8. Około 3% ludzi posiadających zwierzęta wręcza im prezent.
9. 14 lutego organizowanych jest bardzo dużo ślubów.
10. Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie.
11. W Polsce walentynki obchodzone są od lat 90.

.
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                      ZAGADNIENIA DO KRZYŻÓWKI

1. Miłość od pierwszego.....
2. Symbol walentynek
3. Andrzej ..... śpiewał "Do zakochania jeden krok"
4. "Zakochany...." bajka dla dzieci
5. Epoka  w której tworzył A.Mickiewicz
6.Miłosne ........
 
Regulamin:
Wypełnij bon znajdujący się obok. Pod uwagę będą
brane tylko bony wycięte z gazety. Powodzenia!
Kartki z odpowiedziami prosimy oddawać do skrzynki
znajdującej się na tablicy na pierwszym piętrze. Do
wygrania bony na pizze. .
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SPRAWDŹ CO CIĘ CZEKA!

Horoskop walentynkowy
 Baran- Jeżeli jesteś singlem, to spotkasz swoją drugą połówkę,
ale dopiero w maju.
 Byk- Czas na miłość przyjdzie pod koniec roku, na razie zadbaj o
linię.
 Bliźnięta- Zaplanuj romantyczną podróż, na pewno nie pożałujesz.
 Rak- W sprawach miłości zawsze słuchaj swojego serca.
 Lew- W sprawach sercowych duże zmiany w drugiej połowie
roku.      
 Panna- Od lipca do października wiele nowych znajomości,
mocniej zabije Ci serce.
 Waga- Wreszcie spotkasz kogoś, kto doceni Twoje szalone
pomysły, wykorzystaj to.
 Skorpion- Szukając drugiej połówki ,zwracaj uwagę na wspólne
zainteresowania. 
 Strzelec- W najbliższym czasie będziesz w romantycznym
nastroju. 
 Koziorożec- Koniecznie umawiaj się na randki- na pewno
spotkasz kogoś wartościowego.
 Wodnik- Miłości szukaj wokół siebie, a nie w Internecie- bądź
ostrożny.
 Ryby- Odnowisz znajomość z osobą, z którą rozłączył Cię zły los.

.

.

Nietypowe święta
15.02-Dzień Singla

05.02-Światowy Dzień Nutelli
09.02-Międzynarodowy Dzień Pizzy

21.02-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
25.02-Światowy Dzień Powolności

20.03-Dzień Bez Mięsa
27.03-Światowy Dzień Teatru

28.03-Dzień Żelków
08.04-Międzynarodowy Dzień Rozmów

14.04-Dzień Patrzenia W Niebo
24.04-Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

03.05-Dzień Bez Komputera
05.05-Dzień Bez Makijażu

25.05-Dzień Królewny
03.06-Dzień Dobrej Oceny

10.06-Światowy dzień jazdy nago na rowerze
15.07-Dzień bez Telefonu Komórkowego

13.08-Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

.
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DIY WALENTYNKOWE

.

Potrzebne rzeczy:

1. Czerwone, białe,
różowe guziki różnej
wielkości;

2. Kartka papier;
3. Klej na gorąco;
4. Czerwony cienkopis;

Złóż kartkę równo na
pół.
Następnie narysuj
ołówkiem serduszko i
wypełnij je guzikami,
klejąc je jeden blisko
drugiego.
Z boku serduszka napisz
co uważasz! Postaraj
się!

Składniki na około 30 niedużych ciastek:
200 g masła, w temperaturze pokojowej
1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków
1 jajko
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
czerwony barwnik spożywczy w paście/żelu

Masło i cukier umieścić w misie miksera. Utrzeć,
do otrzymania bardzo puszystej, jasnej masy.
Dodać barwnik i zmiksować do otrzymania
jednolitego czerwonego ciasta. Dodać jajko i
utrzeć, do całkowitego połączenia. Dodać
ekstrakt i mąkę, zmiksować . Uformować w kulę.
Stolnicę oprószyć bardzo delikatnie mąką.
Wyłożyć kulę ciasta i rozwałkować na grubość 1
cm. Wycinać serca przy pomocy foremki do
ciastek. Układać na blaszce do pieczenia
wyłożonej papierem do pieczenia lub matą
teflonową.Piec w temperaturze 190ºC przez ok.
15 minut lub do lekkiego zrumienienia brzegów.
Po ostygnięciu udekorować lukrem i posypką.
Smacznego! :) .

.
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MIŁOŚĆ WEDŁUG 2B

Czym dla ciebie są walentynki?
"Rozdaje się miłość"
"Daje się i częstuje cukierkami"
"Wysyła się listy miłosne"
"Dzień w którym ktoś komuś coś daje"
"Dniem zakochanych"
"Zakochani dają prezenty"
"Dniem wręczania"
"Ktoś daje karteczkę i miłosne słowa"
"Dzień miłości"

Co robią zakochani? 
 "Chodzą ze sobą, spacerują i kochają się
 "Wybierają się na randki, kolacyjki. Biorą ślub, całują się i
oglądają Świat według Kiepskich"
 "Chłopak daje dziewczynie kwiaty i czekoladki"
 "Są razem na zawsze"
 "Mówią do siebie: kochanie, skarbie i misiu"
 "Siedzą na drzewie i trzymają się za ręce"

       Jak rozumiesz miłość?

 "Ktoś czuje coś od siebie"
 "Jak ktoś się kocha"
 "We mnie się kochają"
 "Pomagać babci i dziadkowi"
 "Po ludzku" 
 "Lubi się kogoś"
 "Zakochać się"

 

. .
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ZAGADNIENIA DO KRZYŻÓWKI:

1. Najważniejsze podczas ferii.
2. Dzięki niemu jesteś widoczny po zmroku.
3. Wakacje w 
4. Miejsce jazdy na nartach.
5. Zakładasz je na lodowisku.
6. Ogrzewają twoje ręce.
7. Pijesz ją gdy ci zimno.

Regulamin:
Wypełnij bon znajdujący się obok. Pod uwagę będą
brane tylko bony wycięte z gazety. Powodzenia!Kartki
z odpowiedziami prosimy oddawać do skrzynki
znajdującej się na tablicy na pierwszym piętrze. Do
wygrania dwuosobowy karnet na narty w stacji
narciarskiej w Suchem.
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