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HURA!!! NADCHODZĄ FERIE 2018!!!

.

 Ten numer
gazetki, 
specjalnie 
dla Was, 
na zajęciach 
z panią Iwoną, 
przygotowali:

Paweł Celuch,
Aleksandra

Serafin,
Aleksandra
Łoboda, 
Ada Spadło 
i Bartek Krzak.

Miłej lektury 
i udanych,
wspaniałych ferii!

   
Warto
przeczytać:
Porównanie
ferii,

- Echa
powstania
styczniowego,

 -Zimowe
łamigłówki,

- Korzenie
Walentynek.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
W LUTYM!

11 -Ogólnopolski Dzień
Dokarmiania Zwierzyny
 
13-  Światowy Dzień Radia

16 - Międzynarodowy Dzień
Listonoszy 

17 - Dzień Kota

18- Dzień Baterii

21 - Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

24 -Dzień
niespodziewanego całusa

25 - Światowy Dzień
Powolności

26 - Dzień Dinozaura

27- Dzień Niedźwiedzia
Polarnego

ii
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Porównujemy ferie!

..

.

Ciekawostki  
Australijczycy co ciekawe, 
na pierwsze zajęcia idą w styczniu.

W Brazylii rok szkolny rozpoczyna
się po karnawale, czyli w lutym.  

Mieszkańcy Chile idą do szkół
dopiero w marcu. 

W Japonii uczniowie zaczynają
szkołę w kwietniu.

W Indonezji rok szkolny
rozpoczyna się w lipcu.

Polska:
1.Rok szkolny podzielony jest na 2
części - 2 półrocza.
2.Ferie trwają 2 tygodnie.
3.Wakacje natomiast mamy przez
2 miesiące. 

Wielka Brytania:
1.Rok szkolny podzielony jest na 3
części.
2.Wakacje trwają od 6 do 8 tygodni.

WALENTYNKI
W naszej
szkole również
obchodzimy
Walentynki.
Dziewczyny z
SU zbierają do
wyseruszkowanych
pudełek kartki w
kopertach.
A Wy dowiecie
się jakie to
święto ma
korzenie z
pewnej strony.
"Coroczne święto 
zakochanych

przypadające 
14 lutego.
Nazwa
pochodzi od św.
Walentego,                 
którego              
  wspomnienie
 liturgiczne 
w Kościele
katolickim 
obchodzone jest
również tego
dnia.
Zwyczajem w
tym dniu jest

wysyłanie listów
zawierających
wyznania
miłosne (często
pisane wierszem).
Na Zachodzie,
zwłaszcza
w Wielkiej
Brytanii i Stanach
Zjednoczonych,
czczono św.
Walentego jako
patrona
zakochanych.
Dzień 14 lutego
stał się więc

okazją do
obdarowywania
się drobnymi
upominkami."

..

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Józef Prendowski

       Jadwiga
    Prendowska

Józef

        

      ,,Do swoich Rodaków''

Za czyny dla Kraju- nagrody nie
trzeba, Lecz gdy duch styczniowca
w zaświaty odleci, skreślcie mu
nad grobem przepustę do nieba:
        
            ,,Rok 1863-ci''

               Walenty Czerkawski

W Mircu przy alejce w parku podworskim należącym
niegdyś do Prendowskich, pod okazem najstarszego
wiązu w Polsce znajduje się granitowy głaz narzutowy 
z pamiątkową tablicą. Odsłonięty został w październiku
2013 roku w hołdzie bohaterom w 150 rocznicę
Powstania Styczniowego przez społeczeństwo Gminy
Mirzec. 
Na pamiątkowej tablicy znajduje się fragment wiersza 
Or-Ota : 

"Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, Gdzie błądzą
ciche lat umarłych cienie, Leży tam kamień grobowych
pamiątek, A pod kamieniem krwawi się Wspomnienie."

.
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