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WALENTYNKI 
NAJSERDECZNIEJSZE ŚWIĘTO NA ŚWIECIE

WALENTYNKI
Walentynki są raz w roku
pełne szczęścia i uroku.
Wszyscy chłopcy i
dziewczynki
rozmarzone mają minki.
Każdy czeka na wyznania
w dniu wielkiego
zakochania.

Weronika Bielińska 5b

Dzień Świętego Walentego to doskonały czas na różne wróżby miłosne. Osoby samotne w walentynkowy wieczór mają możliwość poznać swoją
uczuciową przyszłość, zaś osoby, które mają już kogoś, mogą sprawdzić uczucia, zaangażowanie oraz intencje swojego partnera.
Gdy zamierzamy napisać list do osoby, którą obdarzamy ciepłym uczuciem pamiętajmy, aby pisać go niebieskim długopisem. List ten najlepiej pisać w
trakcie pełni księżyca. Pamiętajmy, aby wyznań miłosnych nie pisać ołówkiem, ponieważ uczucia, tak jak napis wykonany ołówkiem z czasem przyblakną,
aż zupełnie znikną. Po napisaniu listu nie możemy go upuścić, gdyż to przynosi pecha, jakim są kłótnie z ukochaną osobą oraz nieporozumienia. Listu nie
należy przekazywać do wysłania ani nie pokazywać nikomu. Należy bardzo na niego uważać i wysłać samemu.
Ilość znaczków oraz ozdobników na liście, takich jak serduszka itp. również ma znaczenie. Aby miłość między Tobą a adresatem listu kwitła, należy
pamiętać, aby liczba ozdób wynosiła 3. Liczby takie jak 7 i 13 przynoszą pecha w tym przypadku.
Jeśli chcemy sprawdzić, jakimi uczuciami darzy nas konkretna osoba, obrywamy płatki z kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków,
np. róża lub gerber. Każdy kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak zatem po kolei wyliczamy: kocha, lubi, całuje, nie chce, nie dba, żartuje, w myśli, w mowie,
wrcu, na ślubnym kobiercu.
Wypisz na kartce imiona bliskich Twojemu sercu osób. Zakręć jabłkiem dookoła osi i szybko czytaj po kolei wypisane wcześniej imiona. Na jakim imieniu
jabłko przestanie się obracać oznacza, że ta osoba również darzy Cię uczuciem.

Ola

Walentynki Walentynki

Historia Walentynek
14 lutego w różnych krajach, również w Polsce obchodzą Święto Zakochanych potocznie nazywane Walentynkami. Skąd się wywodzi to święto?
Pochodzi z czasów starożytnych, a dokładnie ze Starożytnego Rzymu. To właśnie tam, w lutym obchodzono Dni Płodności (Lupercalia). 15 lutego składano
Bogu płodność oraz urodzaj.
W chrześcijaństwie jest kilku świętych o imieniu Walenty. A ten, który został patronem zakochanych to żyjący w ||| wieku Walenty, który potajemnie udzielał
ślubów młodym parom. W owym czasie cesarz Klaudiusz || zakazywał ślubów, bo bał się że młodzieńcy nie będą chcieli walczyć w wojnach zostawiając
swoje żony. W XV| narodziła się tradycja dawania kwiatów. Przyczyniła się do tego córka francuskiego króla, Henryka |V. Zorganizowała ona bal, na którym
mężczyźni rozdawali kwiaty wszystkim kobietom. W 1965 we Francji oficjalnie ogłoszone że 14 lutego będzie od tej pory Dniem Zakochanych.
Życzę wszystkim czytelnikom dużo szczęścia, miłości i wspaniałych Walentynek! 

                                                                                                                                                                                                                                  Julia 6c
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OSTATKI
JUŻ TUŻ TUŻ KONIEC KARNAWAŁU

Karnawał jest to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą
Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Nazwa pochodzi od włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levāre ("mięso usuwać") bądź caro, vale ("żegnaj mięso". ). Wszystko oznaczało pożegnanie
mięsa przed rozpoczynającym się wielkim postem.
Zwyczaje zapustne:

Przebieranie się w jajko:
Chłopcy przebierali się za różne zwierzęta (wół, tur, niedźwiedź, jajko, wilk) tworząc ich stroje lub zakładając na siebie ich skóry.

Tworzenie kukły (sierotek, koni, kóz)
Wędrówki po domach

Przebrani chłopcy wędrowali do chat i po przemowie otrzymywali wykup. Jeśli nic nie dostali, porywali gospodarza i trzymali go tak długo, dopóki nie wykupił
się w karczmie.

Tańce
Piosenki

Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w Rio pod
względem liczby odwiedzających go turystów jest Notting Hill Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga ponad 1,5 mln turystów.

KUBA 6C

Słowo karnawał pochodzi od włoskiego carneval, comożemy przetłumaczyć jako pożegnanie z mięsem przed postem. Inna etymologia słowa to łacińskie
carrus navalis – wóz w procesji świątecznej Djonizosa.
W Polsce karnawał zwano „Zapustami”. Trwały one od Trzech Króli do Środy Popielcowej. Miały one bardzo wesoły charakter, ludzie bawili się, tańczyli i
spożywali tłuste jedzenie przed czekającym ich postem.
Zwyczajami zapustnymi było: przebieranie się w przeróżne postaci ludzi i zwierząt; tworzenie kukieł charakterystycznych dla pewnych zawodów np.:
policjanta; wędrówki po domach i wykupywanie skradzionych rzeczy; tańce.
Najsłynniejszy karnawał odbywa się w Rio de Janeiro i Wenecji. W Brazylii spotykamy się ze szkołami tańca a w Wenecji z balami maskowymi. W
szlacheckiej Polsce, bawiona się na dworach, urządzano kuligi oraz jadło się do syta przed postem.
Najbardziej podobał mi się bal karnawałowy, który odbył się w mojej 3 klasie. Byłam przebrana za lekarza chirurga. Na początku niezbyt przypadł mi do
gustu ten pomysł. Dziewczynki były księżniczkami, królewnami a ja miałam mieć kitel, maskę na buzi i czepek na głowie. Byłam rozczarowana i nie
chciałam iść na bal. Dopiero jak weszłam na salę gimnastyczną i okazało się, że jestem jedynym lekarzem na balu, zrozumiałam, że mam niebanalny strój i
muszę się dobrze bawić. Zamiast udzielać porad medycznych, spędziłam czas na tańcach i zabawach. Pamiętam tą dumę, kiedy dzieci pytały się mnie
skąd mam taki niespotykany strój.

Julia Sobolewska
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Krzyżówka
Wiktoria Seredyńska
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Tłusty Czwartek 
           dzień wszystkich łakomczuchów
Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i
nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu
wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną.
Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień. W kalendarzu chrześcijańskim ostatni
czwartek przed wielkim postem, tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz
w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.Najpopularniejsze
potrawy , jedzone w ten dzień, to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub
chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie
zapijano wódką.
Teraźniejszy tłusty czwartek jest obchodzony podobnie . We wszelkich piekarniach i cukierniach
sprzedawane są pączki . Dostępne są z wieloma rodzajami nadzienia między innymi z serem czy
dżemem. Wypada by w ten dzień każdy zjadł choć jednego pączka , chociaż większość nie
zaprzestanie tylko na jednym . Jest to bardzo lubiany prze Polaków zwyczaj , gdyż chyba każdy lubi
pączki !!

Julia Gładyś 6B

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W NASZEJ SZKOLE

  Po raz kolejny ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Jurkiem Owsiakiem na czele.
Wspierały ją rzesze Polaków, a pierwsze skrzypce grała oczywiście młodzież. Młodzi wolontariusze z
gorącymi sercami, czystymi intencjami i szerokimi uśmiechami, ale też zgrabiałymi rękami ruszyli w
mroźną Polskę, aby zbierać datki na nowy sprzęt medyczny dla dzieci. 
  Z niecierpliwością oczekujemy na oficjalne wyniki tegorocznej akcji. Mamy nadzieję, że znów padnie
rekord, mimo nagonki i nieprzychylnych opinii o pomysłodawcy WOŚP. Za rok na pewno znów
zagramy razem z wolontariuszami Jurka Owsiaka.
W trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczeń klasy 5d Maciej Łużny powtórzył
zeszłoroczny sukces i ponownie  zwyciężył w  biegu organizowanym w ramach tej imprezy. 
Serdecznie gratulujemy.

Julia 

CZY ATAK ZIMY MAMY JUŻ ZA SOBĄ?
Początek ferii wszystkim kojarzył się z ogromnymi chłodami, chociaż niektórych dopiero powrót do
szkoły naprawdę  zmroził. Amatorom zimowych szaleństw nawet udało się załapać kilka dni wolnego.
„Szczęśliwcy” nie są świadomi, że każdą dodatkową godzinę wolnego będą musieli odpracować sami.
Nasuwa się pytanie: „ Co lepsze- dłuższe ferie czy krótsze wolne popołudnia?”
  Nie ma co zaprzątać sobie głowy dziwnymi pytaniami i patrzeć wstecz, gdy należy patrzeć w
przyszłość. Jedynie warto pomyśleć, czy sprawdzą się ludowe przysłowia ( które są przecież
mądrością narodów): „Idzie luty –obuj ciepłe buty”, „ W marcu jak garncu”.
  Sprawdźmy, czego o zimie dowiedzieli się nasi reporterzy.
  Zima , jedna z pór roku rozpoczyna się w grudniu i trwa do marca. Charakteryzuje się ,niskimi
temperaturami oraz opadami śniegu. W czasie trwania tej zimnej pory roku występuje wiele zjawisk
atmosferycznych, które można  zaliczyć do cudów natury. Jednym z takich zjawisk jest zorza polarna,
można ją obserwować w Islandii, Norwegii, Laponii. Temperatura spada do bardzo niskich, najniższa
została zarejestrowana w Jukowie w roku 1947 ( minus 62 stopnie). Zima też kojarzy się z nam z
różnymi formami wypoczynku oraz relaksu na śniegu i lodzie, możemy pojeździć na łyżwach, nartach,
sankach, itp.
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