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W numerze lutowym polecamy
m.in. relacje z Walentynek
oraz innych akcji w naszej
szkole :)

Mów szeptem, jeśli
mówisz o miłości. 

Skąd się wzięły
WALENTYNKI? 

W Kościele
katolickim jest aż 8
Walentych, z czego
14 lutego obchodzi
się święto aż trzech
z nich. Jeden
poniósł męczeńską
śmierć w Afryce.
Drugi był księdzem
w Rzymie, trzeci
biskupem Terni,
który uzdrawiał
chorych. Według
legendy, jeden z
dostojników
cesarza Klaudiusza

zwrócił się do niego
o pomoc, kiedy
zachorowała mu
córka. Gdy Walenty
uzdrowił ją, ojciec
przeszedł z całą
rodziną na
chrześcijaństwo, co
wywołało oburzanie
cesarza. Wściekły
Klaudiusz rozkazał
zabić uzdrowiciela.
Walenty – ksiądz
rzymski ponoć
udzielał w tajemnicy
zakochanym

ślubów a cesarz
wydał przepis
zakazujący
legionistom
wchodzenia w
związki
małżeńskie. Jednak
ci mieli odmienne
zdanie. 
I właśnie wtedy z
pomocą
przychodził im
Walenty, który
zginął za swoją
konspiracyjną
działalność.       DG

 Jeszcze inne
opowieści opisują
Walentego jako
zwykłego chłopaka,
który niósł pomoc
chrześcijanom w
chwilach utrapienia,
za co został
skazany na
rozszarpanie przez
dzikie zwierzęta. W
oczekiwaniu na
śmierć nakreślił list
do ukochanej, który
podpisał " Twój
Walenty". 

„ Wolę jedno życie 
z Tobą, niż
samotność przez
wszystkie ery tego
świata” / J.R.R.
Tolken „Władca
Pierścieni”/ 

"Miłość jest jak
narkotyk" /Paulo
Coelho/ 
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Wzmiankę o dniu Świętego
Walentego znajdujemy także w
Hamlecie Williama Szekspira:

W. Shakespeare
(1564-1616)

   "Sejm Ptasi"
Geoffrey Chaucer

 Noc Kupały 

Walentynki są
obchodzone w
południowej i
zachodniej
Europie od
średniowiecza.
Tradycja
walentynek

zapoczątkowana
została w
kulturze
anglosaskiej.
Do Polski
walentynki
dotarły późno,
bo dopiero

w latach 90.
ubiegłego
wieku.
Powodem tego
mógł być fakt,
że mieliśmy
swoje własne
święto

zakochanych
– Noc Kupały,
która
przypadała z 21
na 22 czerwca. 

Na kresach
wschodnich
obchodzono
także 4 marca
drugie święto
zakochanych
tzw. Kaziuki,
czyli dzień
świętego
Kazimierza, w
którym

dziewczyny
piekły specjalne
pierniki i
ofiarowywały je
swoim
ukochanym. JK

Pierwszą
informację,
uważaną przez
niektórych za
wzmiankę o
Walentynkach,
odnajdujemy w
poemacie z
1382 roku -
"Sejm

Ptasi", Geoffrey
Chaucer'a
(angielskiego
poety i filozofa,
autora słynnych
"Opowieści
Kanterberyj-
skich".  LG  

Ofelia:
Nie mówmy już o tym, 
ale jak się was pytać będą,
co to znaczy, to powiedzcie:
Dzień dobry, dziś święty Walenty.
Dopiero co świtać poczyna;
Młodzieniec snem leży ujęty,
A hoża doń puka dziewczyna. 
Poskoczył kochanek, wdział szaty,
Drzwi rozwarł przed swoją jedyną
I weszła dziewczyna do chaty,
Lecz z chaty nie wyszła
dziewczyną.
(Hamlet, Akt IV Scena 5; )

Happy Valentines
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NATIONAL
GEOGRAPHIC 
na lekcjach języka
angielskiego 

Nauka języka angielskiego nie musi być
nudna i żmudna. Dzięki Pani Dyrektor,
Lilianie Król, która zdecydowała się na
zakup prenumeraty "National Geographic
Odkrywca”, polsko-angielskiego magazynu
popularnonaukowego dla dzieci, możemy
czytać oraz słuchać tekstów w języku
angielskim na różnych poziomach
trudności. Znajdziemy tu ciekawostki,
artykuły, komiksy.  Jak przyznają sami
uczniowie nauka języka staje się
przyjemna�    EM
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NASI WSPANIALI
NAJMŁODSI

UCZNIOWIE W AKCJI 

Dziadkowie są
darem Boga :)

AKADEMIA
ODKRYWCÓW 

    DZIECIAKI     
SADZENIAKI�

Każdego dnia
nasze SOWY
uczą się pisać,
czytać, liczyć,
ale najbardziej
uczyć się przez
doświadczanie i
zabawę: w tym
miesiącu woda
w roli głównej :) 

Oprócz tego
zajęcia
praktyczne z
zapinania
guzików,
nawlekania
przez małe
oczka, czyli
sznurowanie
butów.     JŻ

W styczniu
klasa 1a
uczestniczyła w
ciekawych
warsztatach
"Dzieciaki
Sadzeniaki" w
Leroy Merlin.
Uczniowie
uczestniczyli w
zajęciach

teoretycznych,
dowiadując się
interesujących
rzeczy o
roślinach.
Następnie 
samodzielnie
sadzili kwiatki.���

W dniu
21.01.2019
dziewczynki z
klasy I a oraz I
b wraz z
opiekunkami po
raz kolejny
odwiedziły Dom
im. Janusza
Korczaka w
Gdańsku.

Przekazałyśmy
dary zebrane w
czasie akcji
charytatywnej "
I Ty możesz
zostać Św.
Mikołajem ".
Znalazły się
wśród nich
środki
kosmetyczne,

higieniczne,
ubranka,
zabawki oraz
wózek
dziecięcy.
Dzieci
zaprezentowały
również kolędy i
pastorałki, które
przypomniały
wszystkim

świąteczny
nastrój. W
zamian
dostałyśmy
własnoręcznie
wykonane
ozdoby
choinkowe.
Dziękujemy
wszystkim za
dary :)       B.
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Lekcja języka
angielskiego :)

   *FURNITURE 
      at home*

house- dom
bedroom-
sypialnia
bathroom-
łazienka
kitchen- kuchnia
hall- korytarz
living room-
pokój gościnny
attic- strych

"PAPER HOUSES", czyli papierowe
domki na lekcji języka angielskiego 

Uczniowie
klasy 4a
przygotowali
na lekcji języka
angielskiego 
wspaniałe
prace, które
zostaną
wykorzystane
podczas zajęć
w klasach

młodszych.
Prace te to
makiety pokoi
lub mieszkania
z rekwizytami -
wszystko
oczywiście
podpisane w
języku
angielskim.
Zadanie

to urozmaiciło
uczniom
lekcje, a
jednocześnie
utrwaliło
poznane
słownictwo z
tego działu.
Zapraszamy na
wystawę
domków

do sali nr 4.     
     DG

armchair- fotel
bookshelf- półka
na książki
chair- krzesło
chest of
drawers-
komoda
cooker-
kuchenka

dishwasher-
zmywarka
duvet- kołdra
fireplace-
kominek
fridge- lodówka
furniture- meble
pillow-poduszka 

table-stół,
wardrobe-szafa,
washbasin-
umywalka,
washing
machine-pralka,
blinds- żaluzje,

curtains-
zasłonki, 
net curtains-
firanki,mirror-
lustro,
shower-prysznic
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7 lutego br.
❤świętowaliśmy
❤Walentynki❤ 

  STAROŻYTNY   
          RZYM 

7 lutego br.
kosztując
smakowitych
ciasteczek i
innych
wypieków
świętowaliśmy
Walentynki. 
Dziękujemy za
wspólną
zabawę ❤��

Uczniowie
klasy Va
pracując
metodą
projektu
wykonali 
w ramach
lekcji
historii
makiety
starożytnego
Rzymu.
Prace

pokazują jak
wielką
kreatywnością
potrafią
wykazać się
dzieci
wystarczy
tylko
zainspirować
ich
wyobraźnię.
Opiekunem
projektu była P.
Małgorzata
Łoboz. 

"Miłość
cierpliwa 
    jest, 
łaskawa   
    jest" 



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 63 02/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ogryzek

DEBATA OKSFORDZKA 

Debata
oksfordzka, tzn...

debata
uniwersytecka.

Dziękujemy
Pani dyrektor
Lilianie Król za
wdrażanie taki
ciekawych form
prowadzenia
zajęć, a
przybyłym
gościom za
zaangażowanie
i poświęcony
czas.

Dnia 8 lutego
2019r. młodzież
naszej szkoły
miała okazję
uczestniczyć
w Debacie
Oksfordzkiej.
Była to dla
okazja do
wyrażenia
własnego
stanowiska,
słuchania racji
przeciwnika i
podważania jego
argumentacji

w kulturalny
sposób.
Uczniowie
uczyli się
asertywności, 
prawidłowego
prowadzenia
dialogu i kultury
dyskusji.
Wszyscy byli
bardzo
zaangażowani,
aktywni. DG
   

4 lutego br.
szkoleniowcy z
Instytutu Debaty
Publicznej, Pan
Jakub Winiecki
oraz Miłosz
Jagiełło
odwiedzili naszą
szkołę. W
warsztatach
wzięły udział
klasy od 6 do 8,
co pokazuje, że
debatować
można w
każdym wieku !

Debaty cieszyły
się dużym
zainteresowaniem
młodzieży. IJ

  DEBATA
 
jest częścią
wychowania
do życia
społecznego
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WODA 
czy wiesz
że ... ?

Szyjemy
maskotki :)

6 lutego br.
uczniowie klasy
1a i 1b odkrywali
tajemnice lodu i
wody.

Eksperymen-
towali i
obserwowali ���

"Arts & Crafts" na zajęciach z
języka angielskiego, czyli uczymy
się tworząc.

W ramach
bloku  "Arts &
Crafts" ("Sztuka
i rękodzieło")
klasa 1b
wykonywała
zwierzątka 
z różnych
materiałów �����.
Tworzono z
filcu, papieru, 
bibuły, skarpet,
tektury,
itp.dobrze się 
bawiąc.

Głównymi
celami pracy
projektowej było
poznanie nazw
zwierząt z
wykorzystaniem
technik
plastycznych 
a także
zaangażowanie
wyobraźni 
i uzdolnień
artystycznych
uczniów.����

Na Ziemi jest
około 1,5
mld km³ wody -
to 800 bilionów
basenów
olimpijskich.
Jeśli cała woda
byłaby równo
rozłożona na
powierzchni
Ziemi, miałaby
głębokość 3700
metrów. 
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*HELLO  ENGLISH* Zapraszam klasy młodsze do
wspólnej zabawy :) Rozwiązaną krzyżówkę oraz
pokolorowany obrazek proszę pokazać p. Dorocie
Gadomskiej.
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