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        KARNAWAŁ               WALENTYNKI
      

W karnawale same bale!
 Wszyscy gonią jak najęci, a aptekarz
szuka rtęci!
 Wróżka biega ze swą różdżką, by dołożyć
mu poduszką. 
Pan Hilary przypomina, lecytynę w szafce
trzymaj. 
Wiedźma lata na swej miotle, czekoladę
topi w kotle.
 Król z Królową tańczą sambę,
przegryzając gumę Mambę. 
Cyganeczka tańczy w koło, aż się jej
spociło czoło.
 Małe dziecko w swym pampersie gryzie
sobie po krakersie. 
A policjant swym lizakiem, pokazuje figę z
makiem. 
Kowboj ze swym pistoletem Idzie w
marszu ze szkieletem...

Miłość niejedno ma imię i niejedno oblicze.
Jest ich tyle na świecie, że ich nie przeliczę!

Chociaż miłość czasami ma upadki i wzloty
człowiek bez niej samotny, żyć nie ma ochoty.

Miłość jest kluczem do szczęścia.

Wiek nie chroni przed miłością, za to miłość chroni przed
starością.

dlatego właśnie:

DO MIŁEGO ZAKOCHANIA!
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    Czas karnawału to okres zabaw i dyskotek.
Nieodzownym atrybutem, nawiązującym do tradycji
jest maska karnawałowa. Możesz wykonać ją
samodzielnie.

JAK WYKONAĆ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ?
 Rzeczy, których potrzebujesz
* karton ozdobny do drukowania
* farbki akrylowe
* nożyczki
* biały klej
* pędzelek 
* drewniany, cieniutki patyczek
* pióra
* brokat w kleju
* pistolet na klej (opcjonalnie)
* materiały do dekoracji: cekiny, wstążki, kamyki
ozdobne, krepina, folia aluminiowa, farba puchnąca 3d

Narysuj szblon. Wytnij maskę łącznie z otworami na
oczy. Udekoruj maskę według własnego pomysłu.
POWODZENIA!

przydatne linki:
 https://tipy.interia.pl/artykul_4921,jak-zrobic-maski-
karnawalowe.html

https://www.youtube.com/watch?v=NSXwTJnm2cI

       Karnawałowe stylizacje dla dziewczyn!!!

W roku 2019 bardzo modne są stroje wykonane z
połyskujących materiałów, mogą to być długie sukienki
lub asymetryczne mini odsłaniające jedno ramie. W
modzie nadal pozostają koronki i mała czarna. Do
wybranej kreacji dobierz połyskujące dodatki na
przykład złote ażurowe kolczyki.
Chociaż na bal zazwyczaj wkłada się najpiękniejsze
szpilki, wybierz wygodne obuwie.
Jeśli idziesz na bal przebierańców zadbaj o odpowiedni
kostium. Puść wodze fantazji i bądź kreatywna. Baw
się dobrze!

serpentyna – papierowa, kolorowa wstążka, używana
na balach karnawałowych.

Confetti – miniaturowe ścinki papieru (czasem
tworzyw sztucznych), rozsypywane w powietrzu w
salach balowych podczas karnawałowych zabaw.
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       WALENTYNKOWA POCZTA          WIECZÓR FILMOWY

              Z ŻYCIA SZKOŁY !!!!!!!

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,
z jakiej okazji ten list wysłany,
przypomnij sobie, że Walentynka
jest to Światowy Dzień
Zakochanych!

Od 8 do 14 lutego w naszej
szkole działała "Poczta
Walentynkowa". Każdy mógł
wysłać Walentynkę osobie,
którą darzy szczególną
sympatią!
Ta inicjatywa Samorządu
Uczniowskiego cieszyła się dużym
zainteresowaniem!

Wybrałam piękną kartkę, do Ciebie
ją adresuję.
By w tym dniu powiedzieć,
że coś do Ciebie czuję.

Dnia 14 lutego 2019 roku od
samego rana na sali gimnastycznej
była prowadzona przez DJ'a
dyskoteka walentynkowo-
karnawałowa. Każda klasa
otrzymała  pakiet słodyczy oraz
soków i mogła się nim cieszyć do
woli! Każdy z uczestników zabawy
znalazł muzykę (otwór) w sam raz
dla siebie. Szczególna
popularnością cieszyły się grupowe
tańce-
belgijski,makarena,kaczuszki. 
Przed  zabawą wszyscy uczniowie
poznawali zasady udzielania
pierwszej pomocy!
Naszymi instruktorami byli
strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polance Wielkiej.
Podziwiamy ich profesjonalizm i
umiejętność przekazania nam
wiedzy i umiejętności, tak bardzo
potrzebnych w codziennym życiu.
Dziękujemy!

                DYSKOTEKA                 
            WALENTYNKOWO-           
             KARNAWAŁOWA
     WARSZTATY UDZIELANIA     
           PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 13 lutego 2019 r. mogliśmy
uczestniczyć w integracyjnym
wieczorze filmowym dla klas IV -
VI.
O godz. 17.00  późnym
popołudniem, powtórnie
przyszliśmy do szkoły . Najpierw
obejrzeliśmy film pt.:"Zegar
czarnoksiężnika" będącego 
adaptacją pochodzącej z lat 70.
powieści Johna Anthony’ego
Bellairsa. Główny bohater
osierocony chłopiec imieniem
Lewis - nieśmiały kujon o złotym
sercu, po śmierci rodziców z
walizką pełną książek przyjeżdża
do domu ekscentrycznego wuja
Jonathana . Wuj zamieszkuje
wielką, starą posiadłość pełną
niezliczonych  zakamarków
kryjących liczne tajemnice. Jedna z
nich wiąże się  z poprzednim
właścicielem domu –
złowieszczym czarnoksiężnikiem
Isaackiem Izardem. 
Po filmie odbyły się zawody
sportowe. Świetnie się bawiliśmy!
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         Wyniki konkursu historyczno-patriotycznego

               Połącz w pary znane postacie 
Maja                                                       Gilbert

Ania                                                       Tomek Sawyer

Ula                                                         Gucio

Becky                                                     Zenek

Nel                                                         Adaś
               
Esmeralda                                             Staś

Wanda                                                  Dzwonnik

Na rozwiązanie konkursu czekamy  do 22.03.2019 r. - Emila Borowczyk i Martyna Szabla z
kl. VIa

                           WALENTYNKOWY QUIZ

       1 miejsce  
Miłosz Mitera kl IVc                  Dominika Malec kl VIa                            3 miejsce
Magdalena Boba kl IVb             Norbert Jaszczyk kl VIb                Łukasz Pisiewicz  kl IVb
Leon Włodarski kl IVb               Emilia Wysogląd kl VIb                Milena Pokrzyk kl IVb
Lena Drabczyk kl IVb                                                                Martyna Figura kl Va
Karolina Drabczyk kl IVb                 2 miejsce                             Mateusz Handzlik kl Va
Julia Płonka kl IVb                   Krzysztof Zemła kl IVb                 Gabriela Huczek kl Vb
Zofia Raj kl IVb                      Jakub Klęczar kl IVb
Jakub Kutek kl Vb                   Łukasz Zemła kl VIa                          Wyróżnienie
Kacper Kasperczyk kl Vb         Emilia Kapłon kl VIa                      Angelika Kusak kl Va
Edyta Milowska kl Vb                                                                Victoria Drabczyk kl Vb
Maja Patrzyk  kl Va                                                                   Wiktor Drabczyk kl Vc
Marcelina Pokrzyk kl Va
Wiktoria Gleczman kl VIa                    Nagrody zostaną rozdane na apelu podsumowującym!!!
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