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  KARNAWAŁ,
  czyli
  pożegnanie 
  mięsa!

   Karnawał to o czas zimowych zabaw i balów maskowych.
Rozpoczyna się w święto Trzech Króli i trwa do wtorku
poprzedzającego Środę Popielcową. 
Polskie słowo karnawał to zapożyczenie z włoskiego carnevale,
oznaczające pożegnanie mięsa. Stąd w tym wesołym czasie na
stołach dominują potrawy mięsne, dziczyzna, szynki, kiełbasy,
kapusta oraz słodkie przekąski.
Dawniej przez cały czas trwania karnawału ludzie odwiedzali się
nawzajem i biesiadowali do białego rana. Najpopularniejszą
zabawą w karnawale były kuligi, czyli przejażdżki saniami
zaprzęgniętymi w konie. Kulig mógł trwać nawet kilka dni z
przerwami na krótki sen i zregenerowanie sił. Tak jak i kiedyś,
bardzo ważnym dniem karnawału jest Tłusty Czwartek. Tutaj od
lat nic się nie zmieniło. Jemy wówczas pyszne pączki i faworki-
zwane inaczej chrustem. W tym roku Tłusty Czwartek wypada 28
lutego- warto zapamiętać!
Najsłynniejszy karnawał w Europie odbywa się Wenecji.
Karnawałowe pokazy artystyczne prezentowane są na placu św.
Marka. To właśnie tutaj, na wielkiej scenie, zwanej największą
salą balową Europy można spotkać najwięcej osób przebranych w
bogato zdobione stroje z poprzednich epok. Najważniejszym
elementem każdej kreacji jest wenecka maska. Maski
przygotowywane specjalnie na karnawał w Wenecji wykonuje się
z porcelany, gipsu lub gazy. Maski przyciągają uwagę pięknymi
kolorami, ale również dodatkami – piórami, koralikami czy
koronkami.
Najbardziej znany karnawał na świecie odbywa się w
brazylijskim Rio de Janeiro. Co roku podczas tego karnawału
wybierana jest najlepsza szkoła samby w Brazylii. Szkoły
specjalnie na te występy przygotowują barwne stroje z piórami i
błyszczącymi dodatkami.

                                          Milena Morawska

.

CHIŃSKI NOWY ROK

5 lutego 2019 rozpocznie się Chiński
Nowy Rok 2019, który będzie rokiem
Ziemistej Świni. Będzie trwał do 24
stycznia 2020. Świnia jest uważana w
Chinach za zwierzę przynoszące
bogactwo i szczęście.
Chiński Nowy Rok liczony jest według
kalendarza księżycowego. Kalendarz ten
opiera się na 12 latach zwierząt i 5 latach
żywiołów.
Chiński Nowy Rok jest świętem
spędzanym w bardzo radosnej, rodzinnej
atmosferze. Rodziny spędzają czas na
rozmowach przy wspólnych posiłkach,
grach, tańcach, oglądaniu Noworocznej
Gali. Chińczycy odwiedzają bliskich i
składają sobie nawzajem życzenia,
pozdrawiając się słowami „bądź
szczęśliwy i bogaty!”. Zwyczajem
noworocznym jest także obdarowywanie
dzieci pieniędzmi w czerwonych
kopertach, które mają im pomóc w
przyciągnięciu bogactwa i powodzenia w
szkole. Na stole tradycyjnie powinny
znaleźć się ryby i pierogi.
Piętnastego dnia festiwalu przypada
Święto Latarni. Przygotowanie lampionów
wymaga kreatywności i cierpliwości.
Wykonywane są z rozmaitych materiałów
np. drewna, kości, papieru, jedwabiu czy
szkła. Przybierają też najróżniejsze
kształty. Najbardziej popularne są formy
zwierzęce, choć nie brakuje tych
klasycznych.
                        Milena Morawska
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Przepisy na smaczne 
co nieco

ZAGADKA NR 1 ZAGADKA NR 2

ZAGADKA NR 3 ZAGADKA NR 4

Zagadki przyrodnicze
                   Odszukaj ukryte zwierzęta.

                                    przygotowała Wiktoria Wawro

MAŁE CO NIECO...

SŁODKIE  KULECZKI
Składniki :
- 450g herbatników
- 510g masy kajmakowej
- 2 łyżki wiórków kokosowych
- szczypta rzeżuchy
1. Herbatniki pokruszyć na
stolnicy za pomocą wałka do
ciasta.
2. Ciastka połączyć z masą
kajmakową, dokładnie ugnieść.
3. W dłoniach formować małe
kulki i obtoczyć je w wiórkach
kokosowych.
4. Przełożyć na talerz i wstawić
do lodówki na 30 minut.  
                       Poleca Gosia Mars

Andrut - stary dobry przepis!

Składniki:
*andrut-1szt.
*powidło śliwkowe-1szt.
*galaretka cytrynowa-2szt.

Przygotowanie:
Przygotuj galaretki zgodnie z
przepisem na opakowaniu. Odstaw
do częściowego stężenia.
Następnie przełóż andrut najpierw
powidłem, a potem dodaj kolejny
andrut, na który rozsmaruj
galaretkę. Czynność powtarzaj do
skończenia andruta.
              Poleca Wiktoria Wawro

KOLEJNA PORCJA SUCHARÓW
Jak się nazywa pojazd do

przewozu owiec?
Transportowiec.

Po co kotu telefon? 
Żeby miał./miauuu

Co ma wspólnego pokój
dziecięcy z Bolesławem

Chrobrym?
I tu, i tu dziecko mieszka

/Mieszka.
Jak się nazywa osoba kochająca

drzewa? Lovelas.
Jak się nazywa zabójca żony?

Żonkil.
Jakie są ulubione chipsy
hydraulika? Kranchipsy.

. .

. .
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Na zajęcia z modelarstwa chodzę od września
ubiegłego roku. Na samym początku myślałem, że
modelarstwo to takie klocki, ale bardzo się myliłem.
Myślałem też, że od razu będę składał wielkie modele
w skali 1/600, ale dowiedziałem się, że taki model jest
długości ręki! Przygodę z modelarstwem zaczyna się
od składania mniejszych modeli w skali 1/72 i o takich
modelach opowiem Wam dzisiaj. Sądzę, że
modelarstwo to świetne hobby i zabawa! A teraz
przejdźmy do konkretów.

Chciałbym przedstawić wam dwa historyczne
samoloty wojskowe. Pierwszym z nich był legendarny
polski myśliwiec PZL P.11 - nazywany potocznie
”jedenastka,,. Jest on uznawany za symbol polskiego
lotnictwa wojskowego w okresie wojny obronnej Polski
z września 1939 roku. Cztery lata wcześniej tj. w 1935
r. był uznawany za najnowocześniejszy samolot
wojskowy na świecie. Jednakże w momencie
rozpoczęcia II wojny światowej był już jednostką
przestarzałą. Dlatego też, aby pokonać niemieckich
lotników w podniebnych walkach, polscy piloci musieli
wykazywać się świetnymi umiejętnościami w pilotażu.
„Jedenastka” była produkowana w latach 1934 - 1937 i
była podstawowym samolotem Polskich Sił
Powietrznych drugiej RP. Samolot mógł rozwinąć
prędkość do 375 km/h i mógł wzbić się na wysokość
8040 m.

.

.

idziemy do kina...

W sobotę wybrałam się do kina na film pod tytułem
,,Mia i biały lew". Jest to francuski film przygodowy
skierowany do młodych widzów. Pokazuje jak
delikatna jest afrykańska fauna i jakie zapędy wobec
niej ma człowiek. Chciałabym zachęcić wszystkich do
jego obejrzenia. Głównymi bohaterami są Mia i biały
lew o imieniu Charlie. Mieszkają w Afryce. 
Są najlepszymi przyjaciółmi. Przeżywają wiele
przygód. Będzie zabawnie i niebezpiecznie, 
a chwilami łezka zakręci się w oku. Zabierzcie
rodziców i koniecznie wybierzcie się na ten film.
                             poleca    Zosia Gąsior 

Drugim myśliwcem, którego chciałem przedstawić,
jest samolot o nazwie Kawasaki Ki-61 (Lecąca
Jaskółka). Była to japońska konstrukcja, która z
powodzeniem walczyła w II wojnie światowej.
Amerykańscy piloci nazywali ją „Tony”.
Wyprodukowano 3000 maszyn tego typu.
Amerykańscy żołnierze pierwszy raz napotkali go nad
portem Jokohama podczas pierwszego nalotu na
Tokio w czasie wojny amerykańsko-japońskiej.
Był produkowany w latach 1943-1945. Maksymalnie
mógł rozpędzić się do 610 km/h i wzbić się na
wysokość 11 600 m. Jego zasięg wynosił 580 km.

Modelarstwo
   to moja
    pasja!

Bartek
Paduchowski

RYBKA STASIU SKARBY cz.I

u góry
MYŚLIWIEC
PZL P.11

po lewej
KAWASAKI Ki-
61

.

.

Franek Godfrejów
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Coś się kończy, a coś się
zaczyna …. koniec kariery
tenisowej 
      Agnieszki Radwańskiej

Agnieszka Roma Radwańska –
polska tenisistka, finalistka
Wimbledonu 2012, wiceliderka
rankingu WTA, zwyciężczyni
kończącego sezon turnieju WTA
Finals w 2015 roku. Pierwsza
polska tenisistka, która zarobiła
na korcie ponad 1 mln dolarów
amerykańskich.
Pochodzi z Krakowa, ma siostrę
Urszulę, niedawno wyszła za
mąż.
Była uważana za najbardziej
pomysłową i kreatywną tenisistkę
swojego pokolenia. W jej karierze
było wiele sukcesów, zdarzały się
porażki. Ale to ona grała z
najlepszymi na świecie,
wprowadziła polski tenis na
światowe salony. Mamy nadzieję,
że wkrótce znajdzie się jej godna
następczyni.

Dziękujemy jej za:
wszystkie emocje dla
Polaków, każdą minutę
spędzoną na korcie,
każdy wygrany mecz,
powód do dumy, bycie
idolką wielu z nas!
                 Basia Kostecka

.

KALENDARIUM
9 lutego - Międzynarodowy
Dzień Pizzy – któż z nas nie lubi
pizzy? Swoją nazwę zawdzięcza
królowej Włoch – Marghericie
Sabaudzkiej – która w 1889 roku
podczas wizyty w Neapolu miała
zasmakować pierwszej
współczesnej pizzy,
przygotowanej na jej cześć przez
miejscowego piekarza. Pizza
neapolitana chroniona jest
specjalnym certyfikatem TSG
wydawanym przez Komisję
Europejską. Z informacji, jaką
wyszukałem, wynika, że w ciągu
jednego dnia na całym świecie
sprzedawanych jest około 13
milionów pudełek do pizzy. A jaką
Wy lubicie?

11 lutego -Europejski Dzień
Numeru Alarmowego 112 –
numer ten obowiązuje we
wszystkich krajach Europy.
Święto to ma nam przypomnieć i
rozpowszechniać wiedzę o
właściwym sposobie korzystania
z niego.

12 lutego – Ogólnopolski Dzień
Pisania Piórem - pierwsze pióro
wieczne zostało opatentowane
przez Lewisa Edsona Watermana
w 1884 roku w Nowym Jorku.
Święto ma na celu szerzenie
odręcznego pisania, bo coraz
częściej zastępujemy je pisaniem
na klawiaturze. 

14 lutego – Walentynki –
zwyczaj ten przywędrował do
Polski w latach 90. XX wieku.
Prawdopodobnie związany jest ze
świętym Walentym, który w
czasach Imperium Rzymskiego
udzielał ślubów żołnierzom i
innym prześladowanym
chrześcijanom.

17 lutego – Dzień Kota – te
urocze czworonogi udomowił
człowiek prawie 10 tysięcy lat
temu. Jako najpopularniejsze
zwierzęta domowe doczekały
się swojego święta dopiero w
roku 1990. Koty zwykle
chadzają swoimi ścieżkami, ale
jednocześnie lubią się przytulać
i głośno mruczeć.

21 lutego - Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego - za
najstarsze w języku polskim
uchodzi zdanie: „Daj, ać ja
pobruszę, a ty poczywaj”
zapisane w 1270. Z Wikipedii
dowiedziałem się, że język
polski jest językiem ojczystym
około 44 milionów ludzi na
świecie. Dbajmy o swój,
najpiękniejszy na świecie, język
ojczysty.

26 lutego –Dzień Dinozaura –
choć one dawno wyginęły, są dla
nas fascynujące. Te
prehistoryczne stworzenia
pojawiły się w Triasie (najstarszy
okres ery mezozoicznej) około
237 milionów lat temu.
Zdominowały nasz kontynent
przez 135 milinów lat, aż wyginęły
przez uderzenie planetoidy w
pobliżu Zatoki Meksykańskiej. No
cóż, szkoda, że już nie żyją, a z
drugiej strony….

28 lutego –Tłusty Czwartek – to
staropolski zwyczaj pieczenia i
zajadania się pączkami i
faworkami. Historia tego święta
ma początki w pogaństwie, gdzie
świętowano odejście zimy i
nadejście wiosny, objadając się
tłustymi potrawami. Tłusty
czwartek oznacza też ostatni
dzień karnawału, a więc bawmy
się w ten dzień jak najlepiej.
                   Aleks Nowak

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J?zyk_ojczysty
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