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              NOWOROCZNE ZMIANY JUŻ WKRÓTCE CZAS
PĄCZKÓW:)

 

Gdy luty z ciepłem  
chodzi, 
to marzec wychłodzi.

     "Hu! hu! ha! Hu! hu! ha! Ciepła ta zima"

WYJĄTKOWE DNI
LUTEGO

8.02 Dzień Bezpiecznego
Internetu
 
9.02 Międzynarodowy Dzień
Pizzy

14.02 Dzień Zakochanych 

17.02 Dzień Kota

21.02 Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego

28.02 Tłusty Czwartek

  

  Jeśli ci jeszcze nie  
dokuczył luty,
To pal dobrze w kominie
i miej kożuch suty.

Nowy rok to czas zmian i
postanowień. W naszej
szkole też nie może ich
zabraknąć. 

W 2020 roku będziemy
stawiać na propagowanie
czytelnictwa. Na każdej
godzinie wychowawczej
przez 10 minut będziemy
czytać:))) Przynosimy
książki, które lubimy i
dajemy się wciągnąć w
magiczny świat literatury.

  Przy sali gimnastycznej
na prośbę uczniów
powstaje też wyjątkowe
miejsce - Strefa Ciszy.

Można przyjść, odpocząć,
zrelaksować się.
Obowiązuje oczywiście
zakaz prowadzenia
głośnych rozmów.

Mamy nadzieję, że to
początek pozytywnych
zmian w naszej szkole.
Jeśli macie jakieś pomysły,
które warto wcielić w życie
to dajcie znać! 

Mąka, masło, jajka, mleko,
Do rozkoszy nie daleko.

Trochę dżemu, trochę lukru,
Ważne żeby było dużo
cukru.

Potem pączków pełna taca,
Dziś smażenie łatwa praca
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    Już po raz trzeci w naszych murach odbyło się Dzielnicowe Spotkanie
Wigilijne, które w ten świąteczny czas jednoczy całą tuszyńską
społeczność. We wspólnej sali zasiedli mieszkańcy Tuszyna, uczniowie
wraz ze swymi rodzicami oraz wielu wspaniałych gości z Rady Dzielnicy
oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej.

   Nasi uczniowie należący do teatru "Bez Kurtyny" przygotowali wyjątkowy,
świąteczny spektakl, którego przesłanie napawa nadzieją i wiarą.   
O muzyczną oprawę zadbał szkolny chór, który pięknymi kolędami
wprowadził nas w radosny i  świąteczny nastrój.

W trakcie spotkania jednocześnie odbywał się tradycyjnie już jarmark
świąteczny, współorganizowany przez naszych wspaniałych sponsorów
oraz jak zawsze niezawodnych rodziców. Fundusze zgromadzone ze
sprzedaży przekazane zostały na cel charytatywny.

Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy ze swymi uczniami udali się
do sal, gdzie czekały już przygotowane stoły wigilijne. Był opłatek,
życzenia, przepyszne jedzenie oraz...oczywiście prezenty! Tak jak
przypuszczaliśmy, żaden z naszych uczniów nie dostał rózgi:)

. .. .



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 27 02/2020 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Dwojaki

                                                      HISTORIA ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie już od średniowiecza.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Najhuczniej
odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą
przechowywanej w tamtejszym kościele Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego na świecie jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono
inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i
świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W
roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego.
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są
obchody ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek.
Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. 
 
                                                                ŚWIĘTY WALENTY

Walenty żył w III w.  Był kapłanem rzymskim oraz biskupem Terni. 14 lutego 269 roku Walenty z rozkazu prefekta Rzymu został ścięty za odmowę
wyrzeczenia się swej wiary.
Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Pomimo nielicznych wiadomości na temat życia tego świętego już w ciągu średniowiecza jego kult objął całą
niemal Europę.
Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

. .
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          KRÓTKI WIERSZ O ZIMIE: "Brrrr......"   ;)

    
       28 FINAŁ WOŚP

SZCZYPTA HUMORU

Zimowe popołudnie.
Piękna dama wychodzi
na spacer w futrze i
spotyka na ulicy
członków organizacji
ekologicznej.
- Jak pani nie wstyd
nosić futro zdarte z
żywych norek?
- To nie norki, to
poliestry.
- A czy pani wie, ile
poliestrów musiało
oddać życie, żeby pani
miała futro?

W tegorocznym finale
udało się zebrać w
naszej szkole aż
13.897,83 zł! Ten
sukces to wspólna
zasługa darczyńców,
sponsorów,
cudownego sztabu
oraz naszych
fantastycznych
uczniów o wielkich
sercach, którzy
ochoczo licytowali,
losowali i zajadali się
pysznymi tostami.

Gdzie ten luty
Co się z tą pogodą
stało?
W zimie wcale nie jest
biało...
Gdzie ten luty, groźny,
zły,
który szczerzył mrozu
kły,
lecz, gdy humor dobry
miał
na saneczkach z górki
gnał

A MOŻE
SZTUCZNY?

Dla wszystkich
spragnionych białego
szaleństwa,
proponujemy masę
idealneą do lepienia,
ugniatania, odciskania
wzorów no i
oczywiście do
robienia bałwanków. 

Potrzebujemy jedynie
dwóch składników:
wody i mąki
ziemniaczanej. 
Wodę dodajemy do
mąki, w niewielkiej
ilości, sprawdzając
czy śnieg zaczyna się
zlepiać w kulki.
Trzeba pamiętać,

żeby nie dodać za
dużo wody, bo
uzyskamy wówczas
ciecz newtonowską
zamiast śniegu. 
Masa wytrzymuje
kilka dni w otwartym
pojemniku – gdy
przeschnie zawsze
można dodać wodę w
celu ponownej

reaktywacji lub
przerobienia na ciecz
newtonowską.


	Gdzie ten luty

