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   "Niech kolęduje z nami cała ziemia"
    24 stycznia pożegnaliśmy okres świąteczno-
noworoczny tradycyjnym szkolnym koncertem kolęd
przygotowanym przez klasy 1-7. Każda z klas
przygotowała 2-3 utwory i zaprezentowała koleżankom i
kolegom z innych klas. Były to przede wszystkim kolędy
tradycyjne, ale nie zabrakło też współczesnych
pastorałek. Nad wszystkim czuwała pani    A. Zając.
    Szkoda tylko, że zupełnie zapomniano  o  nas - klasach
ósmych i jako wykonawcach,  i jako widzach :((( , a
przecież jak twierdzi św. Augustyn:
"Kto śpiewa, dwa razy się modli”
                               

Bartek „zwycięzca”
23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu
odbył się XLIV Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka , w którym
uczestniczyło 142 uczniów zakwalifikowanych po etapach
gminnych.
Miło nam bardzo, ponieważ I miejsce w kategorii gawędziarzy
z klas VII-VIII zajął reprezentant Gminy Szaflary i Szkoły
Podstawowej im. A. Suskiego w Szaflarach Bartłomiej
Stopka, który został doceniony za prezentację gawędy
„Prowda” A. Suskiego.
Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Stopce za pomoc w
przygotowaniu.

    KONKURSY w tym numerze:

* "Igraszki z lekturą" (str. 3)

*  kolejne zadanie dla mistrzów
LOGIKI (str. 5)

*  oraz walentynkowa krzyżówka!
(str. 6)

    Uwaga! Deszcz atrakcyjnych
nagród - wejściówka do Jump Planet,
bony do sklepiku, itp. 
                   

Zwycięzcy konkursów poprzedniego
numeru:
Bilety do kina "Tatry" na dowolny film:
Krystian Łaś oraz Bartek Domin
Bon do sklepiku:
Pani M. Grońska
                            Gratulujemy! :)
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  Walenty z Rzymu, również Walenty z Terni      
   ur. ok. 226 r. w Interamnie, zm. ok. 269 r.         
     w Rzymie
   Walenty z wykształcenia był lekarzem, z
powołania duchownym. Żył w III wieku w
Cesarstwie Rzymskim za panowania
Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową
swoich doradców zabronił młodym
mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić
w związki małżeńskie. Uważał on, że
najlepszymi żołnierzami są legioniści
niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup
Walenty i błogosławił śluby młodych
legionistów. Został za to wtrącony do
więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej
córce swojego strażnika. Legenda mówi, że
jego narzeczona pod wpływem tej miłości
odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się
cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień
egzekucji Walenty napisał list do swojej
ukochanej, który podpisał: „Od Twojego
Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego
269r. 
    Oprócz zakochanych patronuje także
umysłowo chorym (hm...ciekawa zbieżność) i
epileptykom.

* Kobiety w Holandii mogą w tym dniu złożyć
propozycję ślubną upatrzonemu mężczyźnie. Jeśli
odmówi, powinien jej sprezentować jedwabną
suknię. W Kanadzie za to samo „przewinienie”
mężczyzna może otrzymać mandat lub trafić za
kratki.
* Główni bohaterowie dramatu „Romeo i Julia”
mieszkali w Weronie. Co roku z tego miasta
wysyłane są tysiące kartek walentynkowych.
* W Korei single, którzy nie otrzymali prezentu
walentynkowego, idą do restauracji dla singli, by
zjeść czarny makaron symbolizujący samotność.

* 14 lutego poza Dniem Zakochanych obchodzimy
również Międzynarodowy dzień wręczania
książek (International Book Giving Day), założenia
YouTube, Dzień Chorego na Padaczkę, Dzień
Chorego Psychicznie.
* Przyrodnicy brytyjscy uważają, że obchodzenie
14 lutego święta zakochanych pokrywa się z
cyklami przyrody. Uważano, że począwszy od tego
dnia ptaki w tej szerokości geograficznej zaczynają
łączyć się w pary. Z tego powodu ten dzień
nazywany był kiedyś „ptasim ślubem”.
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   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został
ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu,
gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w
Dhace zginęło podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego. Obchodzone co roku 21
lutego święto ma w założeniu dopomóc w ochronie
różnorodności językowej jako dziedzictwa
kulturowego. Według UNESCO niemal połowa z 6000
języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3
pokoleń.
   Marek Grechuta w utworze Ojczyzna przypomina:
„Pięknem wierszy Mickiewicza,
Powieściami Sienkiewicza
Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
Mądre bajki Krasickiego,
Poematy Słowackiego
Przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa
To Ojczyzna twa”,

                                                                     KONKURS
Aby uczcić kolejną edycję Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego proponuję małe
wyzwanie- „Jaki to utwór?”. Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora na podstawie krótkiego
opisu.
Na znawców literatury czekają nagrody – niespodzianki (np. pochwała wzrokowa tudzież
zaproszenie na Nowotarski Salon Poezji...no, ewentualnie coś mniej atrakcyjnego ;).
Gotowi? Startujemy!

1. Chłopak i dziewczyna spotykają się wieczorami, jedzą maliny, plotą wianki...Chłopiec
przysięga wierność, ale czy można mu wierzyć?
2. Uczeń przeżywa przełom w określeniu swojej tożsamości, słysząc utwór zakazanego
poety recytowany przez kolegę z klasy.
3. Pewna piękna dziewczyna rysuje znak ryby, a mężczyzna zauroczony jej urodą stara się
zrozumieć znaczenie tego symbolu i wywołuje lawinę zdarzeń, które odmienią życie wielu
osób.
4. Dwoje zakochanych nie może się oficjalnie związać, gdyż ich opiekunowie są ze sobą
skłóceni. Pojawia się też drugi zalotnik, którego dziewczyna wysyła po... krokodyla!!
5. Bohaterka kpiła z zakochanych w niej chłopców, więc po śmierci została ukarana
nieznanym „pragnieniem”- chwilą fizycznej bliskości z jakimś młodzieńcem.

KUPON
IMIĘ:
NAZWISKO:
KLASA:

ODPOWIEDZI:

1. ...................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

4. ...................................................................

5. ...................................................................
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Walentynkowe waniliowe babeczki z kremem
   SKŁADNIKI

mascarpone - 1 szklanka
śmietanka kremówka - 1/2 szklanki
barwnik czerwony - ok. 5 kropli
cukier - 4 łyżki
naturalna esencja waniliowa - 1/2 łyżeczki

   
 PRZYGOTOWANIE
Mascarpone zmiksuj z cukrem i wanilią. Dolej
śmietankę (oraz barwnik spożywczy, jeśli go
używasz) i miksuj, aż krem odpowiednio zgęstnieje.
Wstaw do lodówki i użyj, gdy babeczki będą już
ostudzone.
Kremem ozdób babeczki, posyp cukrowymi
ozdobami. Przechowuj w lodówce.

    SKŁADNIKI
mąka pszenna - 1 i 1/4 szklanki
proszek do pieczenia - 1 i 1/4 łyżeczki
soda - 1/2 łyżeczki
sól - 1/2 łyżeczki 
jajko - 2 szt
cukier - 3/4 szklanki
naturalna esencja waniliowa - 1 łyżeczka
olej - 1/2 szklanki
maślanka - 1/2 szklanki

   PRZYGOTOWANIE
Proporcje na 12 szt.
W misce połącz (mikserem lub trzepaczką) jajka,
olej, maślankę oraz wanilię. Dodaj cukier, dokładnie
wymieszaj.
Dodaj suche składniki- mąkę, proszek do
pieczenia, sodę oraz sól. Wymieszaj.
Masę przełóż do foremek na babeczki wyłożone
papierowymi papilotkami (do ok 1/2-2/3
wysokości). Piecz ok. 20 minut w temp. 180 oC.
Ostudź.

                   MIŁOSNE CYTATY
1. " - Kubusiu jak się pisze miłość?
- Prosiaczku miłość się, nie pisze, miłość się czuje."

2. " - Czasem lubi się kogoś za mocno i to się
nazywa miłość..."

3. " - A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść -
spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę 
-Co wtedy ?
-Nic niewielkiego - zapewnił go Puchatek.
-Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam.Kiedy się
kogoś kocha, to ten drugi nie znika."

4. " -Olaf roztapiasz się !
-Są ludzie dla niektórych warto się roztopić."

5. " -Nawet nie wiem co to miłość.
-Ej to łatwe .Ja wiem.
Miłość to....kiedy martwisz się o kogoś bardziej niż
o siebie."
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                                      "Ponad wszystko"
   Maddy to główna bohaterka powieści ,,Ponad wszystko" Niccol
Yoon. Dziewczyna cierpi na chorobę SCID, żartobliwie nazywaną
,,Alergią na cały świat". Madeline unika, jak tylko może wszystkiego,
co jest na zewnątrz lub nie przeszło przez sterylizację. Gdy do
sąsiedniego domu wraz z rodziną wprowadza się chłopak - Olly,
nastolatka zaczyna z nim internetową konwersację. Jak można się
spodziewać, szybko między nimi zaczyna iskrzyć. Zakochani
zaczynają sprzeciwiać się matce dziewczyny, rozpoczynając własną
historię. Jak bardzo odbije się to na zdrowiu i życiu Maddy? Czy ich
miłość przetrwa mimo wszystko? 

*Dla ludzi "antyksiążkowych" polecamy film.

Kolejne wyzwanie dla mistrzów LOGIKI!

Jak ustawić 8 krzeseł
 w kwadratowym
pomieszczeniu, tak aby
przy każdej ścianie
stały 3?

KUPON - zadanie logiczne

Imię i nazwisko:
Klasa:

Jakiej kobiecie najlepiej wychodzi taniec? 
                                  Dance! 

Jak długo żyje dżdżownica złapana przez
wędkarza?
                         Dwa dni z hakiem!
                           
Co mówi biolog wchodząc do Media Expert? 
                             Cy to plazma?
 

Jak się nazywa najpopularniejszy twórca
powieści romantycznych?
                              Roman Sidło
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    * ZAGADNIENIA DO KRZYŻÓWKI *

1. Miłość od pierwszego .........
2. Wysyłamy je sobie nawzajem 14 lutego.
3. Romeo i .........
4. Symbol miłości.
5. Kolor zakochanych.
6. Mężczyzna wręcza kobiecie bukiet .......
7. Miesiąc, w którym obchodzimy Walentynki.

   
    Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i wpisz je w
kupon znajdujący się obok. Atrakcyjne nagrody
czekają!

KUPON za rozwiązanie krzyżówki

Hasło:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Imię i nazwisko:

Klasa:
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