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NIETYPOWE ŚWIĘTA
luty                                                                         część 3

5 lutego
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NUTELLI

9 lutego
DZIEŃ PIZZY

11 lutego
DZIEŃ 

DOKARMIANIA ZWIERZYNY LEŚNEJ

DZIEŃ PIZZY
Pizza. Smaczny posiłek podany na
cieście z serem, sosem i innymi
dodatkami.
Najczęściej wybierane składniki do
pizzy to pieczarki, szynka,
papryka, salami i cebula.
Wymyślił ten (niebiański) posiłek
pewien Włoch, Raffaele Esposito.
To wielkie święto dla wszystkich
smakoszy. 
Każdy tego dnia powinien kupić lub
samemu zrobić pizzę. Chyba, że
ktoś nie lubi, ale niewielu jest
przecież ludzi, którzy na widok
tego kolorowego okrągłego ciasta
odwracają głowę i robią dziwną
minę. 
Najwięcej pizzy jedzą Norwegowie
– aż 5,4 kg na mieszkańca rocznie.
Za pizzę!

Jakub Szypuła

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ NUTELLI
Nutella to najbardziej znany na
świecie krem czekoladowy do
smarowania pieczywa. 
W Polsce Nutellę można kupić od
1994 roku. 
W jej skład wchodzą: cukier, olej
palmowy, orzechy, kakao, mleko,
serwatka w proszku, lecytyna i
wanilina. 

Ten dzień wymyśliła Sara Rosso, a
inne osoby kochające Nutellę
pokochali to święto.

Czy wiecie, że słoiczkami Nutelli
wyprodukowanymi w ciągu roku
można okrążyć świat 1.4 razy.

Karolina Szopińska

Chcesz marchewkę? Masz!
DZIEŃ DOKARMIANIA
ZWIERZYNY LEŚNEJ
Wiele razy zdarza nam się, że
idziemy do lasu zbierać jeżyny,
grzyby bądź po prostu
pospacerować. Każdy chociaż raz
w życiu był w lesie. Nie za każdym
razem dojrzymy jakieś zwierzęta.
Ale czasem zdarza się tak, że
zbliży się do nas, np. sarenka,
która by chciała jedzenie. Zwykle,
jeśli byśmy mieli marchewkę czy
jabłko, nakarmilibyśmy ją. 
Z okazji tych spotkań powstał
Dzień Dokarmiania Zwierzyny
Leśnej, który obchodzimy 11
lutego. 
Chyba nie zaszkodzi dać
marchewkę.

Marysia Dębowska
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WALENTYNKI

CO BYŁO, NIE WRÓCI
W tym roku w szkole nie było poczty walentynkowej. Redakcja nie zrobiła sondy. Nie mamy fajnych fotek ze
spotkania kolegium redakcyjnego. Nie zrobiliśmy olbrzymiego serca z kartonu.
Smutne, ale jakże rzeczywiste. A wszystko było w ubiegłym roku, gdy byliśmy w szkole. Możecie przeczytać
numer 71 i stwierdzić, że piszemy całą prawdę. 

WALENTYNKI ONLINE
Ale przecież jak co roku nie możemy zapomnieć o walentynkach. Jeśli ktoś nie miał odwagi złożyć życzeń
wybrance swego serca, skorzystał z naszej pomocy. Liczy się gest, pomysł. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za sympatyczne kartki walentynkowe. 
W następnym numerze opublikujemy kolejną serię. 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM, BY MIELI KOMU POWIEDZIEĆ W TYM ROKU:
KOCHAM CIĘ

Jeśli gdzieś w szkole jest ktoś, o kim marzycie, a nie możecie spojrzeć swej miłości w oczy (bo przez komputer
trochę trudno), sprawdźcie, czy osoba waszych westchnień pasuje do jednego z typów zakochanych, które
opracowała Zuzia
str. 4 i 5
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TYPY ZAKOCHANYCH

INTELIGENT-ROMANTYK
Jego znakami szczególnymi są okulary oraz książka. Jest to człowiek o
zniewalającym uśmiechu i błysku białych zębów.

Jego zaletą jest to, że porozmawiasz z nim na każdy temat - od książki
po elektronikę. 
Jest także miły i opiekuńczy i na pewno nie zapomni otworzyć Ci drzwi
czy przenieść Cię przez kałużę.

Rady: Ciesz się z niego, bo niewielu takich jest.

MYSZKA
Jej znakami szczególnymi jest szary ubiór oraz to, że prawie nikt jej nie
zauważa, gdyż boi się nawet własnego cienia.

Ale ma wspaniałą zaletę. Pochłonie każdy Twój wybuch agresji oraz nie
będzie się sprzeciwić, tylko okaże wdzięczność, że podjąłeś za nią
decyzję.

Rady: Jeśli lubisz dominować, traktuj ją jak skarb, gdyż wiele takich
dziewczyn nie znajdziesz. Na urodziny wystarczy jej jeden kwiatek czy
miłe słowo. Pamiętaj, że kłótni u was nie będzie.

MIŁOŚNIK NATURY
Jego znakami szczególnymi są rozczochrane włosy z liściem na głowie
oraz ubiór w kolorach ziemi. Na pewno zauważy, że ten krzak ma nowy
pęd, a tamten będzie kwitnął. 

Jego zaletą jest to, że jest troskliwy i opiekuńczy, stara się żyć zgodnie
z naturą oraz nie szkodzić jej.

Rady: Z pewnością zwróci uwagę na dziewczynę-bluszcz lub
przypominającą inną roślinę, oprócz kaktusów. Dodatkowy plus, gdy
jego dziewczyna będzie wegetarianką. A gdy on usłyszy z jej ust
"żuczku", zakocha się w niej na zawsze.
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TYPY ZAKOCHANYCH

WAMP
Jej znakami szczególnymi jest czarno-granatowy makijaż i ciemny strój
z metalicznymi błyskotkami. Ma też drapieżne spojrzenie, które nie
pozwoli Ci przejść obojętnie.

Jej zaletą - związek z nią jest burzliwy i pełen chaosu. Nie będziesz się
nudził. 

Rady: Nie próbuj z nią dyskutować. Przyznawaj jej rację i ciesz się z
każdej spokojnej chwili.

MACHO
Jego znaki szczególne to skórzane spodnie i nieprzeniknione
spojrzenie. Z reguły do dziewczyny mówi "mała" lub "dziecinko", a
jedyna komórka, jaką posiada, to telefon.

Zaleta - jego umięśnione ramiona ochronią Cię przed wiatrem. 

Rady: Jedyne dozwolone tematy to on sam i jego mięśnie. Jeżeli
wyskoczy Ci pryszcz na twarzy, to lepiej odwołaj randkę, bo on będzie
się za Ciebie wstydził przed kolegami.

BUSINESS-GIRL
Jej znaki szczególne - zawsze ubiera się w nienaganny szkolny
mundurek oraz jest realistką. Jej harmonogram prac jest zawsze
napięty i nie będzie mogła poświęcić Ci wiele swojego cennego czasu.

Jej zalety - perfekcyjnie zorganizuje Ci czas oraz spełni Twoje życzenie,
zanim o nim pomyślisz. Zadba o Ciebie w każdej sytuacji.

Rady: Nie bujaj zbyt często w obłokach. Staraj się jej nie zawieść, bo
stracisz ją na zawsze

typy zakochanych opracowała:
Zuzia Zębala

Znacie inne? Napiszcie.
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NIE TYLKO WODNIK

CHIŃSKI NOWY ROK
Rozpoczyna się 12 lutego 2021 roku. 
Jest to rok Bawoła, a jego żywiołem jest Metal.

Co jest ważne w chińskim roku 2021:
ciężka praca oraz dyscyplina;
etyczne postępowanie;
szacunek dla innych (zarówno ludzi, jak i
zwierząt).

WODNIK
(Aquarius) (20 stycznia-18 lutego)
Charakter
Wodniki nie lubią rutyny, za to lubią działać. Zawsze
muszą być czymś zajęte, lubią czuć się wolne.
Cechy
Często są ekscentryczne. Bywają uparte i
niecierpliwe. Wodniki są introwertykami (mają zaufaną
grupę przyjaciół i z nią przebywają, nie szukają
nowych znajomych). Bywają konsekwentne i
niezależne. Wodniki także są mądre, zabawne,
pomysłowe, obiektywne.

Znane Wodniki:
Harry Style, Xxxtentacion, Cristiano Ronaldo,
Neymar, Jennifer Aniston, Justin Timberlake, Shakira,
Ed Sheeran, Megan Thee Stallion i wielu innych.

12 znaków zodiaków zastało podzielonych na 4 grupy, podzielono je na żywioły. Wodnik to powietrze. Osoby
tego żywiołu słyną z mądrości i opanowania.

ŻYWIOŁY W ASTROLOGII
Każdy z nich posiada niezależne względem siebie cechy, na których opiera się astrologia dwunastu znaków
zodiaku. Symbolika żywiołów wpływa na cechy osobowości poszczególnych znaków.
Pierwszy, który zaczął grupować znaki zodiaku na żywioły był Ptolemeusz. Pierwsze wzmianki o związku
pomiędzy czterema żywiołami a znakami zodiakalnymi znajdujemy w pismach Ptolemeusza z II wieku naszej
ery.

Zuzia Malicka
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