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Luty - do początku  wakacji
zostało już niewiele czasu.
Cieszycie się?

Walentynki... ♥ ! 

  Tłusty czwartek 

Walentynki
- coroczne Święto
Zakochanych
 przypadające
14 lutego. Nazwa
pochodzi od Św.
Walentego, którego
wspomnienie
liturgiczne  w
kościele katolickim
obchodzone jest
również tego dnia.
W dniu tym
wszyscy zakochani
obdarowują się
upominkami. :)

.

Tłusty czwartek –
w kalendarzu 
chrześcijańskim
 ostatni czwartek
 przed wielkim
postem, znany
także jako zapusty.
Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału.
W Polsce oraz w
katolickiej części
Niemiec, wedle
tradycji, w tym dniu
dozwolone

jest objadanie się.  
Najpopularniejsze
potrawy
to pączki i faworki. 
  Przysłowie mówi:
"  Powiedział
Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a
Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków
nasmażyła. "
   

OFICJALNE
USTANOWIENIE
MAZURKA
DĄBROWSKIEGO
HYMNEM POLSKI
- ROCZNICA.   
26 lutego
przypada 87
 rocznica
ustanowienia
Mazurka
Dąbrowskiego
hymnem Polski.

 26 lutego 1927
roku Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
ogłosiło okólnik, w
którym uznało
czterozwrotkowy
tekst Mazurka
Dąbrowskiego za
oficjalnie
obowiązujący
tekst hymnu
państwowego
Polski.

 Po II wojnie
światowej w 1948
r. Mazurek
Dąbrowskiego
został
zatwierdzony
przez władze PRL,
a w 1976 roku
przyjęty do
konstytucji. 

.

.

Kinga:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
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NAJSŁODSZY PIES ŚWIATA- BOO

Boo

Szpic
miniaturowy, 
Boo.. 
Pies do
towarzystwa.
Nadaje się dla
domatora. Jest
psem jednego
pana, bardzo
się
przywiązuje,
ale też często
nie można nad
nim
zapanować.
Można z nim
uprawiać psie
sporty

Boo Boo

Nikola

Nikola Nikola

http://pl.wikipedia.org/wiki/Typy_ps%C3%B3w
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        Paryż          Miejsca i zakątki

Paryż to miasto miłości, uchodzi także za światową stolice mody.
Paryż jest jednym z najpiękniejszych miast świata. Jest uwielbiany za
niepowtarzalną atmosferę i niezliczone przyjemności.Paryż jest niezwykle
romantyczny, posiada czarowną moc. Już pierwsze spojrzenie na wąskie
brukowane uliczki, szerokie bulwary i otwarte place ujmuje. Miasto to
przyprawia o zawrót głowy mnogością muzeów, teatrów, eleganckich
domów towarowych i butików. Jest tu mnóstwo zabytków i miejsc
godnych odwiedzenia: Wieża Eiffela, Panteon, Łuk Tiumfalny,
Obserwatorium paryskie, Sorbona, Katedra  Notre-Dame, Hotel de Sens,
Wieża Montparnasse, Teatr Odeon, Pałac Elizejski, Bastylia.

Paryż  – stolica i największa
aqlomeracja Francji, położona w
centrum Basenu Paryskiego, nad
Sekwaną (La Seine). Miasto
stanowi centrum polityczne,
ekonomiczne i kulturalne kraju.
Znajdują się tu liczne zabytki i
atrakcje turystyczne, co powoduje,
że Paryż jest co roku odwiedzany
przez ok. 30 milionów turystów.

Zabytki
Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest
najważniejszy zabytek Paryża. Dla jednych będzie to
słynna wieża, dla innych Łuk Triumfalny, dla jeszcze
innych katedra. W Paryżu istniejącym ponad 2 tysiace
lat jest wiele takich miejsc, których nie można pominąć.
Przede wszystkim zaprasza do zwiedzania Luwr -
najpiękniejszy paryski pałac z największym na świecie
Muzeum Sztuki. Tu znajdują się wszystkie
najsłynniejsze światowe dzieła, w tym Mona Lisa.

Zuzia

Zuzia

....

..
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         TŁUSTY 
     CZWARTEK

   Mój ukochany

    
           Tego nikt nie
                odkryje     

.

                   
           Nasze lutowe talenty

Tego nikt nie odkryje,
tego nikt nie zobaczy,
tego nikt nie poczuje,
jeśli nie wie, co to znaczy.
Wciąż kochać za nic
i wierzyć bez granic.
W to, że coś zmienię,
mając tylko w Tobie nadzieję.

Na całym świecie kocham tylko
Ciebie, przy Tobie jest mi dosłownie
jak w niebie.
Dla Ciebie zrobię normalnie
wszystko, bo w Twoim
towarzystwie jest bardzo miło.
Dla Ciebie oddam całe życie moje
i będziemy sami-tylko my dwoje.
Tak podsumowując-kocham Cię i
żadnej innej nie oddam, NIE! 

Góra pączków, za tą górą
tłuste placki z konfiturą,
za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty.
Przez dzień cały się zajada,
a wieczorem maskarada:
Janek włożył ojca spodnie,
choć mu bardzo niewygodnie,
Zosia – suknię babci Marty
I kapelusz jej podarty,
Franek sadzy wziął z komina,
Bo udawać chce Murzyna.
W tłusty czwartek się swawoli,
później czasem brzuszek boli.

PRZYPOMI-
NAMY O
NASZYCH
GAZETKO-
WYCH
KONKURSACH
NAGRODĄ
JEST
UJAWNIENIE
ODPOWIEDZI
W NOWYM
WYDANIU
NASZEJ GA-
ZETKI!!!

Pączek

Serce .

Jola R.

Jola R.
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Jak się nazywa latające masło?
Odp. Butterfly

Podczs lekcji w
szkole Jasiu
pomazał się
długopisem po
ręce i mówi:
- Na szczęście
mam korektor! 

             TROCHĘ ŻARTÓW NIE ZASZKODZI

                                      Żarty o Jasiu

Siostra na religii
pyta sie Jasia:
- Jasiu. Kto
zbudował arkę?
- No... eee
- Dobrze, siadaj
piątka.

Jasiu z mamą czekają na samolot. Jasiowi zachciało
się siku i krzyczy:
- Mamo, chce mi się siku, muszę do toalety!
- Jasiu teraz nie wolno, bo się spóźnimy na samolot.
Załatwisz się na pokładzie.
Mija kilka minut i Jasiu krzyczy:
- Mamo, leci, leci!
- Gdzie? Gdzie?
- Po nogawce.

Jak się nazywa
rosyjska
miłość?
- Związek
Radziecki

Na czym jeździ
papier
toaletowy?
- Na rolkach

                       
                         Połam język!!!

Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia
drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?

Na lekcji
polskiego pani
pyta Jasia:
-Jasiu, powiedz
nam, kiedy
używamy
wielkich liter? 
Na to Jasio:
-Kiedy mamy
słaby wzrok.

Pewien człowiek kupił dwa psy. Jednego nazwał
zamknij się, a drugiego Kultura. Poszedł na spacer:
-Jak się wabi pański pies?- mówi pewna pani.
- Zamknij się.
- Gdzie pańska kultura?
-Przed drzwiami

piggy

profesorek

Kinga

Kinga
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      ŚLICZNE BLUZY KTÓRE PODBIŁY SZAFY NASTOLATKÓW

:*

:):) :)

NICOLE
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