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Wraz z nowym rokiem w naszej gazetce pojawia się nowa rubryka- 
„Skąd się wzięły polskie nazwy miesięcy?”. 

Na początek kilka ogólnych informacji o staropolskich nazwach miesięcy.

      Dawni Słowianie przed przyjęciem chrześcijaństwa nie znali podziału roku na miesiące.
Rozróżniano natomiast 4 pory roku, które w naszym klimacie dość wyraźnie się
różnicowały. Domyślać się należy, że istniały i mniejsze czasookresy roku, jak np. babie
lato, przednówek, nazimek, pozimek, itd., nazwy, które w różnych częściach Polski
używane są do dziś. 

      STYCZEŃ po staropolsku nazywano "tyczeń" od słowa stykać, zetknąć, ponieważ na
przełomie grudnia i stycznia stary rok styka się z nowym.  Dowodzono również, że pochodzi
od studzenia, stygnięcia, a także od tyk, którymi podczas dużych opadów śniegu znaczono
bite trakty.
    Dawniej dla tego miesiąca istniała nazwa ledzień, od lodu czy gołoledzi. Na Podhalu zwał
się godnik.

Przysłowia związane z tym miesiącem:
·  Kiedy w styczniu deszcz się leje, robi złe nadzieje.
·  Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi.
·  Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
 
   LUTY po staropolsku znaczy tyle co srogi, co mrozami lutymi doskwierał. W języku
rosyjskim powszechnie używa się  lutyj moroz. W średniowieczu i później nazywano
powszechnie ten  miesiąc sieczeń, albo strąpacz, w którym siecze mrozem i ścina drzewa i
pola. Na Kaszubach i na Podhalu zwano go do niedawna gromnicznik, a czasem
mięsopustnik.
    Oznaczał coś przykrego, niemiłego. Mówiło się np. luty wiatr, co znaczyło tyle co przykry
wiatr. Dlatego właśnie zimny, niemiły miesiąc, w którym praca na polu ustawała, a ludzie nie
chcieli wychodzić z domu, nazwany został Lutym.

Przysłowia związane z tym miesiącem: 
·  Idzie luty - włóż ciepłe buty.
·  Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.
   
    MARZEC pochodzi od łacińskiego Martius (od rzymskiego boga - Marsa) - wojowniczy,
waleczny. Mars minę miał marsową, czyli bardzo groźną. "Martius" w łacinie oznacza
"miesiąc Marsa", czyli ten, w którym ta planeta świeci najjaśniej.
     Dawniej nazywano go brzeźniem, od zieleniejących już gałązek brzeziny, brzozy, która w
tym miesiącu zaczynała wypuszczać słodkawy sok - osokę, ulubiony napój ludności
wiejskiej.

Przysłowia związane z tym miesiącem:
·  W marcu jak w garncu.
·  Śnieg marcowy owocom niezdrowy.

Bibliografia:
·  http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/gazetki023.php
·  „Rok Polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu” Jan Uryga, 2003

Autor: Zuzia Kwiatkowska 2B  

Styczeń

Luty

Marzec

Google Grafika

Google Grafika

Google Grafika



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 02/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWydanie noworoczne

PIŁKA NOŻNA

A więc się stało. 4 stycznia 2014 Robert Lewandowski - piłkarz Borussi
Dortmund i reprezentacji Polski - podpisał kontrakt z najlepszym
europejskim klubem: Bayern Monachium. Drużyna ta składa się już z wielu
klasowych piłkarzy m.in. Franck Ribéry, Mario Götze, Manuel Neuer, Arjen
Robben czy Javi Martínez. 
Wielu polskich kibiców, komentatorów i byłych piłkarzy bojkotuje transfer
Roberta "Lewego" Lewandowskiego. Sądzą, że to "kolejna sława na
bawarską ławę". Piłkarz przejdzie do nowego klubu pod koniec obecnego
sezonu czyli od 1 lipca będzie oficjalnie graczem Bayernu. Sportowiec ponoć
będzie dziennie zarabiał 157000 zł!

Zmarł sławny, portugalski piłkarz Eusébio, który w latach 1964-1968, 1970 i
1973 zdobywał tytuł króla strzelców portugalskiej ligi, a w 1968 i 1973 także
Złoty But dla najlepszego ligowego strzelca Europy.
Wieczorem, 6 stycznia 2014 odbył się jego pogrzeb. 
Legendę piłki pożegnały strugi łez portugalskich kibiców. 
Piłkarz zdobył sławę w klubie Benfica, w którym w wieku 17 lat zaczął grać.
Pomnik upamiętniający uzdolnionego Portugalczyka stoi przez stadionem w
Lizbonie. 
Wielu jego fanów na pewno wspomina go jako "Czarną Panterę" lub "Czarną
Perłę z Mozambiku".

W końcu doczekaliśmy się metamorfozy naszej polskiej reprezentacji -
jeden szczegół jest taki, że nie spodziewaliśmy się takiej nowej koszulki.
Zniknie z niej logo reprezentacji Polski, a pojawi się biały orzeł. 
Kibice są zdania, że te stroje są odpowiednie... dla Austriaków. Co prawda to
prawda. Koszulki obu krajów są czerwone, mają takie same rozmieszczenie
symboli, lecz nasze t-shirty pośrodku są "przedzielone" pionowym, białym
pasem. Zdania w tym temacie są zupełnie różne. Jedni mówią: "To
plagiaty.", "Starsze były lepsze.", a inni: "Są w sam raz.", " Doskonałe dla
naszej reprezentacji", a jeszcze inni: "Może to zmotywuje naszych piłkarzy
do dobrej gry.". A co Wy sądzicie?

Sandra Lipka

HUMOR
--------------------------------------------------------------------------------------------
Programista przyszedł do pracy na 8. Osiem godzin przy komputerze i o 16
podnosi się do wyjścia, na co zbulwersowany szef:
- Gdzie? O której to się wychodzi?
- Yyy, ale ja dzisiaj mam urlop.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Co to jest, jak się błyska na dworze?
- Aktualizują Google Maps

HUMOR
Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące dzieci. Od
czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do dziewczynki, która w
skupieniu coś rysowała. Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. 
- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka. 
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - powiedziała zaskoczona
przedszkolanka. 
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowania: 
- Za chwilę będą wiedzieli.
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Olga Zdziebłowska
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Składniki:

175 g zimnego masła,

pół szklanki cukru pudru,

szczypta soli,

3 żółtka,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,

2 szklanki mąki pszennej,

2 łyżki kwaśnej gęstej śmietany 18% 

Autor:Pola Gil.

WALENTYNKOWE CIASTECZKA!

Oto prosty przepis na słodkości, którymi zaskoczysz swoją Walentynkę!

Przygotowanie:

1.Wszystkie składniki zagnieć w misce (możesz zrobić to ręcznie lub w malakserze).

2.Owiń folią i wstaw do lodówki na co najmniej 2 godziny.

3.Następnie rozwałkuj ciasto na placek o grubości ok.6-7mm.

4.Powycinaj foremkami ciasteczka.
   (Możesz także ulepić własne kształty, a na ciastkach wykałaczką „wydłubać” napis)

5.Wstaw je do piekarnika (180*) na ok.15-20 minut.

6.Pozostaw do wystygnięcia.

7.Twoje ciasteczka są już gotowe, smacznego!
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                           MAM    TALENT

Kolejną ciekawą postacią i utalentowaną osobą,
którą poznałam dzięki gazetce szkolnej, jest
Olena Skwierczyńska, która ma wielki talent do
rysowania i malowania. Olena jest miła i
przyjacielska, a jej obraz mówi sam za siebie jak
wielki talent posiada jego autorka. Do
namalowania tego obrazu Olena użyła farb
akwarelowych. Malując chciała pokazać
niezwykłe zwierzę i właśnie dlatego użyła takich
kolorów. 
Dziękujemy Ci za udostępnienie nam swojego
rysunku. Cała nasza Redakcja życzy Ci
powodzenia i artystycznych sukcesów!

Autor: Paulina Gąsiorowska klasa 1a 

Ferie tuż tuż...

Nadeszła zima. Już nie możemy doczekać się ferii. W tym roku przypadają
na końcówkę lutego.
Pewnie większość z nas gdzieś wyjedzie, aby miło spędzić czas. Możemy
uprawiać rożne sporty zimowe: zjeżdżać na nartach i snowboardzie, jeździć
na łyżwach, zjeżdżać na sankach. Świetną rozrywką jest też bitwa na
śnieżki i zabawa na białym puchu, który wróci dopiero za rok.

Bawcie się dobrze i uważajcie na siebie!

Walentynki!
Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.Nazwa pochodzi
od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się okazją do
obdarowywania się drobnymi upominkami. 

Najlepsze życzenia dla wszystkich Zakochanych!

                                           AKTUALNOŚCI

Pomagamy zwierzętom w schronisku!

Zbieramy karmę, miski oraz koce dla bezdomnych zwierząt, które
potrzebują pomocy w szczególności w mroźne, zimowe dni.

Przyłączcie się, a razem im pomożemy! Może znajdziecie czas podczas
ferii….

Autor: Weronika Sidorowicz kl.1B
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