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                             O świętach...                
                Zapraszamy

Dnia 21 stycznia
o godz. 11:30 w

RSP w
Urbanowie

odbędzie się
przedstawienie z

okazji Dnia
Seniora.

Dzień Babci 
–święto obchodzone dla
uhonorowania babć; w
dzień ten wnuki składają
życzenia swoim babciom.
W Polsce obchodzone 21
stycznia, w tym samym
dniu w Bułgarii Brazylii, a w
Hiszpanii - 26 lipca. We
Francji jest to święto
ruchome i obchodzone jest
w pierwszą niedzielę
marca.
Dzień Dziadka -

 święto obchodzone w
Polsce 22 stycznia w celu
uhonorowania dziadków.
Przyjęło się, że w ten dzień
w
przedszkolach,organizowane
są spotkania, pokazy
artystyczne dzieci i
poczęstunek. Zwykle
towarzyszy temu
wręczenie laurek.
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                Dzień Seniora

Sonda uczniowska

Z kim kojarzą Ci się
STARZIKOWIE?

z babcią - 5%
z dziadkiem - 65%
nie wiem - 30%

Starzikowie - słowo
pochodzi z gwary
Śląska Cieszyńskiego i
oznacza w gwarze
poznańskiej dziadków.

      Wywiad ze      
 Starzikami

Kartka z kalendarza              Życzenia

Słowniczek:
dziadkowie
grandparents -w języku
angielskim.
Großeltern - w języku
niemieckim

20 stycznia - Dzień
Babci

22 stycznia - Dzień
Dziadka

25 stycznia -
Nawrócenie św.Pawła

Droga Babciu życzę Ci
abyś żyła sto lat mi.

Dla dziadka pięknego
kwiatka.

Bardzo Was kocham,
a gdy Was nie ma to
szlocham.

Bądźcie zdrowi i
radośni.
Życzy Wam serce
pełne miłości

                       wnuczka

Dziennikarz: Jak
ostatnio obchodzili
Państwo swoje święto,
czyli Dzień Babci i
Dziadka?

Starzikowie:
Świętowaliśmy je z
wnukami. Oglądaliśmy
także Jasełka
przygotowane przez
dzieci ze Szkoły
Podstawowej w
Urbanowie. Mamy
nadzieję, że w tym
roku także będziemy
oglądać ich występ.

D:Czy sądzicie, że to
święto jest potrzebne?

S: Tak, ale nie dlatego,
że sami jesteśmy
dziadkami. Starzikom
potrzebny jest dzień by
spotkać się z wnukami.
Chodzi w tym także o
pamięć.

D: Jak rozumiecie
słowa: "babcio-
dziadkowanie"?
S:To opieka, miłość,
schronienie od
codzienności

D:Bardzo dziękuję za
wywiad w imieniu
redakcji i czytelników.

Gwara - mowa
ludności wiejskiej z
niewielkiego terytorium,
różniąca się
określonymi cechami
od mowy
mieszkańców
sąsiednich okolic.

Źródło: Słownik języka
polskiego.
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       Przepis na babeczki dla babci

SKŁADNIKI:

1 kubek     
   
 jogurtu 
naturalnego
2 szklanki śmietanki
          30%,
6 łyżek cukru
pudru,
1 czekolada
deserowa
12 babeczek z 
kruchego ciasta,
3 łyżki mrożonych 
      borówek,
2 torebki śmietan
Fix

WYKONANIE:
Czekoladę roztop w
gorącej kąpieli,
posmaruj nią środki
i brzegi  babeczek. 
Odstaw aby polewa
zastygła.
 Owoce rozmrozić. 
Jogurt wymieszać z
cukrem, śmietanę
ubić ze śmietan Fix
i wymieszać. 
Całość trzeba
schłodzić.
 Tężejącym kremem
śmietankowo -
jogurtowym
napełnić babeczki. 

Posypać borówkami.

Bardzo ładnie

wyglądają
udekorowane
listkami mięty.

Napełniając
wyśmienite babeczki
używaj szprycy do
dekoracji lub
sposobu jakim
dysponujesz
(łyżeczka, tutka
papieru itp).

Smacznego!

To szybki deser,
którym możesz
poczęstować gości.
Zrób babeczki
samodzielnie :)
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                      Humor

1.  Wraca staruszek od lekarza i mówi do żony: 
- Lekarz stwierdził, że mam sklerozę, osłabienie, astmę...
- Powidz krótko, czego nie masz!
- Zębów!

2. Babcia pyta wnuczkę:
- Kasiu, czym cię mama karmi, ze tak ładnie wyglądasz?
- Łyżeczką babciu!

3. Wchodzi babcia do autobusu i pyta kierowcę:
- Synku chcesz orzeszka?
- Poproszę.
Na drugi dzień to samo, kierowca dostał orzeszka, ale mówi do babci:
- To niech pani też zje.
- Chłopcze, ja już nie mam zębów.
Trzeci dzień znowu:
- Synku chcesz orzeszka?
Kierowca zaciekawiony pyta:
- Babciu, a skąd masz takie dobre orzeszki?
- Z Toffifee...

4. Babcia Jasia jedzie samochodem.
Nagle zatrzymuje ją policja:
- Widzi pani ten znak? - stróż prawa pokazuje ograniczenie prędkości do 50
kilometrów na godzinę. - A pani przekroczyła siedemdziesiątkę!
- Nie prawda! To ten kapelusz tak mnie postarza!

5. Jaś pyta dziadka:
- Dziadku! Czy leciałeś już samolotem?
- Tak.
- A bałeś się?
- Tylko za pierwszym razem.
- A później?
- Później już nie latałem.

6. W SZKOLE: 
-ZAWSZE,KIEDY JEST KLASÓWKA,CIEBIE NIE MA W SZKOLE. 
-BO BABCIA BYŁA CHORA-TŁUMACZY JAŚ. 
-ZA KAŻDYM RAZEM TO SAMO! 
-MY W DOMU TEŻ PODEJRZEWAMY ŻE BABCIA SYMULUJE.

7.Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT. 
Urzędniczka sprawdza i mówi: 
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani podpisu 
- Ale jak ja mam się podpisać? 
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje. 
Babcia bierze długopis i pisze: 
- Całuję was gorąco babcia Aniela.

8.Babcia się pyta Jasia: 
- ile to jest 2+2 
- yy no ten, cztery 
- brawo Jasiu dostajesz 4 cukierki 
- a mogłem powiedzieć 8

9.Staruszka przychodzi do lekarza na badania kontrolne. 
- No i jak się czujecie, babciu? - pyta lekarz. 

Piosenka dla Babci i Dziadka

Kiedy babcia była mała

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała. 
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

Ref. I co , i co , że babcia nam urosła , 
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. 
I co , i co , to ważne że mam babcię , 
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią. 

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki. 
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody! 

Ref. I co , i co , że dziadek urósł trochę , 
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem. 
I co , i co , to ważne że mam dziadka , 
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto! 

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. 
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię. 

Ref. I co , i co , że trochę nam urośli , 
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli. 
I co , i co , to ważne że są z nami , 
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas. 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-szkole-zawsze-kiedy-jest-klas-wka.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-babcia-do-urzedu-skarbowego.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,babcia-sie-pyta-jasia-ile-to-jest-2-2.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,staruszka-przychodzi-do-lekarza-na.html



