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WALENTYNKI
Święto Zakochanych

Zima za oknem, biało, mróz, a większości marzy się już wiosna, która jest jedną z
piękniejszych pór roku. Nasze umysły budzą się wtedy do życia. Robi się coraz cieplej, dni
stają się dłuższe. Grube, zimowe ubrania możemy schować głęboko do szafy i zastąpić je
czymś lżejszym.  Zaczynamy się więcej ruszać, myśleć o tym jak wyglądamy. Wyciągamy
rowery, rolki i ruszamy na miasto. Spotykamy się częściej ze znajomymi, po prostu chce
się żyć. Ludzie wychodzą z domów, idą do parku podziwiać przyrodę budzącą się do życia.
To wspaniały okres, planujemy, myślimy o tym, co będzie, nasze życie nabiera pędu. 

A póki co wyglądam przez okno, jest zimno i ponuro, mój pies siedzi zmarznięty na
chodniku. Kiedy wiosna wreszcie przyjdzie?
 

Ewelina II C

Walentynki to coroczne
święto obchodzone 14
lutego. Zwyczajem w tym
dniu jest wysyłanie liścików,
kupowanie drobnych
prezentów, kwiatów
(najczęściej czerwonych
róż), wyznawanie miłości.
Walentynki trafiły do Polski
prawdopodobnie pod koniec
lat 90. XX wieku, niestety
ciężko określić skąd
dokładnie pochodzą. 

Polacy mają do tego dnia
różny stosunek. Jednym
podoba się fakt, że bez
skrępowania mogą wyrazić
miłość i wysłać kartkę
podpisaną „Twój Walenty”
lub „Twoja Walentynka”.
Jednak duża część
polskiego społeczeństwa nie
akceptuje Walentynek. 

Polacy tłumaczą swoje
stanowisko tym,ż e dajemy
się amerykanizować, a
mamy przecież swoje
święto zakochanych -
Sobótki. Obchodzimy je w
nocy z dnia 21 na 22
czerwca.

Nasza szkoła jednak z
chęcią obchodzi Dzień
Zakochanych właśnie 14
lutego. Z tej okazji
Samorząd Szkolny
uruchomił pocztę
walentynkową, do której
można wrzucać kartki dla
ukochanych osób.

                           Martyna IIc

"Nie mów nic. Kocha się za
nic. Nie istnieje żaden
powód do miłości."

Paulo Coelho
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Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek to święto ruchome
wypadające zawsze w ostatni czwartek
karnawału i zależy od daty Wielkanocy.
W tym roku przypada na 23 lutego.
Według tradycji w tym dniu dozwolone
jest objadanie się słodkościami, dlatego
 ludzie pochłaniają wtedy duże ilości
pączków i faworków. Jeden z przesądów
mówi, że jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie
zje ani jednego pączka, to nie będzie mu
się wiodło do końca roku.  Smacznego!

Śledzik

Śledzikiem nazywamy ostatni dzień
ostatków czyli wtorek przed Środą
Popielcową. Tego roku obchodzimy go
28 lutego. Jest to okazja, żeby
nagrzeszyć przed Wielkim Postem.
Nazwa tego dnia pochodzi od jednej z
najtańszych postnych potraw jako
zwiastun 40 dni postu. 

Popielec 

Środa Popielcowa (Popielec) w
kalendarzu chrześcijańskim jest to
pierwszy dzień Wielkiego Postu. Według
obrzędów katolickich tego dnia kapłan
posypuje głowy wiernych popiołem na
znak pokuty. W Środę Popielcową
katolików obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych (od 14. roku
życia) i post ścisły (między 18. a 60.
rokiem życia). Nie jest to święto
nakazane. W roku 2017 wypada  1
marca.

Kamila Ia
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POLECAMY PRZECZYTAĆ
Niedawno sięgnąłem po książkę Borysa
Akunina pod tytułem „Lewiatan”

Borys Akunin jest rosyjskim pisarzem,
autorem cyklu powieści o przygodach
Erasta Fandorina, funkcjonariusza
carskiej policji, odpowiednika Sherlocka
Holmesa, który ma talent do wykrywania
najbardziej wyrafinowanych zbrodni.
Każda z części stanowi odrębną całość,
łączy je postać głównego bohatera. Seria
została zekranizowana w Rosji, w
jednym z odcinków wystąpił nawet
Daniel Olbrychski.

„Lewiatan” to nazwa ekskluzywnego
statku, który płynie z Anglii do Indii. W
przeciwieństwie do „Orient Expressu”
zbrodnia nie zostaje popełniona na
pokładzie. Akcja zaczyna się w Paryżu,
gdzie zostaje zamordowany kolekcjoner
azjatyckich antyków wraz z służbą i
dziećmi, a z jego domu ginie drogocenny
posąg Siwy. Jedyny trop, który może
pomóc w identyfikacji bandytów,
prowadzi na pokład „Lewiatana”. 

I właśnie w tak niespotykanych
okolicznościach francuski komisarz jest
zmuszony prowadzić śledztwo. Nie zdaje
sobie jednak sprawy, że wśród
podejrzanych znajduje się mistrz
dedukcji i genialny detektyw z Imperium
Rosyjskiego –Fandorin.

Książka jest ciekawa nie tylko ze
względu na fabułę i intrygę. Autor
prowadzi narrację z punktu widzenia
różnych osób, co dodatkowo komplikuje
czytelnikowi odgadnięcie, kto zabił.
Kolejnym atutem jest fakt, że akcja
dzieje się w egzotycznych
okolicznościach. Akunin jest fanem
Dalekiego Wschodu, więc w tej książce
można znaleźć wiele ciekawostek
związanych z Japonią, jej kulturą czy
obyczajowością. Niewątpliwie widać tu
wyraźne inspiracje klasycznymi
kryminałami autorstwa Conan Doyla czy
Agathy Christie, ale sposób pisania
Akunina jest lżejszy, bardziej dowcipny, 

dużo bardziej zrozumiały dla
współczesnego czytelnika, a sama
zbrodnia jest opisywana w sposób
bardzo elegancki, bez niepotrzebnych
brutalnych opisów i szczegółów.
Cały czas nie ma pewności, kto jest
faktycznie winny, a szybkie i
nieoczekiwane zwroty akcji trzymają do
końca w napięciu.

Myślę, że seria opowiadań o przygodach
Fandorina może być ciekawa dla
każdego, nie tylko fanów powieści
kryminalnych. Autor pokazuje tez
interesującą historię schyłku Cesarstwa
Rosyjskiego i nie tylko. Czyta się szybko,
akcja wciąga i na pewno sięgnę po
kolejne części.

Wojtek Ia

Boris AkuninBoris Akunin Lewiatan CCCC CC
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      Nasze
   zwierzęta

Joe Abercrombie - Pół Króla

Historia ma miejsce w czasach średniowiecznych, więc
cofnijmy się tam na chwilę. Główny bohater - Yarvi - młodszy,
kaleki syn króla Gettów, całe życie przygotowywał się do roli
ministra. Yarvi jest świetnym antybohaterem.  Ze
zniekształconą ręką, od dziecka był traktowany jako niepełny
człowiek – pół mężczyzna. Brak mu krzepy, nie umie walczyć,
jego wiara w siebie jest na poziomie "minus jeden”. Wszystko
się zmienia, kiedy Yarvi zostaje zmuszony zasiąść na
Czarnym Tronie jako król. Czy uwierzy w siebie i będzie
gotowy zmierzyć się z tym wszystkim, co przygotował mu
złośliwy los? Zachęcam do przeczytania tej ciekawej książki
pełnej zwrotów akcji i niespodzianek, historii o zdradzie i
zemście.

Alicja IIIa

Pół króla
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