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WALENTYNKI
Ciekawostki

1. W Arabii Saudyjskiej świętowanie walentynek jest
zabronione i wiąże się z wysokimi mandatami.
2. 14 lutego kobiety w Holandii mogą złożyć
propozycję ślubną wybranemu mężczyźnie. Kiedy ten
się nie zgodzi, musi sprezentować jej jedwabną suknię.
3. W Korei osoby, które nie otrzymały żadnego
prezentu walentynkowego, udają się do restauracji dla
singli, gdzie jedzą czarny makaron, oznaczający
samotność.
4. We Francji często w walentynki ukochanej osobie
wręcza się pomidora. Pomme d’or nazywał się
wcześniej pomme d’amour, czyli jabłko miłosne.
Warzywo to jest symbolem miłości.
5.W Japonii walentynki obchodzi się dwukrotnie. 14
lutego kobiety wręczają swoim drugim połówkom
specjalną czekoladę- hon mei. Za to 14 marca
otrzymują od mężczyzn białą czekoladę.
6.Według przyrodników święto obchodzimy 14 lutego,
ponieważ jest to dzień, kiedy ptaki łączą się w
pary.Walentynki kiedyś nazywały się ptasim ślubem.
7.Najdroższa walentynka została wykonana ze szczerego złota, szmaragdów
i brylantów oraz zapakowana w futro z norek. Prezent, kosztujący 300.000$,
był przeznaczony dla greckiej śpiewaczki operowej o międzynarodowej sławie.
Karolina

fot. Karolina

Wyznania miłosne
14 lutego w naszej szkole można było wysłać kartkę
do swojej sympatii przez pocztę walentynkową. Oto
wyznania, którymi chcieli się podzielić uczniowie:
"Piękne są oczy Twe jak promień słońca
Jak cichy wieczór, gwiazdy na niebie
Chciałabym w Twe oczy patrzeć bez końca
I mieć na zawsze przy sobie Ciebie!"
~uczennica klasy 5
"Jesteś dla mnie wszystkim:
słońcem, marzeniem, przyszłością.
Całym moim światem.
Jesteś moją miłością."
~uczeń klasy 6
"Jesteś dla mnie jak poranek,
Jak słonko, co prześwieca przez ganek,
Jak ptaszek, co wiosnę wita,
Jak róża, co rankiem rozkwita
W obłoku, co mknie po niebie,
W radosnym locie motyla."
~uczennica klasy 3

fot. Karolina
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FERIE - WSPOMNIENIA
MOLO, MEWA I KLIF
Pierwszy raz byłam w zimie nad morzem. Z nudów chodziłam po plaży od
molo w Sopocie do klifu w Gdyni. Po wodzie pływały łabędzie, nad nimi
latały mewy, których ślady stóp podziwiałam na lekko zamarzniętym
piasku. Mój pech i tu mnie dogonił. Po powrocie do cioci usłyszałam, że
klif się osunął, a chciałam tam zrobić sobie profilowe na Facebook'a.
wspomnienia koleżanki spisał Kacper

NARTY, GRILL I ŚNIEG

Kacper

Jak co roku na ferie pojechałem do Białki Tatrzańskiej. Pogoda dopisała mnóstwo śniegu. Codziennie z rodzicami jeździliśmy na nartach. Oprócz
tego byłem w termach, zorganizowaliśmy sobie kulig z grillem i
kiełbachami. W wolnym czasie spacerowaliśmy po Białce. Ferie jak
zwykle zaliczyć mogę do udanych!
Kacper
r

HEL

POCZĄTEK POLSKI

W linii prostej z Będzina do Helu, czyli początku Polski, jest 477 km. Znam
to miasto z wakacji, ale gdy wujek zabrał mnie zimą, odkryłam je po raz
drugi. Śnieg na plaży, niewielu turystów, a przede wszystkim bajeczne
widoki z najbardziej wysuniętego na północ miejsca w naszym kraju.
Zdjęcia (powyżej) nie oddają tych wspaniałych przeżyć.
wspomnienia uczennicy kl. III

ZIMOWY BĘDZIN
W poprzednim numerze wspominaliśmy ubiegłoroczne ferie i prawdziwą
zimę. Marzenia się spełniają. W tym roku, w drugim tygodniu odpoczynku
od szkoły w Będzinie też spadł śnieg. Codziennie byłam na lodowisku. I
poszłam na spacer koło zamku.
Ada Janik

Nasz zamek i zima
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LIFEHACKI
Masz problem z rozdwojonymi końcówkami włosów?
Przede wszystkim spłukuj szampon i odżywkę
chłodną lub letnią wodą, ponieważ domyka ona łuski
włosa. Później lekko wytrzyj je o bawełnianą koszulkę i
zwiń w turban. Bawełna wchłonie szybko nadmiar
wody i nie uszkodzi włosów, a ręcznik wręcz
przeciwnie - przez swoją nierównomierną strukturę,
podczas pocierania o włosy bardzo je niszczy.
Pamiętajmy też, że mokre włosy są narażone na
największe uszkodzenia.
Karolina

Karolina

Ten lifehack jest idealny dla osób, które uwielbiają mieć
pomalowane paznokcie. Pewnie wiele z was szukało
kiedyś w drogeriach matowego lakieru do paznokci,
jednak jest on trudno dostępny. Niekiedy też cena jest
dwukrotnie większa niż połyskujący lakier. Mamy
sposób, jak temu zaradzić! Jedynie co do tego jest
potrzebne, to mąka ziemniaczana. Do wybranego
lakieru do paznokci wsypujemy odrobinę mąki, po
czym mieszamy. Efekt matowych paznokci
gwarantowany!
Ola

Karolina

Czy zdarzyło ci się kiedyś zamówić coś drogiego
przez internet? Pamiętaj, że zawsze może być taka
możliwość, iż przedmiot ten uszkodzi się w czasie
transportu. Ważne więc jest to, aby otworzyć paczkę,
przy kurierze, ponieważ dzięki temu będziesz mógł go
zwrócić bez problemu. Jeżeli nie masz możliwości
rozpakować przesyłki, w momencie dostarczenia jej
do domu możesz udokumentować jej otwarcie
smartfonem. Wystarczy, że nagrasz proces
rozpakowania twojej przesyłki.
Karolina
Masz problem z zeschniętym lakierem do paznokci,
którego nie da się odkręcić? Spokojnie, w łatwy i
szybki sposób można rozwiązać twój problem!
Wystarczy, że zanurzysz go do góry nogami w
szklance z gorącą wodą. Wystarczy kilka sekund i
lakier będzie jak nowy! Sposób ten też można
wykorzystać, kiedy nasz produkt do paznokci stał się
zbyt gęsty i nie chce już z nami współpracować. To
takie proste!
Ola

Karolina
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PROGRAM ERAZMUS +
CYPRYJSKIE FERIE
NAUCZYCIELI

W dniach 26.01.-2.02. br dziesięciu nauczycieli z
naszej szkoły uczestniczyło w kursie w ramach
realizacji programu „Erazmus+”. Kurs na temat „Jak
rozwijać talenty w klasie szkolnej” odbywał się na
Cyprze w nadmorskiej miejscowości Limassol.
Uczestniczyli w nim także nauczyciele z Rumunii i
Holandii. Po intensywnych zajęciach poszerzających
wiedzę z zakresu psychologii dziecka oraz będących
okazją do wymiany doświadczeń, był czas na
zwiedzanie. Nauczyciele odwiedzili stolicę Cypru
Nikozję, która jest podzielona na dwie części – grecką i
turecką, zdobyli najwyższy szczyt Cypru Olimp, gdzie
nieoczekiwanie zastali zimę, podziwiali antyczne
budowle i mozaiki w Pafos i innych miejscowościach.
Pobyt był bardzo udany i na pewno pomoże w
odkrywaniu i rozwijaniu talentów wśród naszych
uczniów.
Redakcja

Poszukaliśmy trochę informacji na temat miejsc, które
zobaczyli nasi nauczyciele.

CYPR to trzecia pod względem wielkości, po Sycylii i Sardynii, wyspa na
Morzu Śródziemnym. Nazywany Wyspą Afrodyty ma też górę Olimp,
choć nazwa ta kojarzy się przecież z Grecją. Szczyt ten znajduje się w
sercu gór Troodos na wysokości 1952 m n.p.m. Podobno ta góra jest
magiczna. W zimie słońce i skrzypiący śnieg zachęcają do białego
szaleństwa. U podnóża gór Troodos leży drugie co do wielkości miasto
Cypru – Limassol, baza naszych nauczycieli. Został on sklasyfikowany
przez TripAdvisor na trzecim miejscu na świecie w kategorii planowanego
celu na podróż. Limassol jest największym miastem portowym Cypru.
Nowy port, bo ma dwa, może przyjąć jednocześnie dziesięć statków. Z
Cypru eksportuje się głównie wina, chleb świętojański, cytrusy. Miasto ma
też super zabytki, np. zamki, kompleksy architektoniczne ze starożytnymi
obiektami, meczety i kościoły. Są też trzy kluby sportowe, stadion i hale
sportowe, również trzy. Największym miastem Cypru jest oczywiście
Nikozja, stolica podzielona na dwie części. Tę turecką charakteryzuje
nietypowa flaga, usypana z kamienie przez Turków. Natomiast sceny z
mitologii greckiej oglądali nauczyciele na mozaikach podłogowych w
mieście Pafos. Pochodzą one z III- V wieku n.e.
Kamila Kraska
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JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
KAMPANIA INFORMACYJNA

Celem kampanii było zachęcenie do działań
proekologicznych uczniów i ich rodzin.
Chcieliśmy przekonać wszystkich, że warto zmieniać
złe nawyki, warto oszczędzać energię, bo to
przyczynia się do poprawy jakości powietrza i
pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia. W
ramach kampanii wychowawcy klas przeprowadzili
pogadanki na temat oszczędzania energii.
Opracowano i przygotowano ponad 300 ulotek, które
zostały rozdane rodzicom w dniu zebrań.

Przez dwa tygodnie stycznia na terenie całej szkoły
działał patrol energetyczny. Uczniowie klas 7a,7b, 7c i
7d codziennie dbali o to, by w toaletach, na korytarzach
szkolnych i w salach lekcyjnych gasić światło. Sara z
klasy II a opracowała i wydrukowała ulotki informujące
uczniów, jakie są sposoby oszczędzania energii.
Redakcja

Zwieńczeniem wszystkich działań było zorganizowanie
przez uczennice klasy II a konkursu o tematyce
ekologicznej. 24 stycznia 2018, na długiej przerwie,
Sylwia, Karolina i Justyna zaprosiły swoich kolegów i
koleżanki do zabawy. W miłej i przyjaznej atmosferze
losowano pytania i udzielano odpowiedzi. Nagrodą w
konkursie były słodycze, dlatego chętnych do zabawy
nie brakowało.
Redakcja

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
wykonali plakaty promujące oszczędzanie energii.
Wszyscy bardzo poważnie potraktowali temat i
powstała bardzo ciekawa galeria.

www.dziennikzachodni.pl
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FERIE - WSPOMNIENIA
Był taki czas, niedawno temu, kiedy po zwykłych i łatwych płaskim trasach jeździło się bez
ryzyka upadku czy innych nieszczęść. Ale młoda byłam i lekkomyślna tak jak reszta grupy.
Więc znudziła się jazda po prawie pagórku. I zachciało się czegoś więcej spróbować.

NARTY, ROWY I PIZZA
Wjechaliśmy kanapami na szczyt góry i zamiast
jechać tak jak zwykle, pojechaliśmy krótką trasą przez
las. Taśma zagradzająca nam drogę była zdjęta i
leżała na śniegu. Najpierw mknął instruktor, a za nim
kilku chłopaków. Ja jechałam za moją przyjaciółką i
nagle, przez przypadek nasz opiekun zahaczył kijkiem
o taśmę, przez co się naciągnęła i wystrzeliła,
podcinając moją przyjaciółkę i o mało nie wywracając
mnie. Śmiechu było co niemiara. Ale to był dopiero
początek. Postanowiliśmy zjechać z całej góry przez
las. Jedziemy, jedziemy.

Maja w Jurgowie

Nagle przed nami dwa rowy - jeden nie tak ostry a drugi stromy, z drzewem w środku. Przez nie, na jedynym
poziomie jedna tylko, wąska ścieżka przechodziła. Instruktor bez problemu pokonał przeszkodę. Za nim ja, moja
przyjaciółka i jeden z trzech chłopaków. Dwóch na siebie wpadło i jeden w pierwszym, drugi w drugim rowie
leżeli. Wyciągnęliśmy ich za pomocą kijków opiekuna - pana Kamila.
Po tym zdarzeniu ruszyliśmy dalej i wylądowaliśmy na dole stoku. Znów wjechaliśmy na górę. Niestety, taśmą
zagrodzili nam przejazd i z czarnej trasy pozostało zjechać. Przerażeni wykonywaliśmy ruchy, które pokazywał
nam pan Kamil. Udało się nam bezpiecznie dojechać do karczmy na dole góry - Uff! Żeby uczcić sukces czarnej
trasy, każdemu instruktor zafundował po kubku gorącej czekolady.
Postanowiliśmy jeszcze raz spróbować zjechać przez las. Na szczęście trasa była znów otwarta. Na początku
ok. Nagle wąski i ostry skręt, a na nim rozpłaszczony po wywrotce chłopak z naszej grupy, w czerwonej kurtce.
Nie było jak przejechać, więc najpierw ja, potem moja przyjaciółka wylądowałyśmy w 30-centymetrowej warstwie
śniegu. Chciałyśmy wyjść o własnych siłach, ale nie obyło się bez pomocy pana Kamila. Lekko wystraszeni
zjechaliśmy na dół i w miejscu zakrętu, za którym jest górka, dostrzegliśmy dolną kulkę bałwana.. Obok niego
jedną odpięta nartę, a za nim, w dole, dwóch chłopaków zaplątanych nartami. Tu na ratunek znów ruszył pan
Kamil. I znów na naszej drodze stanęły dwa rowy. Pan Kamil zaliczył wywrotkę przed nimi, ponieważ zahaczył o
jakąś gałązkę. . Pozostali przejechali. Oprócz mnie. Nagle narta odskoczyła mi w prawo i wylądowałam w rowie,
uderzając głową o drzewo.

fot. Maja

Wieczorem zaprosiłyśmy instruktora i resztę naszej
grupy do pokoju i, jako niespodziankę do uczczenia
wesołego dnia, zamówiliśmy pizzę.
To były naprawdę niezapomniane wrażenia. A
wszystko to zdarzyło w polskich Tatrach, na zimowym
obozie narciarskimi w Jurgowie.
Maja Biskupska
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KARNAWAŁ
wspomnienia

Tajemnicze maski, rewelacyjne stroje i około 70 tysięcy osób, którzy 10 lutego przybyli do
Wenecji na największy karnawał w Europie. W wąskich uliczkach, będących labiryntem,
wijących się miedzy kanałami i mostami spacerują postacie z rożnych epok.
Zatrzymują się, pozują, zachęcają do wspólnego zdjęcia.
Il CARNEVALE DI VENEZIA

10.02.2018

WENECJA

Główna część karnawału odbywa się w Canal Grande oraz na placu św.
Marka. Baśniowa atmosfera ogarnia prawie wszystkich. Można kupić
maskę, bo są wszędzie, w sklepach, na straganach. I ceny też mają
bardzo różne. A jak się zaczęło?
Pierwsza pisemna wzmianka o karnawale w Wenecji pochodzi z 1268
roku. Niecałe trzy wieki później dołączył sławny lot anioła. W tym roku była
to 19 – letnia Wenecjanka. Leciała na linie od dzwonnicy do sceny na
Placu św. Marka. Ale niestety…
WSPOMNIENIA BĘDZIŃSKIEGO TURYSTY...(zdjęcia też)

Jesteśmy w Wenecji. I teraz bieg i
to dosłownie przez pół miasta do
placu św. Marka , gdzie o 12 Anioł
ma zjeżdżać po linie z wieży
wprost na scenę ustawioną na
najsłynniejszym
placu
wyspy.
Pierwszy raz miałem zobaczyć
Anioła lecącego z tak wysoka. Ale
wiadomo w Wenecji wszystko jest
możliwe, szczególnie w karnawale.

Więc pędzimy przez miasto, przebijamy się przez tłumy turystów
i policjantów, aż tu nagle kilkaset metrów od celu halt! Policjantów ilości jak
na niektórych wiecach w ojczyźnie mojej i nie puszczają nikogo, nawet
dziennikarzy i dyplomatów. Bo się coś pozmieniało dosłownie kwadrans
wcześniej i ze względów bezpieczeństwa na plac Marka weszło tylko 10
tys. turystów zamiast 20 tys. Takowoż z oglądania latającego Anioła nici.
Po dwóch godzinach zniknęły bramki i mogliśmy podziwiać plac
św. Marka. Po prostu uroczo. Kończymy „kawę” i i dalej bocznymi
zaułkami do placu św. Marka. Anioł co prawda już pofrunął, ale reszta ok.
Bazylika na swoim miejscu, tłumy turystów też, ale najważniejsze - rzesze
Włochów, Wenecjan w wykwintnych strojach i równie ciekawych
maskach.
To trzeba zobaczyć, nawet telewizja nie była w stanie oddać tej
atmosfery.
wysłuchała i spisała Ania

nie
tlum czeka na wejście
nawejdzie
plac,
ale...

