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BAL KARNAWAŁOWY

W minioną środę, 12 lutego uczniowie klas I-III bawili się na balu karnawałowym,
zorganizowanym przez wychowawców świetlicy szkolnej. Wszystkie dzieci przygotowywały
się do balu bardzo starannie. Rodzice zadbali o stroje, zaś wychowawczynie świetlicy
wspólnie z dziećmi wykonały podczas zajęć karnawałowe maski.
Wspaniałe stroje i przebrania dostarczyły uczestnikom balu wiele emocji. Maski, w których
tańczyły dzieci spowodowały, że nie wszystkich udało się rozpoznać. Podczas balu miały
miejsce różne konkursy. Jednym z nich był konkurs na najpiękniejszy strój. Bardzo trudno
było wyłonić jego zwycięzców, gdyż wszyscy uczestnicy wyglądali naprawdę ładnie.
Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła u najmłodszych uczniów naszej szkoły wiele
radości.
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W telegraficznym skrócie

Gramy razem z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy!

12 stycznia bieżącego roku w całej Polsce odbył się Wielki Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja WOŚP od 28 lat nieustannie
pomaga najbardziej potrzebującym. W tym roku pieniądze trafią na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci.
W 28 Wielkim Finale WOŚPu wzięły udział także wolontariuszki z naszej
szkoły. Ósmoklasistki z ogromnym zaangażowaniem i zapałem wraz z
opiekunem kwestowały od godzin porannych do wieczornych przy
zambrowskiej parafii Świętego Józefa Rzemieślnika oraz na ulicach
naszego miasta. Dziewczęta zajęły się także sprzedawaniem orkiestrowych
losów na terenie szkoły, czy wycinaniem symbolicznych serduszek.
Uśmiechy i pozytywna energia nie opuszczały wolontariuszek pomimo
wiatru i chłodu. Serca były rozgrzane i rozpromienione ludzką dobrocią i
ogromną hojnością. Ten dzień sprawił nam wszystkim wiele radości i
satysfakcji z bycia częścią ogromnej orkiestrowej rodziny. Cieszymy się, że
możemy pomagać tym, którzy tego potrzebują.
Za rok na pewno zagramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa
7 lutego 2020 roku klasa II a oraz III c wraz z wychowawczyniami miały
przyjemność uczestniczyć w uroczystej inauguracji Akademii Dziecięcej
Szkoły Bezpieczeństwa, która odbyła się w zambrowskiej Komendzie
Powiatowej Policji. Do współpracy nad tym projektem zaproszono szereg
innych instytucji w naszym mieście takich jak Straż Pożarna, Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego czy Grupa
Ratownicza „Nadzieja”. Akademia ma na celu edukację z zakresu
bezpieczeństwa, obejmującego różne obszary naszego życia codziennego.
Dzieci będą miały idealną okazję do przypomnienia poznanych już
wcześniej zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, ale także nauki
nowych, bardzo przydatnych umiejętności i wiadomości, np. jak
zareagować, gdy wybuchnie pożar, lub jak udzielić pierwszej pomocy
przedmedycznej. Podczas piątkowej wizyty dzieci poznały uczniów klasy o
profilu mundurowym z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,
którzy zaprezentowali pokaz musztry policyjnej. Następnie poruszone
zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Dużo emocji
przyniosła możliwość obejrzenia sprzętu policyjnego oraz otrzymanie przez
każdego ucznia indeksu uczestnika projektu. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i
nowych doświadczeń. Z niecierpliwością czekamy na kolejną lekcję!
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WALENTYNKOWY ZAWRÓT GŁOWY

MOJA WALENTYNKA
13 lutego został rozstrzygnięty konkurs poetycki
,,Moja Walentynka" organizowany przez MOK w
Zambrowie. Uczestnicy musieli napisać dwa
utwory poetyckie o tematyce walentynkowej.
Nasze uczennice z klasy 8a zdobyły trzy
pierwsze miejsca i otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody.
Oto nasze laureatki:
1. Dorota Cierpisz
2. ex aeque: Weronika Potęga i Paulina Wiącek
3. Paulina Modzelewska
Uczestniczkom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

„Cudowny dar"
Nie pamiętam, kiedy mi go dałaś.
Ten cudowny prezent.
Twoje ciepłe, strudzone dłonie,
Które obejmowały mnie w
najtrudniejszych chwilach i ocierały
każdą łzę.
Czułe pocałunki na dobranoc,
Wieczorne czytanie bajek i
zasypianie na Twoich kolanach.
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WALENTYNKOWE CIEKAWOSTKI

Czy wiesz, że...
W Stanach Zjednoczonych walentynkowe upominki już w
grudniu pojawiają się na półkach sklepów, w dodatku, z
wyjątkiem typowych prezentów na dzień zakochanych, np:
kwiatów, znajdują się specjalne, walentynkowe edycje
słodyczy o nowych smakach i wyglądzie.

“Roses are red, violets are blue …” \  “Roses are red, violets
aren’t blue...”
Taka wstawka na początku wierszy miłosnych napisanych po
angielsku dosłownie znaczy „Róże są czerwone, fiołki są
niebieskie…” \ „Róże są czerwone, fiołki nie są niebieskie..” ,
jednak w krajach anglojęzycznych znaczy to to samo co w
Polsce „Na górze róże, na dole fiołki…”

False friends
Pamiętajcie, że te tłumaczenia są błędne!

Czuć do kogoś miętę - Feel mint for someone (
to be sweet on sb )
Być nie w sosie- Not in sauce ( to be out of
sorts)
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Walentynki obchodzone są co roku 14 lutego. Święto
zakochanych wzięło się od św. Walentego. Był kapłanem
rzymskim, który potajemnie udzielał ślubów pomimo zakazu
wydanego przez cesarza. W kościele katolickim również
wspominamy tego świętego. 

Francja
W Walentynki samotne kobiety spotykają się wieczorem i palą

zdjęcia tych mężczyzn, którzy je odrzucili.
Chiny

Ci, którzy wciąż poszukują miłości, 14 lutego udają się
do świątyni i proszą figurkę swata, aby pomógł im znaleźć

swoją połówkę.
Japonia

W Japonii Walentynki to święto mężczyzn! Tego dnia kobiety
starają się rozpieścić swoje sympatie i obdarowują je

czekoladkami, jednocześnie mając nadzieję, że wkrótce ich
ukochani odwdzięczą się tym samym.

Korea Południowa
W Korei Południowej każdy 14 dzień miesiąca jest dniem poświęconym
miłości. W Walentynki podobnie jak w Japonii to kobiety wręczają swoim
mężczyznom podarki. Z kolei 14 marca czekają, aż ich ukochani odpłacą
się im również jakimś prezentem. Jeśli jednak to się nie stanie, Koreanki

obchodzą tzw. Biały Dzień, podczas którego jedzą czarny makaron -
potrawę symbolizującą samotne życie singla.

Dania i Norwegia
14 lutego kobiety otrzymują anonimowe listy z miłosnymi wierszami.
Chociaż Walentynki nie są podpisane, to mężczyźni starają się jakoś

naprowadzić swoje ukochane na właściwy trop i na samym końcu kartki
malują tyle kropek, ile ich imię ma liter. Jeśli dziewczynie uda się odgadnąć,

kim jest jej adorator, w Wielkanoc dostanie od niego jajko. Jeśli nie, to
ona będzie musiała go obdarować pisanką.

Estonia
14 lutego w Estonii to nie święto miłości, ale przyjaźni. Miłość czasem się

kończy, a przyjaźń zazwyczaj trwa i trwa, dlatego Estończycy w Walentynki
obdarowują swoich przyjaciół, a nie swoje połówki.
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