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KARNAWAŁOWE TRADYCJE
 TŁUSTY CZWARTEK

PĄCZKI, PĄCZKI, CHRUSTY, CHRYSTY
NIECH NAM ŻYJE CZWARTEK TŁUSTY

Dzień, jakim jest tłusty czwartek jest zawsze wyczekiwany, nie ważne, ile masz lat. Przez ten dzień
kawiarnie tworzą przeróżne smaki pączków lub faworków. W ten dzień wiele osób sprawdza swoje
umiejętności w kuchni np. piekąc pączki. Dla tak ambitnych osób wstawimy kilka linków na końcu
artykułu:)
SKĄD WZIĄŁ SIĘ TŁUSTY CZWARTEK?
Ta niezwykła i chętnie obchodzona przez nas tradycja sięga czasów, kiedy Polska była krajem     
 pogańskim . Podczas tego święta jadło się dużo tłustych potraw, przykładowo mięso, oraz
piło się drogie wina. Najpopularniejszy deser tłustego czwartku, czyli pączki, w tamtych czasach
stanowiły tylko zagryzkę w przerwach od jedzenia.
Linki do ciekawych przepisów:
https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/tlusty_czwartek/paczki_najlepsze/przepis.html
https://www.mojewypieki.com/przepis/paczki-przepis-i
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/69-paczki-tradycyjne
A ile Wy pączków zjedliście w tym dniu?
                                                                                     Julia Goździk i Zuzia Cybulska kl. 8b

SŁODKO I RADOŚNIE
   Tłusty czwartek dla uczniów naszej szkoły, to
okazja to świętowania. 
   W tym roku starsze klasy celebrowały ten czas
wraz ze swoimi wychowawcami podczas nauki
zdalnej, natomiast klasy młodsze miały
zorganizowane gry i zabawy w swoich salach.
Dzieci do szkoły przyszły przebrane, ponieważ
11 lutego był nie tylko dniem pączków i
faworków, ale również zwieńczeniem karnawału.
Podczas zajęć uczniowie omawiali polskie
tradycje karnawałowe, tańczyli, śpiewali, a
przede wszystkim dobrze się bawili - czego
dowodem były nieznikające z ich twarzy
uśmiechy. Dziękujemy rodzicom za pomoc w
postaci zapewnienia słodkich przekąsek. 
                                         Wychowawczyni kl. 3c

PĄCZKOWE SZALEŃSTWO

11 lutego - w TŁUSTY CZWARTEK- Samorząd
Uczniowski przygotował  dla uczniów naszej
szkoły zabawy. 
Dokładnie tego dnia (11 lutego) w wyznaczonych
godzinach wszyscy jedli pączki bez oblizywania
się, oczywiście przy włączonych kamerkach.
Zakup pączka był we własnym zakresie. 
Ze względu na próbne egzaminy nieliczne klasy
ósme nie mogły uczestniczyć w zabawie w tym
dniu, pokazały, jak jedzą pączki bez oblizywania
dopiero w piątek 12 lutego. 
Zabawa miała miejsce w tych klasach, w których
nauczyciel się zgodził. Harmonogram został
opracowany przez SU. Obchody tłustego
czwartku zaczęły się o godz. 10.10 i trwały do
14.50. Trzeba przyznać, że wielu uczniów wzięło
w nich udział. Okazało się, że jedzenie pączków
nie było taką trudną sztuką. Wielu to się udało.
Przyznali się, że ćwiczyli i trochę czasu trwało,
zanim osiągnęli mistrzostwo.
Zwycięzcy, którzy ani razu się nie oblizali, mogli
zjeść w nagrodę drugiego pączka.
Mogliśmy też:

wysłać wirtualnego pączka  
zagrać w "pączkową grę" przygotowaną
przez Adama Szymaszkiewicza z kl. 6f.       
                         Samorząd Uczniowski
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WALENTYNKI 
ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH

WALENTYNKOWE POZDROWIENIA

Walentynki, potoczne zwane świętem
zakochanych, obchodzone są 14 lutego. Tego
dnia nie tylko zakochani, ale także bliskie sobie
osoby wyznają, jak wiele dla siebie znaczą. Tego
dnia wysyła się swoim sympatiom kartki
walentynkowe, listy miłośne, wiersze, a nawet
drobne upominki. 
W związku z tym, że Walentynki, co roku,
przypadają w naszej szkole w Miesiącu
Informatyki, słaliśmy zatem cyfrowe Walentynki.
                                   
                                      Nauczyciele informatyki

                        

 
WALENTYNKI I DZIEŃ SINGLA

    W lutym przypada wiele świąt. Między innymi są to dwa święta występujące po sobie, chociaż
są zupełnie przeciwne. 14 lutego obchodzimy walentynki, natomiast 15 - Dzień Singla.

WALENTYNKI

   Walentynki to Międzynarodowy Dzień Zakochanych. Nazwa tego święta pochodzi od Świętego
Walentego, którego uznaje się za patrona zakochanych. Co roku zakochani lub przyjaciele
obdarowują się skromnymi prezentami np. czekoladkami w kształcie serca lub pluszakiem. Niektórzy
nawet próbują wykonać słodycze własnoręcznie i zaimponować swojej drugiej połówce! Popularne
jest także organizowanie romantycznego spotkania. Można wybrać się do kina na film o miłości lub
przyrządzić przepyszną kolację przy świecach. Leniwi najczęściej zamawiają pizzę. Pięknie podana
też może podbić serca zakochanych. Miłośnicy przyrody zawsze preferują kwiaty. Mały bukiecik
wyjęty z ukrycia zawsze rozczuli każdą dziewczynę. 
   Do końca nikt nie sprawdził, czy chłopcy tak ochoczo obchodzą Dzień Zakochanych jak dziewczęta.
Z wypowiedzi mężczyzn wynika, że oni preferują mniej romantyczną wersję tego dnia. Dla ukochanej
dziewczyny kilka razy w roku mogą się poświęcić.

DZIEŃ SINGLA

Jak sama nazwa wskazuje, ten dzień jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie znaleźli swojej drugiej
połówki. Data15 lutego pozwala zamanifestować radość ze swojej niezależności. Pokazuje również,
że życie w pojedynkę wcale nie jest gorsze i daje wiele możliwości. W Dzień Singla możemy
obdarować sami siebie jakimś małym upominkiem!

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, które ze świąt obchodzimy,
 nie ma lepszego ani gorszego!

                                                                   Zuzia Cybulska i  Julia Goździk kl. 8b
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Uroki zimy
   Szczecin! Tu z zimą jest zawsze słabo. W ostatnich latach zimy były ciepłe i deszczowe. W tym roku
zima nas mile zaskoczyła. Co do uroków tej pory roku zdania są podzielone Niektórzy lubią zimie w
mieście, niektórzy nie. Ja lubię, jak zapewne większość z was. Ostatnią mroźną i licznymi opadami
śniegu zimę widzieliśmy kilka lat temu. 
   W lutym odnotowaliśmy kilkanaście stopni poniżej 0 i dużo śniegu. Prawdziwa zima jak z
obrazka. Ciągle dosypuje świeżego puchu, który sprawia nam wiele radości.
Wszyscy możemy w końcu wyjąć swoje zakurzone sanki narty i snowboardy. Park Kasprowicza.
Puszcza Bukowa, Gubałówka i wszystkie osiedlowe górki i pagórki są oblegane przez saneczkarzy. 
Lepienie bałwanów i igloo, rzucanie się śnieżkami, robienie aniołków na śniegu to pełnia radości. 
Spacery po skrzypiącym śniegu, sople lodu zwisające z dachu, przyprószone drzewa białą puchową 
kołderką stały się codziennością. Tak przez nasz oczekiwaną i wytęsknioną. 
   Każdy dzień w prawdziwej zimowej aurze stał się zachętą do zabaw na świeżym i mroźnym
powietrzu. Tego nam brakowało. Pandemia zmusiła dzieci i młodzież do przesiadywania w domach.
Nudne i monotonne dni dzięki tak pięknej porze roku zmieniły się w białe szaleństwo. Myślę, że
większość z nas już zaszalała na sankach czy też obrzuciła kogoś śnieżkami. Jeśli nie, to moi drodzy,
szkoda marnować czasu. Ubierajcie się ciepło, wciągajcie rękawiczki i biegnijcie na dwór - taka zima
nie wiadomo, kiedy u nas ponownie zawita!

                                                                                             Urszula Grzymała kl.8b

POLSKA ZIMA 
Polska zima już od dawna nie przypominała prawdziwej mroźnej krainy
jak za dawnych czasów. Wpłynęło na to wiele czynników m.in. ocieplenie
klimatu, które od jakiegoś czasu niezwykle nam dokucza. Dlatego
pamiętajcie, aby dbać o dobro naszej planety, żeby mieć takie zimy co
roku.
ZABAWY NA ŚNIEGU
 Zapewne wiele dzieci z tych młodszych i starszych  roczników ucieszyła
możliwość ponownej lub pierwszej zabawy w śniegu. Jest wiele zabaw na
śniegu albo możliwych tylko w niskich temperaturach, które ucieszą
zarówno młodszych jak i starszych. Jesteśmy pewne, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Oto kilka z nich: bitwa na śnieżki, lepienie bałwana, jazda na
sankach, robienie orzełków na śniegu.
TEMPERATURY
Na pewno każdy z was słyszał historie od rodziców lub dziadków o srogich
zimach, które były za ich czasów. Zapewne opowiadali wam o konieczności
robienia tunelów w śniegu, aby dostać się do szkoły lub o tym, jak wylewali
wodę na ziemię i robili lodowisko. Jak wiemy, kiedyś zimy były
zdecydowanie mroźniejsze .Mało osób wie, że w 1929 roku
miała miejsce jak dotąd najzimniejsza, udokumentowana zima w Polsce. To
wydarzenie było w lutym, kiedy temperatury sięgały nawet –40 stopni C,
natomiast średnia temperatura tego miesiąca w tym roku wynosiła -16. Dla
porównania średnia temperatura w 2020 r to tylko -0,7stopni, była
to również najcieplejsza zima w Polsce od 30lat.
W dniu, w którym to piszemy pogoda za oknem jest cudna. W nocy
napadało mnóstwo śniegu i całe miasto jest w białym puchu, a temperatura
to około -10stopni! 
                                            Zuzia Cybulska i Julia Goździk

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 2021
 

Jak zapewne wszyscy wiemy, pod koniec każdej ósmej klasy, uczniowie
piszą egzamin, których wyniki zdecydują do jakiej szkoły się dostaną.
Może to być np. liceum bądź technikum. Taki egzamin to bardzo stresujące
wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli oraz rodziców.
Wymaga bardzo dużo wiedzy i lata przygotowania przez cały
okres szkoły podstawowej. Podczas trwania tego testu uczniowie są w
stanie sprawdzić się w 3 przedmiotach: język polski, matematyka, język
obcy(od następnego roku obowiązkowy będzie również czwarty
przedmiot do wyboru).

ZDALNE NAUCZANIE
Już prawie od roku trwa nauczanie zdalne nauczanie. Dla niektórych jest to
bardzo uciążliwe i nie potrafią się skupić ani niczego nauczyć.
Natomiast inny wolą taką postać rzeczy i łatwiej przyswajają wiedzę w
domu niż na kilku godzinnych lekcjach w szkole. Dlatego nie za bardzo
możemy powiedzieć, w jakim stopniu pomaga bądź utrudnia nam to naukę
do egzaminu.

EGZAMINYPRÓBNE
Niedawno w szkołach zaczęły odbywać się egzaminy
próbne. W naszym przypadku bardzo cieszymy się z tego powodu,
ponieważ zawsze lepiej jest się upewnić i sprawdzić, co należy powtórzyć
przed oficjalnym testem, który będzie miał wpływ na naszą przyszłości.

                             Zuzanna Cybulska, Julia Goździk kl. 8b
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NIEBAWEM NASZ SZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE...
    Pięć lat temu odkryłam swój talent do śpiewania. stało się to w czasie rodzinnej uroczystości.
Dziadkowie poprosili mnie o występ. Z chęcią się zgodziła, gdyż wcześniej często śpiewałam w swoim
pokoju, trzymając w ręku plastikowy mikrofon. Mój występ zachwycił całą rodzinę. Wzmocniło to mnie
i postanowiła, że będę ciągle ćwiczyć, by w przyszłości zawodowo śpiewać. 
   Teraz ćwiczę swój wokal w PSM (Państwowej Szkole Muzycznej) l st. im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie. Uczęszczam tam na zajęcia chóru, który prowadzi pani Agata Pawłowska. Mam bardzo
wysoki głos, co znaczy, że śpiewam na poziomie sopranu pierwszego. Jednak bardziej odpowiada mi
śpiewanie o ton niżej. Mój wokal jest delikatny i zróżnicowany. Muszę uważać na mocniejsze
używanie głosu, gdyż mogę podrażnić sobie struny głosowe. Lubię śpiewać przed mniejszą
publicznością, choć nie boję się ogromnych sal koncertowych. Oczywiście wtedy trema jest silniejsza,
ale satysfakcja też większa.
  Uwielbiam słuchać muzyki. Moje ulubione gatunki to: pop, electro pop i operetka. Jak widzicie,
preferuję nowoczesne dźwięki jak i te klasyczne. Jedno nie wyklucza drugiego, choć utarły się pewne
stereotypy. 
   Szkoła Muzyczna daje mi wiele możliwości na muzykalną przyszłość, ponieważ bardzo pragnę
kiedyś zostać znaną piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką własnych utworów. Uczę się pilnie i
ciężko pracuję. Wiem, że trening czyni mistrza, a bez pracy nie ma kołaczy.
    Zobaczycie, za parę lat będę sławna. Usłyszycie mnie w radiu lub na jakimś koncercie. 

                                                                                              Zosia

GLINA GLINIE NIERÓWNA
  Pierwszy raz zetknąłem się ze sztuką w wieku 5 lat. Mama zakupiła przez
Internet obraz, zaciekawił mnie i to właśnie dzięki niemu zacząłem tworzyć
dzieła z gliny. 
  Rzeźbiarstwo naprawdę mi się spodobało. Poprosiłem mamę, żeby
zabrała mnie do muzeum. Potem zacząłem chodzić na różne zajęcia.
Rzeźbiłem w wielu materiałach -mydle, glinie i w plastelinie. Tak
rozwinąłem się i swoje umiejętności.
   Obecnie bardzo chętnie wykonuję różne rzeźby. Najczęściej zlecenia
otrzymuję od rodziny. Szczególnie popularne moje figurki są przed różnymi
świętami. Lubię lepić aniołki i zajączki. Próbuję też rzeźbić inne zwierzątka.
Niebawem spróbuję odtworzyć czyjeś popiersie. Mam nadzieję, że nikt się
nie obrazi.
   W przyszłości chciałbym studiować w Akademii Sztuki. 

                                                                           Jakub

CHODŹ, NAMALUJ MI ŚWIAT
 NA ŻÓŁTO I NA RÓŻOWO

   Pewnego dnia narysowałam prześliczny rysunek. 
   Tego dnia była piękna pogoda : słońce mocno świeciło niebo było całe
błękitne, a szczęśliwe ptaki leciały hen daleko do ciepłych krajów.
Natchniona tym widokiem od razu zabrałam się do rysowania. Znalazłam w
starej szafie moje najlepsze kredki, ale niestety zabrakło mi koloru żółtego.
Myślałam, jak rozwiązać ten problem. Nagle wpadłam na wspaniały pomysł,
że zamiast żółtej kredki użyję różowej. W końcu po 1 godzinie ukończyłam
moje dzieło, efekt był wspaniały, świat wyglądał na tym rysunku jak różowy
raj. 
    Nigdy tego nie zapomnę, to jest mój najlepszy rysunek na świecie !

                                                                        Natalka

sztukasztuka InternetInternet
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