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Konkurs plastyczny dla uczniów klas  I 
VIII z okazji walentynek rozstrzygnięty!

W Naszej szkole odbył się Konkurs walentynkowy, szczegółowe informacje na
głównej stronie szkoły.

Organizatorzy konkursu dziękują za udział.

 14 luty- Dzień zakochanych,
WALENTYNKI !
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Wspomnienia o Dniu Babci i Dziadka

Świetnym prezentem dla babci jest
zawsze  skrzyneczka pełna
niespodzianek np. w słodkiej  wersji lub
pod postacią boxa z artykułami do
 pielęgnacji. 

Warto pokierować się pasją babci. Jeżeli
nasza  bohaterka lubi gotować ciekawy
pomysł to spersonalizowany fartuszek.

Pomysły na prezent dla dziadka

Fenomenalnym pomysłem jest zawsze kubek
jako prezent dla dziadka, z którego będzie mógł
się cieszyć długi czas. 

Zestaw narzędzi to  praktyczny pomysł,
ponieważ na pewno będzie wykorzystany, a w
ładnym opakowaniu  dobrze się prezentuje.
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Musli
Składniki:

100 g płatków owsianych lub orkiszowych
70g dowolnych orzechów (np. włoskich, laskowych, nerkowca)
4 łyżki wiórków kokosowych
1/4 szklanki suszonej żurawiny lub rodzynek 
łyżeczka cynamonu
2 łyżki miodu
łyżka wody

Przygotowanie:
Posiekaj orzechy na mniejsze kawałki. Podpraż orzechy, wiórki kokosowe i orzechy w piekarniku przez około 20 minut w 180 stopniach, co jakiś czas je przemieszaj.
Wymieszaj miód z wodą. Ostudzoną mieszankę z piekarnika posyp cynamonem, polej wodą z miodem oraz dodaj suszone owoce. Musli najlepiej smakuje z
jogurtem naturalnym oraz świeżymi owocami.
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Czym tak naprawdę są walentynki?
Sama nazwa święta pochodzi od Świętego Walentego, który jest patronem ludzi zakochanych, dlatego właśnie Walentynki to
święto kojarzone z miłością oraz szczęściem. Historia tego święta sięga III wieku, gdy to za panowania   Klaudiusza II Gockiego
zabronił on mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat zawierać związków małżeńskich. Uważał on, że legioniści nie posiadający
rodzin są lepszymi żołnierzami. Święty Walenty mimo zakazów udzielał im ślubów, za co został skazany na karę więzienia gdzie
owy męczennik zakochał się w córce jednego ze strażników. Była ona niewidoma a dzięki miłości Walentego miała odzyskać
swój wzrok, jednak cesarz Klaudiusz skazał Walentego na karę śmierci, która miała nastąpić 14 lutego 269 roku. Jednak jak do
tego doszło, iż walentynki jako święto zyskały tak ogromną popularność? To, że Walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat,
jest z kolei zasługą brytyjskiego pisarza i poety  Waltera Scotta. Właśnie w Anglii w XVI wieku została też wysłana pierwsza
kartka walentynkowa - wysłał ją do swojej żony więziony w londyńskiej Tower Karol Orleański. Dziś walentynki najhuczniej
obchodzone są w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nie żałują pieniędzy ani na prezenty dla ukochanych, ani walentynkowe
randki. W USA popularne jest wysyłanie kartek walentynkowych i oglądanie romantycznych filmów, natomiast jeśli popatrzymy
na Francję zauważymy, iż tam w zwyczaju występuje wysyłanie bukietów czerwonych róż. Tradycja obchodzenia Walentynek
dotarła do Polski - tak jak do całej Europy Północnej i Wschodniej - znacznie później niż do krajów zachodnich a popularność
zyskała dopiero w latach 90. XX wieku. Dziś jest to jednak święto obchodzone tak samo hucznie, jak na Zachodzie.
Do najpopularniejszych w Polsce zwyczajów walentynkowych należy wysyłanie kartek z miłosnym wyznaniem, obdarowywanie
ukochanej osoby prezentami i wspólne wyjście do kina lub na romantyczną kolację. Najbardziej znanym miejscem kultu św.
Walentego jest Bazylika w Terni, gdzie znajduje się relikwiarz z jego szczątkami oraz inskrypcją "Święty Walenty patron miłości".
Co roku, w niedzielę poprzedzającą walentynki, bazylika jest odwiedzana przez zakochane pary nie tylko z Włoch, ale także z
całego świata. Narzeczeni składają sobie tam przysięgi miłości, a małżeństwa świętują kolejne rocznice ślubu.

Źródło:https://polskatimes.pl/walentynki-2021-co-to-za-swieto-kim-byl-sw-walenty-skad-wzielo-sie-swieto-zakochanych-i-jak-obchodzi-sie-walentynki-na-
swiecie/ar/c13-14767402

https://polskatimes.pl/walentynki-2021-co-to-za-swieto-kim-byl-sw-walenty-skad-wzielo-sie-swieto-zakochanych-i-jak-obchodzi-sie-walentynki-na-swiecie/ar/c13-14767402
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Nasze domowe zwierzaki

Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia w warunkach
niewielkiego natężenia światła, spiczaste uszy. Posiada bardzo dobry słuch i wzrok; węch
około czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz dobrze wykształcony zmysł dotyku. Posiada
włosy czuciowe, wydatne zwłaszcza nad górną wargą (popularnie „wąsy”), także nad oczami i
na policzkach oraz po wewnętrznej stronie przednich łap. Pozbawiony opieki człowieka
niekiedy ulega zdziczeniu, może też krzyżować się ze żbikiem.

Wielu z nas uwielbia koty, są naszymi towarzyszami , z nami zaczynają i
kończą dzień. Często spędzamy z nimi więcej czasu niż z przyjaciółmi.
Dzienna długość snu kota jest zmienna, zwykle śpią one od 12 do 16,
średnio 13‒14 godzin. Niektóre koty mogą spać nawet 20 godzin w
ciągu doby.
A my, ile śpimy?
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Czuwaj !
Jesteśmy harcerzami z 21 EŚDH "Horyzont". Chcielibyśmy opowiedzieć Wam co robimy u nas w
drużynie , niektórym może wydawać się, że budujemy własne wigwamy i w nich prowadzimy zbiórki
czy też , że my  tylko bawimy się. Gdy przyjdziesz do nas to trafisz najprawdopodobniej na zbiórkę,
chcielibyśmy opowiedzieć co tam robimy.
Jest  ciekawe i mimo wszystko intersująco. W lecie spotykamy się na dworze a zimą w naszej
szkole. Mamy zbiórki tematyczne np: pierwsza pomoc, sprzątanie lasów/ulic, pomoc w różnych
zbiórkach jak szlachetna paczka i wiele innych. Oczywiście są też luźne spotkania ,na których
rozmawiamy, gramy w różne gry i bawimy się.
Pamiętaj, zbiórki to nie wszystko ! Są też wyjazdy na biwaki oraz obozy, dlatego, gdy wypada jakieś
święto, to nasza drużyna wraz z innymi organizuje biwaki. Co roku też wyjeżdżamy na obozy
głównie do Szarego Dworu, ale 3 lata temu pojechaliśmy w Bieszczady. Z zeszłego roku najbardziej
będziemy wspominać dwie imprezy harcerskie, które najbardziej zapadły nam w pamięć. Szary
Dwór 2021 i Biwak Hallowenowy 2021. Na obozie poznaje się wiele wspaniałych osób, uczymy się
tam nowych rzeczy, poznajemy przyrodę i zdobywamy nowe i głównie miłe wspomnienia. Na
biwakach mamy sporo zajęć, które nas rozwijają i uczą, ale także dają nam wiele radości. Jeśli
chcesz doświadczyć czegoś nowego i zaczerpnąć nowe znajomości i chcesz spędzić z nami czas to
się do nas przyłącz bo harcerzem może być każdy.

Zbiórki w każdy piątek od 17:30 do 19:00 w SP8.
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