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Werona-miasto zakochanych                      Paryż - miasto miłości

.

Werona to miasto położone
w północnych Włoszech.
Często jest nazywana
miastem zakochanych, 
a to dlatego, że działa się
tam akcja ,,Romea 
i Julii``, która jest uważana
za najsłynniejszą historię
miłosną wszech czasów.
Jest to dramat napisany
przez angielskiego
dramatopisarza Williama
Szekspira. Turyści z całego
świata przyjeżdżają do
Werony, aby zobaczyć
balkon Julii i dom

Romea. Jednak sam pisarz
nigdy nie był w Weronie, ale
czerpał wiedzę z relacji
innych artystów. Z tego, 
co widziałem na zdjęciach,
Werona wygląda na stare
i urokliwe miasto, więc
myślę, że naprawdę warto
je odwiedzić.

Gustaw Damrat 6a

                        Walentynki 
             Komu je zawdzięczamy?
Choć niemal 40
procent Polaków ma
dość neutralny
stosunek do tego
święta, 70 procent z
nas wręcza bliskim
prezent z okazji dnia
zakochanych. 

Ale jak powstało to
miłosne święto?
Przekonajmy się.

“Walentynki są obchodzone
w południowej i zachodniej
Europie od średniowiecza
(…) Pomimo katolickiego
patrona tego święta -
Świętego Walentego, 

czasem wiązane jest ono ze
zbieżnym terminowo
zwyczajem pochodzącym z
Cesarstwa Rzymskiego,
polegającym głównie na
poszukiwaniu wybranki
serca, np. przez losowanie
jej imienia ze specjalnej
urny.” O tym informuje nas
Wikipedia.W Polsce
Walentynki pojawiły się
wraz z kultem świętego
Walentego, lecz
popularność osiągnęły
dopiero w latach 90. XX
wieku. 

          Matylda Remesz 6a

Pewnie wielu z Was zastanawiało się dlaczego Paryż to
miasto zakochanych? Paryż jest bez wątpienia jednym z
najbardziej wyjątkowych miast na świecie. Architektura,
piękne, małe uliczki, mnóstwo romantycznych parków
przyciąga co roku wielu zakochanych. Zakochane pary
przejeżdżają do Paryża najczęściej wiosna i latem. Jest to
piękna pora, gdyż jest ciepło i natura budzi się do życia.
Miasto to zaczęło odwiedza wielu turystów, którzy chcieli
zobaczyć symbol Paryża-Wieżę Eiffla. Wieża ta zwana jest
„Damą Paryża”, jest też symbolem zakochanych. Można z
niej podziwiać panoramę całego miasta. Była inspiracją dla
wielu poetów, malarzy, a co ciekawe, na początku
planowano, by ją rozebrać. Ważnymi punktami do
zwiedzenia w Paryżu są: Pola Elizejskie, Luwr i wiele
innych.                                       Kalina Siegień 5b
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY AMAZONII

   CYKL "MŁODE BUNTOWNICZKI", część 3
    COCO CHANEL _PROJEKTANTKA MODY

W sierocińcu w środkowej Francji, pod opieką zakonnic w  czarno-białych 
habitach,  żyła  dziewczynka  o  nazwisku Gabrielle Chanel. Dziewczynka
uczyła się tam szyć, ale nie mogła szaleć z kolorami, ponieważ używała
tych samych tkanin co siostry zakonne, więc jej lalki też miały czarno-białe 
stroje. Kiedy  Gabrielle  dorosła,  pracowała  jako krawcowa, a nocą jako
artystka estradowa. Żołnierze  z baru tam, gdzie śpiewała, nazywali ją
Coco i to przezwisko zostało z  nią  na  dobre. 

Coco  marzyła  o  swoim  butiku w  Paryżu.  Pewnego  dnia  zamożny 
kolega  pożyczył  jej pieniądze, aby marzenie się ziściło. Modele Coco
wyglądały świetnie,  chociaż  tkaniny,  z  których  szyła,  były niewymyślne.
„Gdzie pani to kupiła?” -  dopytywały paryskie modnisie. „Sama uszyłam”-
 odpowiadała Coco. Firma szybko zarabiała i wkrótce mogła oddać
pożyczone pieniądze. 
Jej najsłynniejszym projektem była klasyczna sukienka zwana "małą
czarną". Dzięki Coco barwa  kojarzona  z  pogrzebem  zyskała 
wieczorowy  i elegancki  charakter.  Fasony  dzisiejszych  ubrań  są
wzorowane na jej pomysłach.   

Opracowała: Basia Wojciechowska z 5b

Coco Chanel

PIRANIA
Amazonia,
największa dżungla
świata, znajdująca się
w Peru, kraju w
Ameryce Południowej,
to miejsce pełne
zwierząt, roślin i
ogólnie życia. Żyją
tam zarówno duże i
rzadkie tapiry, jak i
małe i często
spotykane mrówki, w
dodatku jest tutaj
największa
różnorodność
gatunkowa. To
znaczy, że na danym
obszarze występuje
najwięcej gatunków
zwierząt i roślin na
całym świecie,
podobną
bioróżnorodność mają
rafy koralowe

i Puszcza
Białowieska.
Wracając do
Amazonii, ukrywa ona
w sobie także
największą rzeka
świata, Amazonkę!
W jej wodach także
żyje mnóstwo różnych
organizmów, między
innymi manaty
(wielkie ssaki
morskie nazywane
czasami krowami
morskimi), dużo
gatunków
wodorostów, ariranie,
czyli bardzo duże
wydry, oraz piranie. 
Większość gatunków
piranii, wbrew
poglądom, jest
roślinożerna i nic
człowiekowi nie zrobi.

Zaledwie kilkanaście
gatunków spośród
nich naprawdę jest
zagrożeniem dla
człowieka. W
Amazonii żyje także
także niemal 40 000
gatunków roślin, na
przykład chodząca
palma, która,
naprawdę chodzi. 
Oczywiście nie
porusza się ona tak
szybko jak my,
przemieszcza się
mniej więcej 20
metrów na rok, działa
to tak, że z jednej
strony korzeni
dorastają nowe, a z
drugiej obumierają
stare, ,,idzie‘’ tak ona
tylko wtedy, gdy
zabraknie jej wody lub

 dobrej ziemi.

To tylko niektóre
ciekawostki, które
kryje w sobie
Amazonia. Naprawdę
zachęcam, by lepiej
poznać to miejsce. 

Gustaw Damrat 6a
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              CYKL KULINARNE PODRÓŻE
                 
      A MOŻE NIETYPOWA KOLACJA WALENTYNKOWA?

                        Czym jest miłość?
          Sprawdź, co o niej sądzą naukowcy

.

.

Naukowcy z różnych
dziedzin od
dziesięcioleci zadają
sobie pytanie: Czym
jest miłość? Eksperci
zgadzają się, że nie
można jej kontrolować,
włączać i wyłączać.
Niektóre osoby opisują
miłość jako silne
uczucie, któremu
towarzyszy trzepotanie
serca i “motylki” w
brzuchu. Motylki te to
efekt przyspieszonej
akcji serca. Innym
kojarzy się z brakiem
apetytu, kłopotami ze
snem i spędzaniu
każdej chwili na
myśleniu o drugiej
połówce. Powodem
tego jest DOPAMINA,
związek chemiczny,

który uaktywnia się u
zakochanych. Jego
większa ilość
powoduje, że spada
poziom serotoniny,
która odpowiedzialna
za apetyt. No i dlatego
nie chce nam się jeść. 
Odkryto też że
zakochanie się
zajmuje nie dłużej niż
1/5 sekundy!
Wojtek Sałata 6a

Amerykanie jedzą... sernik z aligatora!
Sernik to pyszne, znane i lubiane przez wszystkich ciasto. Palce lizać. Ale
czy na pewno? W Ameryce kucharze dodają do sernika mięso aligatora.
Specjalnie w tym celu przygotowuje się sos krewetkowy, którym polewa się
tort. Dla wielu osób jest to bardzo dziwny deser. Sernik z aligatora uważa
się za wyjątkowy kulinarny paradoks: połączenie słodkiego, delikatnego
sernika z mięsem ze śmiertelnie niebezpiecznego stwora. Podobno mięso
aligatora jest bardzo smaczne i ma dwa razy mniej cholesterolu niż
wołowina. Spróbujecie?:)          Basia W. z 5b                                     

.

CIEKAWOSTKI MIŁOSNE Z MITOLOGII
W mitologii greckiej było wiele par, ale najpiękniejszą z nich jest Orfeusz i
Euredyka. Orfeusz zszedł do Hadesu, przeszedł obok Cerbera
(trzygłowego psa), czego jeszcze nikt nie dokonał, potem błagał Hadesa i
Persefonę, aby wypuścili z Hadesu jego ukochaną Eurydykę. Hades za
namową żony zgodził się, ale pod jednym warunkiem - w drodze powrotnej
na ziemię nie może się za siebie obrócić. Orfeusz szedł i szedł, a za nim
szła wolno Eurydyka, w końcu Orfeusz zobaczył światło i się obrócił, wtedy
Eurydyka na zawsze zaginęła w odmętach Hadesu. Zrozpaczony Orfeusz
chodził po ziemi, nie jedząc i nie pijąc. Nieustannie rozpaczał. W końcu
zakończył swój żywot.

Kalina Siegień 5b

DZIEŃ SINGLA 

Kiedy jest Dzień
Singla? W kalendarzu
znajdziemy dwie daty -
11 listopada (Dzień
Singla obchodzony w
Chinach) oraz 15
lutego (Dzień Singla
obchodzony w
Europie). W Europie
większą popularnością
cieszy się data 15
lutego. Dzień Singla
obchodzimy dzień po
walentynkach, w tym
roku przypadał

on we wtorek.
Nieoficjalnie święto
powstało w 2005 roku
z inicjatywy Trevora
Mcwanda, który w
humorystyczny sposób
chciał podkreślić stan
bycia singlem.
Także obojętnie czy
jestem w związku, czy
jesteś singlem, masz
powody do
świętowania:)

Wojtek Sałata

Czy wiesz, że...

Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w
1415 roku – uwięziony w londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak
bardzo ją kocha. Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę była Margery

Brews w 1477 roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła
również kartkę z miłosną poezją.

Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była ze złota i
przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i brylantów. Całość

zapakowana była w… futro z norek. Walentynka ta stanowiła kosztowny
prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas od miliardera Arystotelesa

Onassisa.
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     Jak obchodzi się walentynki w różnych krajach ś wiata?

              STOPKA REDAKCYJNA

Gazetkę tworzą: Matylda Remesz 6a, Julia
Oltmann 6a, Wojtek Sałata 6a, Basia
Wojciechowska 5b, Karol Maciejewski 8b, Jakub
Beyer 8a, Gustaw Damrat z 6a, Kalina Siegień.

Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z opiekunem,
p. Magdaleną Kaczmarek

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.
Walia
Walijczycy święto
miłości obchodzą
wcześniej

niż wszyscy. Już 25
stycznia, czyli w
dzień św. Dwynwen
- patronki
kochanków,
wręczają swoim
ukochanym... łyżki!
Oczywiście nie byle
jakie sztućce, ale
piękne drewniane i
rzeźbione łyżki,
które najczęściej są
ozdobione
miłosnymi
symbolami.
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.
Niemcy
W Niemczech

symbolem dobrobytu,
ale także pożądania
jest... świnia! Zatem
to ona, obok
serduszek, pojawia
się np. na kartach
walentynkowych.
Jeśli spotykasz się z
Niemcem lub
Niemką, nie zdziw się
(i nie obraź!), jeśli w
walentynki otrzymasz
prezent z motywem
świni!
Brazylia
Podczas
walentynek

single urządzają
sobie wróżby, np.
wrzucają do
kapelusza karteczki
z imionami, a
następnie jedną z
nich losują. Wierzą,
ich małżonek
będzie nosił takie
imię, jakie pojawiło
się na
wyciągniętym przez
nich skrawku
papieru.

          Wojtek Sałata

Jaś pisze list do
Małgosi: "Nie jem
śniadania, bo myślę o
Tobie, nie jem obiadu,
bo myślę o Tobie, nie
jem kolacji, bo myślę o
Tobie, nie śpię w nocy,
bo ... JESTEM
GŁODNY".
 

Na randce. Ona się
spóźnia, wreszcie jest:
- Kochanie, dużo się
spóźniłam?
- Drobiazg, data się
jeszcze zgadza.

Dowcipy wyszukali:
Basia i Wojtek

.

                                           NIETYPOWE ŚWIĘTA W MARCU
            BO PRZECIEŻ KAŻDA OKAZJA DO ŚWIĘTOWANIA JEST DOBRA:)

7 MARCA Dzień
Płatków
Śniadaniowych 
Dzień Płatków
Śniadaniowych to
dobry czas, aby
zmienić rutynę i
zamiast kanapek
sięgnąć po płatki
kukurydziane. To
danie z dodatkiem
mleka jest niezwykle
pożywne i dostarcza
witamin oraz wapnia.
8 MARCA Dzień
Rudych Osób

Rude osoby nigdy nie
pozostają obojętne w
społeczeństwie –jedni
im trochę dokuczają z
powodu koloru
włosów, ale wielu
innych uważa ich za
osoby o ognistym
temperamencie.
Jedno jest pewne –
dziś warto złożyć im
życzenia! 
9 MARCA Dzień
Barbie
Przyjaciółka

wszystkich małych
dziewczynek, które
widzą w niej siebie w
przyszłości obchodzi
swoje święto w Dniu
Barbie. Lalka
stworzona przez Ruth
Handler w połowie
ubiegłego stulecia
stała się
najpopularniejszą
zabawką. 

10 MARCA Dzień Całowania w Czoło
Całus w czoło jest przejawem troski o drugą osobę, dlatego dziś warto
obdarować tym czułym gestem osobę, na której nam szczególnie zależy.
18 MARCA Dzień Mózgu
Jak ważna jest sprawna mózgownica nie trzeba nikogo przekonywać.
Europejczycy Dzień Mózgu świętują od 1998 roku, a jego celem jest
propagowanie wiedzy o funkcjonowania naszego układu nerwowego.
20 MARCA Światowy Dzień Żaby
W Światowy Dzień Żaby są organizowane różne wydarzenia, które mają
przypominać, że płazy pozytywnie wpływają na ekosystem i nie wolno ich
tępić, a wręcz przeciwnie niektóre gatunki są objęte ochroną, całkowitą lub
częściową.

Na podstawie kalbi.pl: Basia Wojciechowska z 5b
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