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Najpierw pojawił się Dzień Babci, przez, można by
powiedzieć, przypadek. Styczeń 1965 roku, Poznań.
W pewnym spektaklu brała udział niejaka
Mieczysława Ćwiklińska, która niedawno skończyła 85
lat. By sprawić aktorce niespodziankę, wręczono jej
kwiaty i tort z napisem "Dla Babci", nawiązujący do
roli, którą grała. Z niewiadomych przyczyn
powiedziano jej, że w Poznaniu istnieje Święto Babci,
obchodzone właśnie 21 stycznia. Rok później temat
podłapał warszawski "Express Wieczorny" i w ten
sposób powoli zaczęło się rozpowszechniać w całym
kraju.

Dzień Dziadka natomiast pojawił się o wiele później,
bo w 1981 roku. Źródła są sprzeczne, co do jego
pochodzenia, ale najbardziej prawdopodobne jest to,
że ktoś pomyślał, by, dobę po Dniu Babci,
uhonorować również dziadków.

I tak świętujemy do dziś, 21 i 22 stycznia.

❥ W USA i Kanadzie obchodzi się obydwa jednego
dnia w tzw. "National Granparents Day" (pl. Narodowy
Dzień Dziadków) od września 1978 roku. Święto ma
nawet własny hymn "A Song For Grandma and
Grandpa".

❥ We Francji obchodzi się Dzień Babci w pierwszą
niedzielę marca. Co ciekawe, jest on związany z...
kawą! Jest to spowodowane tym, że pomysłodawcami
byli producenci słynnej w całym kraju "Kawy Babci",
czyli "Café Grand Mere".

❥ W 2005 roku we Włoszech ustanowiono święto "La
Festa dei nonni”. Obchodzi się je 2 października i jest
ono dniem zarówno babć jak i dziadków. Wnuki
wręczają wtedy seniorom niezapominajki na znak
pamięci. 

Red. A. Taras

Dzień Babci i Dziadka na
Świecie. Jak inne kraje

obchodzą święto?

Dzień Babci i Dziadka - skąd
pomysł?
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             Jak wygląda szkoła w Meksyku?

Postanowiliśmy porozmawiać o tym jak wyglada
szkoła w Meksyku z Roberto Andrade -

Meksykaninem mieszkającym od 20 lat w Polsce

Jak wygląda system nauczania w Meksyku?-
Jest bardzo podobny jak ten w Polsce. Jest jednak
kilka różnic. Jedną z ich jest to, że spędza się mniej
czasu w szkole. Przychodzi się do szkoły na 8:00 a
kończy się o 13:00. To dotyczy podstawówki jak i
liceum. Drugą różnica, którą sobie przypominam jest
system oceniania. Uczniowie są oceniani w skali od 1
do 10. Na koniec liceum nie ma matury. Egzamin
sprawdzający zdaje się przy przyjęciu na 
Uniwersytet. W szkołach nie ma także stołówek, 
przez co dzieci wracają do domu żeby zjeść .

Ile przedmiotów dzieci muszą się uczyć?
Liczba jest taka sama lecz nie mamy tylko religii.

Jaki jest najpopularniejszy profil w liceum, który
wybiera młodzież?
Najpopularniejszym profilem jest humanistyczny.

Jak wygląda przerwa w szkołach?
W podstawówce spędza się czas na świeżym
powietrzu grając w gry np. piłkę nożną, chownego czy
inne rozrywki gdyż pogoda na to pozwala przez cały
rok. Natomiast w liceum nastolatki rozmawiają ze
sobą albo słuchają muzyki.

Jak uczniowie spędzają czas wolny?
W przypadku szkoły podstawowej dzieci spędzają   
dużo czasu z rodziną, uprawiają sporty na świeżym
powietrzu, chodzą do parków lub grają w gry z
kolegami. W liceum młodzież chodzi na koncerty,
wychodzi do galerii, spotyka się z przyjaciółmi.

Czy uczniowie mają obowiązek noszenia
mundurków?
Zgadza się. Dzieci muszą chodzić w mundurkach aż
do liceum.

Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia
wywiadu z Panem :)

. .
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Szydełkowanie to wyciszające i wciągające hobby.
okazuje się że z włóczki można zrobić mnóstwo
rzeczy np. maskotki, ubrania i ozdoby.

Podstawowe sploty :

Słupek, półsłupek – stanowią podstawę każdej robótki
ręcznej. W tym przypadku niezbędne jest wyczucie w
zachowaniu odpowiednich odstępów pomiędzy
włóknami. Jak sama nazwa wskazuje, półsłupek jest
nieco niższy od słupka i najczęściej wykorzystuje się
go do dziergania maskotek.

Magiczny okrąg – za jego pomocą rozpoczyna się
każdą, okrągłą formę np. serwetkę.

Oczko łańcuszka – dzięki niemu możliwe jest
przechodzenie z jednego rzędu do drugiego, np. w
szaliku.

Oczko ścisłe – każda robótka ręczna lub jej element
musi być zakończony oczkiem ścisłym, inaczej
zamykającym. W szablonie charakteryzuje go
zazwyczaj kropka albo krzyżyk.

.

                                  Moje hobby
                                             

.
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Niesamowite parki
wodne na świecie

Siam Park − największy park wodny w Europie.
Atrakcje:Mekong Rapids,The Giant,The tower of
power,Dragon,Jungle snake,Naga racer,lost city,Siam
beach,Mai thai river,Mercado flotante,Leones marinos
Lokalizacja-Costa Adeje, Hiszpania

Aquaventure Waterpark-Park wodny w Dubaju
Atrakcje:poseidon’s
revenge,aquaconda,zoomerango,the leap of
faith,slitherine,the rapids,water coasters,the
torrent,zero entry pools,shark attack
Lokalizacja:Atlantis, The Palm

Beijing Watercube Waterpark-Największy park
wodny na świecie 
Atakcje:Pełno tu wiszących kolorowych wstążek,
meduz, kulek przypominających pęcherzyki powietrza.
Do tego 11 różnych zjeżdżalni o różnym stopniu
nachylenia, długości i prędkości, wielki zamek dla
młodszych.
Lokalizacja:11 Tianchen E Rd, Chaoyang, Chiny

Disney's Typhoon Lagoon-Park wodny na Florydzie
Atrakcje:Bay Slides,Castaway Creek,Crush
Gusher,Gangplank Falls,Humunga
Kowabunga,Keelhaul Falls,Ketchakiddee
Creek,Mayday Falls,Miss Adventure Falls,Shark
Reef,Storm Slides,Typhoon Lagoon Surf Pool
Lokalizacja:Walt Disney World Buena Vista, Stany
Zjednoczone

Internet źródło
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Niechciane prezenty ... Mówimy nie żywym
prezentom!!!

Podczas Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją zostaliśmy obdarowani prezentami przez Świętego
Mikołaja. Wiele z nas nie napisało listu, więc Święty Mikołaj musiał sam dobierać prezenty. Niestety mogło się
zdarzyć, że jakiś prezent został źle dobrany i nie jesteśmy z niego zadowoleni. Taka sama sytuacja może się
zdarzać podczas innych ważnych dla nas Świąt np. urodzin.
red. Mikołaj Marczewski

Co zrobić z nietrafionym prezentem?
Dziś mamy o wiele więcej możliwości pozbycia się nieudanego prezentu. Jedną z możliwości jest sprzedaż na
różnych portalach aukcyjnych. Dzięki temu możemy pewną część prezentu odzyskać i za to kupić coś co nas
bardziej ucieszy. W ciągu tych kilku lat coraz więcej poparcia zyskuje prezent z paragonem, przekazanym
osobie starszej, gdy dziecko jednak by się rozmyśliło. Dzięki takiej opcji zawsze można zwrócić, bądź wymienić
prezent na inny. Jednym z najszlachetniejszych czynów, które z nietrafionym podarkiem można zrobić to
oddanie potrzebującym. W ciągu naszego życia będziemy mieć szansę na wiele prezentów, ale niektórzy takiej
możliwości nie mają. Nawet najmniejsze prezenty mogą sprawić innym dużo radości.
red. Mikołaj Marczewski

Żywym prezentom mówimy nie!!!
Zdarza się, że naszym prezentem stanie się żywa istota. Dla niektórych będzie to bardzo miłe i pełne radości
przeżycie, a dla niektórych rozczarowania. Z tego względu podczas Świąt do schronisk na całym świecie trafiają
zwierzęta. Dlatego przed wybraniem takiego prezentu należy wypytać o wszystkie nawet najmniejsze szczegóły
i pomyśleć czy na pewno ta osoba jest na tyle odpowiedzialna, żeby tą opiekę udźwignąć. Jestem przykładem
osoby, która dostała na urodziny swoją wymarzoną towarzyszkę kotkę Zorcie. Gdy ją dostałem nie przeszło mi
przez myśl by ją nigdzie oddać, lecz sprawa żywych prezentów jest bardzo delikatną sprawą i trzeba
przemyśleć taką decyzję oraz rozpatrzeć różne możliwości reakcji osób obdarowanych takim podarkiem.
red. Mikołaj Marczewski
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