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Witamy w Nowym Roku!
W najnowszym wydaniu porcja ciekawych artykułów :)
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                     "Miłość mi wszystko wyjaśniła,
                      Miłość wszystko rozwiązała - 
                      dlatego uwielbiam tę Miłość, 
                      gdziekolwiek by przebywała.
                      A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
                       w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
                       ale wiele jest z fali kojącej, która światłość w głębinach odkrywa,
                      i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie."
                                                                     /Karol Wojtyła/
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Film dla młodzieży na zimowy wieczór
Szkoła uczuć (A Walk to Remember)

Choć nie jest to najnowsza produkcja, warto poświęcić
jej nieco uwagi. Ten amerykański, dwudziestoletni już
film oparty jest na powieści Nicholasa Sparksa.
Bohaterami są uczniowie szkoły średniej. 
Zbuntowany nastolatek Landon – lekkomyślny chłopak,
który nie wie czego chce, grozi mu wyrzucenie ze
szkoły oraz Jamie – poważna i konserwatywna,
zupełnie inna niż dziewczyny, z którymi do tej pory
zadawał się Landon. Los stawia ich sobie na drodze. 

Czy tych dwoje może się czegoś od siebie nauczyć?
Przekonajcie się sami.
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Karnawał 

Co to jest karnawał? Odpowiedź jest oczywista – to czas zimowych zabaw, balów pełnych
maskarad i pochodów. Zazwyczaj rozpoczyna się w Trzech Króli, a kończy we wtorek przed
środą popielcową.
Dawniej karnawał w Polsce był świętowany o wiele bardziej hucznie niż dziś. Okres ten
często nazywano zapustami, a jego jedną z najpopularniejszych zabaw był kulig, który mógł
trwać nawet kilka dni z krótkimi przerwami na sen.

Karnawałowe szaleństwo ogarnia cały świat. Najbardziej znane parady i zabawy tego okresu
to karnawał w Rio de Janeiro w Brazylii oraz w Wenecji. Parady odbywają się na kilka dni
przed środą popielcową. Wielu ludzi czeka na ten czas cały rok z utęsknieniem,
przygotowując specjalne na tą okazje stroje karnawałowe: niezwykle bogato zdobione,
mieniące się złotem pełne przepychu, częstym ich elementem są pióra. 

Podczas balu puszczane są są fajerwerki, a szkoły samby rywalizują ze sobą w tańcu. 
Co roku do Rio de Janeiro z tej okazji przyjeżdża ponad sto tysięcy turystów. 
Może i Ty kiedyś tam się wybierzesz.

Życzę Wam udanego karnawału!
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Wigilię spędzamy w gronie rodzinnym. Nie jest to dzień świąteczny, ale w polskich
obyczajach począwszy od uroczystej kolacji jest obchodzony świątecznie.

W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być
dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok.

Z tym dniem wiąże się wiele przesądów i wierzeń ludowych, m.in. w wielu rodzinach uważa
się, że jeśli w wigilijny poranek dom odwiedzi mężczyzna lub chłopiec, rok będzie
szczęśliwy. Innym przykładem jest wkładanie łuski karpia do portfela i noszenie jej przez cały
rok, co ma ustrzec przed problemami finansowymi. 

Bez względu na to czy ktoś wierzy w te wróżby, czy nie, na pewno można stwierdzić, że jest
to czas magiczny, który wywołuje pozytywne skojarzenia i na który czeka się z utęsknieniem
przez cały rok.

W Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim jak i u protestantów Wigilia Bożego
Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia, w Kościele greckokatolickim i prawosławnym – 6
stycznia (w związku z posługiwaniem się kalendarzem juliańskim), a w Kościele
ormiańskokatolickim – 5 stycznia.
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Zimowe sporty

Niezbędnymi warunkami do przeprowadzenia zimowych sportów są: mróz, lód i często
śnieg. Zimowe sporty to między innymi: skoki narciarskie, zjeżdżanie na sankach, kulig,
łyżwiarstwo, hokej, snowboarding i biegi narciarskie. Mogą być to profesjonalne dziedziny
lub uprawiane amatorsko.
Kulig to jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami. 
Znana jest też niebezpieczna praktyka, jaką jest np. przyczepianie sanek do quadów i jazda
po polach.
Skoki narciarskie to zimowa dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich.
Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni.
Ocenia się  odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku.
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Słuchawki STEELSERIES Arctis 5

Są to słuchawki multiplatformowe, które posiadają 
w nausznikach poduszki AirWeave oraz amortyzowaną
opaskę. Za słuchawkami są przyciski funkcyjne, jak 
pokrętło do głośności albo wyciszenie mikrofonu. 
Typ głośnika – neodymowy, zasięg kabla to 3 metry.
Nauszniki mają funkcję składania.  
Mikrofon jest dwukierunkowy oraz  wysuwany. 
Jest to produkt godny polecenia!
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Dzień pizzy

.

Polacy są fanami kuchni włoskiej, fanami deserów, risotto jak 
i makaronów czy pizzy.
To właśnie ten najpopularniejszy na świecie przysmak rodem z Italii,
obchodzi swoje święto 9 lutego.
Pizza – potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na
całym świecie. 
Jest to płaski placek z ciasta drożdżowego, z sosem pomidorowym,
posypany tartym serem i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym
piecu. 
Każdy może wybrać dodatki, które lubi. 

.
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Dzień kota

Dzień Kota obchodzimy 17 lutego, mimo wszystko nasz pupil też ma swój dzień.

We Włoszech i Polsce to święto ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno
żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często
trudny koci los.
Koty to niezwykłe zwierzęta, które potrafią zaskakiwać nas nie tylko od święta. Qiqi jest tego doskonałym
przykładem. Choć złośliwi mają wątpliwości, czy aby na pewno jest kotem. Koty zawsze potrafią poprawić
humor.

Może w Polsce najpopularniejszym zwierzakiem domowym jest pies, ale na świecie jest to kot.
Najpopularniejszy  kot w  Polsce to nie żaden rasowy kot, a wszystkim zanany dachowiec. Choć dużo osób
uważa, że koty to samotniki, w większości jest to nieprawda, choć zdarzają się i takie.
Kot singapurski przyznaje się, że jest to najmniejsza naturalna rasa kota na świecie.

Natomiast największym kotem domowym jest Savannach. Jest to rasa będąca krzyżówką kota domowego 
z dzikim kotem – serwalem. Savannach może osiągać metr długości, a jego waga może dochodzić nawet do 20
kg!
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English Corner 
Valentine's Day 14 th Feb
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