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Przejrzyj na oczy!

.
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     W niedzielę, 30 stycznia ruszył 30. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Już tydzień wcześniej, w środę 26 stycznia – 
w ostatni dzień przed przejściem na naukę
zdalną -  w naszej szkole wolontariuszki 
z klasy 3 f przeprowadziły zbiórkę pieniędzy.
Udało się zebrać 392 zł. Ta kwota zasiliła wielką
puszkę piotrkowskiego sztabu WOŚP.       
Mieszkańcy naszego miasta uzbierali  przy okazji
30. finału imprezy prawie 340 tys. zł (i to jeszcze
nie koniec, bo nadal trwa wiele aukcji na portalu
Allegro). Ostateczna kwota, jaka pomoże w
podniesieniu standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci, będzie zapewne wyższa. W tym
roku odbył się jubileuszowy 30. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem
„Przejrzyj na oczy”. Dlaczego okulistyka? Wzrok
to najważniejszy zmysł człowieka. Problemy z
nim związane wpływają na ogólny rozwój i
poznawanie świata, dlatego tak istotne jest
szybkie stwierdzenie nieprawidłowości i podjęcie
leczenia, do czego niezbędny jest nowoczesny
sprzęt, którego brakuje. plakat

Barwne kraje w Europie niemałej (c.d.)

    Trwa konkurs na najciekawszą gazetkę poświęconą wybranym krajom
Unii Europejskiej. Po Grecji i Włoszech przyszła kolej na Serbię - to
państwo wylosowała klasa 3 tf, a także na Chorwację - i tu szczęśliwy los
trafił się  klasie 3 tg.
    Szkolne Koło Europejskie od początku swego istnienia promuje wiedzę
na temat Unii. Jednocześnie prezentuje korzyści, jakie płyną z
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczególnie bogata jest jej oferta,
której adresatem jest polska młodzież. Studia, praca, staż, praktyki, a nawet
wolontariat w innym państwie członkowskim – to część programu unijnego
skierowanego do młodych ludzi. 
       Doskonałym dowodem na to są uczniowie naszej szkoły, którzy 
korzystają z programu „Erasmus+”, umożliwiający zdobywanie
doświadczenia zawodowego za granicą, naukę języka, a także pracę. Od
kilku lat uczestniczymy w wymianach młodzieżowych oraz praktykach
zawodowych.
Obecność w UE to także szereg innych korzyści. Wejście do strefy
Schengen pozwoliło nam na swobodne podróżowanie po większości
państw europejskich bez konieczności przechodzenia przez kontrole
paszportowe. Zyskaliśmy dzięki temu szansę na kulturowe zbliżenie  do
obywateli innych państw członkowskich, umożliwienie swobody kontaktów,
wymiany myśli i doświadczeń, zawieranie nowych znajomości i przyjaźni.
     Z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy w ramach programu
„Erasmus+”.
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Karnawałowa pączkomania

    21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego, które zostało ustanowione 
w 1999 r. przez UNESCO. Upamiętnia ono
wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku
pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło
podczas demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu języka
urzędowego.
Według ONZ co najmniej 40% spośród języków
używanych na świecie zagrożonych jest
wygięciem (od 1950 r. zanikło już 250 języków). 
    W naszej szkole 21 lutego organizowane są
różne konkursy z języka polskiego. W tym roku
jeden z nich poświęcony poprawności językowej
przeprowadzony został zdalnie za
pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Test
językowy okazał się dosyć trudny. Najlepszy
wynik, 86%, uzyskała Ola z IV tgs.
  Dziękujemy wszystkim  uczniom, którzy wzięli
udział w konkursie!

     Tłusty czwartek to kolejne święto, które 
z powodu ferii wypadło z kalendarza szkolnych
imprez. Cóż, musimy obejść się smakiem. 
Tradycyjnie najpopularniejszym przysmakiem   
w tłusty czwartek jest oczywiście pączek.
Popularnością w tym dniu cieszą się także
faworki.
Okazuje się jednak, że dawniej na polskich
stołach również pojawiały się pączki, jednak      w
zupełnie innym wydaniu niż dzisiaj. Wówczas
nadziewano je słoniną, boczkiem i mięsem.
Geneza tłustego czwartku sięga starożytności,
kiedy to świętowano odejście zimy i nadejście
wiosny. Spożywano wtedy pączki, jednak nie
były one przygotowywane na słodko. 
W Polsce zwyczaj jedzenia pączków, zadomowił
się na stałe w XVII w. Przyjęło się, że jeśli ktoś  w
tłusty czwartek w ogóle nie zje pączka, nie
będzie się mu wiodło. 
W Polsce tłusty czwartek obchodzimy w ostatni
czwartek przed Wielkim Postem, czyli 52 dni
przed Wielkanocą. Ten dzień rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału i znany jest również zapustami
czy mięsopustem. Święto jest ruchome, a jego
data zależy od daty Wielkanocy. 
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19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej – od
trzech lat jest to święto państwowe. Jako datę
corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin
Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych
zasług na polu astronomii. Teoria
heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie
radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych
osiągnięć Polek i Polaków.
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Walenty ma ferie
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        W tym roku święto zakochanych "weszło 
w kolizję" z feriami zimowymi. Trochę szkoda, bo
zawsze w szkole Walenty był traktowany 
z wszelkimi honorami - dbał o to nasz Samorząd
Uczniowski, organizując konkursy dla
zakochanych. Cóż, w przyszłym roku już na
pewno święto zakochanych będziemy hucznie
obchodzić.

***
     Walentynki należą do najpopularniejszych
wydarzeń w roku obchodzonych niemalże na
całym świecie.

Czy wiesz, że....:
Brytyjczycy uważają Walentynki za własne
święto z uwagi na fakt, że rozsławił je na
cały świat sir Walter Scott (1771-1832). 
Szacuje się, że z okazji Walentynek
wysyłanych jest na całym świecie około
miliarda świątecznych kartek. 
Każdego roku słynna Julia z dramatu W.
Szekspira "Romeo i Julia" dostaje ponad 1
tysiąc walentynek. Kartki i listy wysyłane są
do Werony, gdzie znajduje się dom i balkon
Julii.

źródło: www.radiozet.pl

.

Ferie zimowe?
14 lutego zaczęły się ferie. Pogoda była jednak
raczej wiosenna, a nie zimowa. Termometry
wskazywały w dzień wartości dodatnie - nawet
do 10°C. W pierwszym tygodniu mieliśmy do
tego jeszcze silne wichury. Jak spędzać ferie 
w takich warunkach? Kto lubi śnieżną, mroźną
zimę, ten dobrze poczuje się, oglądając igrzyska
olimpijskie w Pekinie. Pozostali – ciepłolubni,
mogą powłóczyć się po mieście i okolicach bez
czapek i szalików.
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