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Numer 5 02/22

"Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać..."

           Poetycko o miłości         W numerze:

***O, nie zrywaj, co nas łączy!
O, nie zrywaj, co mnie wspiera!
Nieśmiertelne – nie umiera!
Nieskończone – się nie kończy!    [Z. Krasiński]
***Gdy cię spotkałem raz pierwszy,
Mokre pachniały kasztany,
Zbyt długo mi w oczy patrzałaś —
Ogromnie byłem zmieszany.       [A. Słonimski]
***Kocham cię jak powietrze.
Jak dziurę w starym swetrze.
Jak drzewo na polanie…
Po prostu kocham cię… kochanie  [B. Leśmian]

     
    Witajcie Kochani! W numerze o miłości
(wszak Walentynki:), o lutowych świętach
nietypowych, nasze stałe rubryki,
aktualności... 
    Mamy nadzieję, że po feriach jesteście
wypoczęci i radośni. To dobry czas dla
tych, co lubią zdalne, a dla tych, którzy nie
przepadają za tą formą nauki... luty jest
najkrótszym miesiącem w roku- szybko
zleci i miejmy nadzieję znów spotkamy się
w szkole.  
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                               Dzień singla

                                                   Martyna Z i Natalia P

                                Dzień pizzy

                                                   Martyna Z i Natalia P

 
To jedno z najpopularniejszych i
najsmaczniejszych dań na świecie.
Międzynarodowy Dzień Pizzy przypada 9
lutego, ale np. w Brazylii Dzień Pizzy
celebrowany jest 31 sierpnia a we
Włoszech Dzień Pizzy świętowany jest 17
stycznia, w dniu św. Antoniego,
uznawanego za patrona twórców pizzy.

  Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia Dnia
Singla. Powszechnie uznaje się, że święto to
zainaugurowano na Uniwersytecie Nankińskim w
1993 roku, gdzie grupa czterech studentów każdego
wieczora przed snem rozmawiała o tym, jak wyrwać
się ze stanu kawalerskiego. W trakcie rozmów uznali,
że zorganizują swoje święto, podczas którego będą
celebrować bycie kawalerem, a za dzień obiorą 11
listopada ze względu na cztery jedynki w dacie, które
miały reprezentować singli. Święto stopniowo
rozprzestrzeniło się po kampusie i innych
uniwersytetach, a dzięki mediom społecznościowym z
czasem stało się popularne w społeczeństwie na
szerszą skalę.
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                                 Walentynki!
                                       
                    
                                                                                                                                                       Zuzia i Amelia

Walentynki – coroczne święto zakochanych
przypadające  14 lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne
w Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często pisane
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami. Walentynki są obchodzone 
w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz 
z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.
Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90.
XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się
corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie,
(województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
„Walentynki Chełmińskie”. A więc czytelnicy! Skoro już
wiecie skąd się wzięły WALENTYNKI, to zadajecie
sobie pytanie: Jaki prezent kupić? Jak spędzić ten
dzień? Odpowiedź na te pytania znajdziecie poniżej.
A więc Zapraszam!

Jaki prezent kupić?- oto kilka propozycji:
- miś z płatków kwiatów,
- kwiaty,
-kwiatek (roślinka),
-perfumy,
- zawieszka do kluczy (połówka serca),
- lizak serduszko,
-kubek lub bluzka z serduszkiem,
- miś maskotka,
-rozsypać w mieszkaniu płatkiczerwonych róż.
Jak spędzić ten dzień, aby go na długo
zapamiętać?
-zabrać drugą połówkę do dobrej restauracji,
- iść do kina na romantyczny film, lub zrobić kino w
domu (z popcornem),
-posiedzieć przy świecach i porozmawiać,
- wziąć gorącą i romantyczną kąpiel.
To na tyle z rad, którymi mogę się z wami podzielić,
ale myślę że sami również coś jeszcze wymyślicie jak
miło spędzić ten dzień.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
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                        TŁUSTY CZWARTEK

Tradycyjne faworki z cukrem
pudrem
Faworki czy chrusty – obojętnie, która z nazw tych
słodkości pojawia się u ciebie częściej,
najważniejszy jest smakowity efekt na talerzu. Bez
kruchych zawijasów, obficie posypanych cukrem
pudrem, nie wyobrażamy sobie świętowania
tłustego czwartku. Pod koniec karnawału niejedna
babcia zakasuje rękawy, pieczołowicie wycina z
ciasta małe paseczki i piecze słodkie, kruche
przysmaki dla całej rodziny! Mimo że kruche
faworki toczą nieustającą walkę z królem tłustego
czwartku, czyli pączkiem, to na pewno nie
powinny być mniej doceniane!

Tłusty czwartek jest ostatnim
czwartkiem przed wielkim
postem. 52 dni przed
Wielkanocą. Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału. W Polsce oraz w
katolickiej części Niemiec. W 
tradycji chodzi o opychanie się
pączkami i innymi pysznymi
dziełami. W następnym roku
czwartek jest czwartkiem po
Środzie Popielcowej.
Najpopularniejsze potrawy to
zapewne wiecie, Faworki i
pączki. 
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Nasi redakcyjni ulubieńcy
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                                  Z życia szkoły
                                                                                                                                             Karolina

             
              Mamy śliczny kącik czytelniczy!
Po feriach na najmłodszych czekała niespodzianka.
Na parterze pojawił się kącik z książkami, miejscami
do siedzenia i odpoczynku. Jest kolorowo, miło i
przytulnie. Aż miło rozpoczynać nowe półrocze!

  Pocztówka od najmłodszych 
dla Babć i Dziadków

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 przygotowali dla
babć i dziadków pocztówkę z życzeniami z okazji ich

święta.

               Sukces naszych siódmoklasistek
W gminie Mirzec jednym z elementów obchodów
rocznicy wybuchu powstania styczniowego był
konkurs historyczny. W przeprowadzonym on-line
turnieju wiedzy historycznej pod patronatem Ministra
Edukacji i Nauki najwyższe miejsca zdobyły
uczennice naszej szkoły: 
1. miejsce - Martyna Zakrzewska
2. miejsce - Katarzyna Zagajna
Gratulujemy!

                 Pracowity koniec roku 
W listopadzie i grudniu wiele działo się w naszej
szkole: 
- uczniowie wykonali karmniki dla zwierząt;
- odbył się konkurs na ekologiczną ozdobę
świąteczną;
- najmłodsi uczniowie wystawili Jasełka;
- były andrzejki, mikołajki i Dzień Pluszowego Misia.
Mamy nadzieję, że rozpoczynające się nowe półrocze
będzie równie owocne i pełne wrażeń.
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                           Wyłowione z sieci
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