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Numer 61 02/22

           Witamy w szkole 
     po kolejnej nauce zdalnej!

 W tym numerze:

.

Hej, nareszcie
wróciliśmy do
szkoły. W tym roku
chodziliśmy do niej
tylko tydzień,
potem były ferie, a
potem znowu
nauka zdalna.
Mamy nadzieję, że
już ją kończymy

na dobre i
dotrwamy w szkole
do wakacji. 
Musimy jednak
pamiętać o
zasadach
sanitarnych:
dezynfekować
ręce, nosić
maseczki

i zachować
dystans.
Oczywiście, jeśli
czujemy się źle, to
do szkoły nie
idziemy.
Troszczymy się o
swoje zdrowie i
zdrowie naszych
najbliższych, także
tych w szkole.

Miłej nauki! 

Przeczytacie
między innymi o
tym, jak spędziliśmy
ferie, o
walentynkach i Dniu
Kobiet, a także dla
łasuchów o tłustym
czwartku. Miłośnicy
łamigłówek znajdą
kilka zagadek.
Dowiecie się
również, co będzie
modne na wiosnę.

Najmodniejszy
zawsze jest
uśmiech, dlatego
dla Was garść
dowcipów.
Przyjemnej lektury.

.
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FERIE ZIMOWE

Jak spędziliśmy ferie?

Roksana, kl.6
"Kilka razy spotkałam się z
przyjaciółkami, oprócz tego całe
ferie przesiedziałam w domu.

Barbara, kl.6
"Zachorował mi kot i byłam na
urodzinach u 2 koleżanek"

Aleksandra, kl.6
"Miałam urodziny, spotykałam się
ze znajomymi i byłam na noc u
babci."

Kaja, kl.6
"Siedziałam w domu i mi się
nudziło, jedynie kilka razy
wychodziłam ze znajomymi."

Amelia, kl.6
"Jeździłam na łyżwach, byłam na
basenie i spotykałam się ze
znajomymi."

Dorota, kl.6
"Byłam nad morzem w
Międzyzdrojach, spotykałam się z
przyjaciółkami i przeczytałam dużo
książek."

Krzysztof, kl.6
"Jeździłem z bratem na sankach"

Gabriela, kl.7
"Chodziłam na zajęcia do biblioteki
i byłam w Poznaniu. Resztę czasu
spędziłam z rodziną na powietrzu."

1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne!
2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników
wodnych.
3. Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu zmroku
zawsze miej przy sobie odblask – dzięki temu będziesz
widoczny na drodze.
4. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew.
Spadający sopel może stanowić poważne zagrożenie dla
zdrowia, a nawet życia.
5. Stosuj się do zakazów i nakazów opiekunów.
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WALENTYNKI

Walentynki to 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. Europa północna i
wschodnia dołączyła do walentynkowego grona
znacznie później.

                                  Wierszyki
"Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,

Z jakiej okazji list ten wysłany,
Przypomnij sobie, że Walentego

Jest to Światowy Dzień Zakochanych."

"Literkę K sama postawię,
literkę O Tobie zostawię,
literki C i H też mogą być,
bez tego A nie mogę żyć,
postawię także literkę M,

a na końcu piękny wyraz CIĘ."

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”. Za
sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw.
Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją
anglosaską. 
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W
każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem
walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w
kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem.
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Tłusty czwartek

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed wielkim
postem. Jest świętem ruchomym i jego data zależy od
daty Wielkanocy. Najczęściej wypada między 29
stycznia a 4 marca. W tym roku obchodzimy go 24
lutego. Rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, który
trwa do Środy Popielcowej. Najpopularniejsze potrawy
to pączki i faworki, nazywane w niektórych regionach
chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się
pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem.
Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i
nadejście wiosny. 

Ciasto drożdżowe:
500 g mąki pszennej
50 g świeżych drożdży lub 14 g drożdży instant
100 g masła 
100 g cukru
4 żółtka
1 jajko
250 ml mleka
1 łyżka spirytusu

Dodatkowo:
dżem lub powidła

1. Przygotować zaczyn. Lekko ciepłe mleko
wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi
drożdżami i ok. 5 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i
odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10-
15 minut. 2. Roztopić masło. 3. Żółtka, jajko i resztę
cukru ubić. 4. Resztę mąki wsypać do dużej miski.
Dodać wyrośnięty zaczyn i masę jajeczną. Zacząć
wyrabiać ciasto. Podczas wyrabiania, dodawać
roztopione masło. Wyrobić ciasto na gładką,
elastyczną masę. Pod koniec dodać spirytus. 5. Miskę
z ciastem przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym
miejscu na ok. 40- 60 minut. 6. Wyrośnięte ciasto
przełożyć na posypany mąką blat i rozwałkować na
grubość ok. 1 cm. Wykrawać z niego krążki o średnicy
7 cm. 7. Na połowę krążków nałożyć nadzienie i
przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić.
8. Pączki przykryć ściereczką i pozostawić do
wyrośnięcia na ok. 30 minut. 9. Smażyć partiami na
rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku z obu stron.
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Dzień Kobiet

.

.

.

19 marca 1911 roku po raz pierwszy
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono
w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.
Domagano się prawa kobiet do głosowania i
obejmowania stanowisk publicznych,
praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych
oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu
pracy.

8 marce - święto
wszystkich Kobiet,
więc życzenia
składamy Wam. Dużo
zdrowia, pomyślności
oraz cały czas radości.
Mało smutku oraz łez,
przyjmijcie dziś
życzenia te.

Życzy skład szkolnej gazety.

Ciekawostki o Dniu Kobiet
1. W Polsce po raz pierwszy Dzień Kobiet
obchodzona 24 marce 1924 roku.
2. W ZSRR 8 marca stał się świętem państwowym i
zarazem dniem wolnym od pracy.
3.1975 rok był ogłoszony przez ONZ -
"Międzynarodowym Rokiem Kobiet".
4. W latach 1976-1985 obchodziliśmy "Dekadę na
Rzecz Kobiet" 

.

.

.
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Zagadki

1. Co stanie się o połowę
większe gdy postawimy

to do góry nogami?

3. Jak to możliwe, że gdy czegoś
szukasz, znajdujesz to w

ostatnim miejscu, w którym
szukasz?

5. Zawsze przyjdzie, ale
nigdy nie przyjdzie

dzisiaj. Co to takiego?

2. Jaka będzie kolejna
litera w tej sekwencji? 

S L M K M C L S W P L ?

4. Dlaczego ściany nie
toczą między sobą

wojny?

Odpowiedzi:
1. Cyfra 6

2. Litera "G" jak grudzień – to pierwsze litery kolejnych
miesięcy w roku

3. Bo kiedy to znajdziesz, przestajesz szukać

4. Bo między nimi jest pokój

5. Jutro
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Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w
domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...

 Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza
też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!

                                                                                                                                                   
                                                    Dowcipy o szkole

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się
do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście
we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

                        
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ?
- Po rosnącym na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ?
- To ja poczekam....
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                          WIOSENNA MODA

    W tym sezonie będą modne dzwony z niskim stanem lecz nie
każdemu mogą się one spodobać.
 Bardzo duże torby też będą trendem, kolorem często widzianym
będzie szafranowa czerwień, duża cześć   pań będzie nosiła
sukienki i spódnice dość długie, ale również dość krótkie
spódniczki tenisowe. Nowością będą długie płaszcze.
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