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Najdłuższy pocałunek trwał 58
godzin, 35 minut i 58 sekund!

W Iranie w Walentynki miłość
swą kieruje się do matek i żon.

Oddajemy w Wasze ręce specjalny
WALENTYNKOWY numer gazetki szkolnej
"NEWSY z Hipolita", mamy
nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla
siebie.                                   Redakcja

Św. Walenty żył w
starożytnym Rzymie za
panowania cesarza
Klaudiusza II, który zakazał
młodym mężczyznom
wchodzenia w związki
małżeńskie. Św. Walenty
złamał zakaz i potajemnie
udzielał ślubów. Został za to
wtrącony do więzienia. Tam
poznał i uzdrowił ze ślepoty
córkę więziennego
strażnika, a później udzielił
jej ślubu. Za ten czyn
cesarz skazał go na śmierć.
Św. Walenty zostawił na
pożegnanie list dla córki
strażnika, który podpisał
"Od Twojego Walentego".
Przodkiem tego święta w
Polsce były "Kupały"
obchodzone 22 czerwca w
pierwszy dzień lata. W tę
noc miał kwitnąć kwiat
paproci, którego
odnalezienie oznaczało
pomyślność. Święto Kupały
zaczynało się od rozpalenia
ognisk za pomocą
płonącego drewnianego
koła od wozu,
przetaczanego od ogniska
do ogniska. Wszędzie
pojawiały się wówczas łuny
i łańcuchy ogni. Uczestnicy
obrzędów tańczyli wokół
płonących stosów i
przeskakiwali przez nie,
wierząc, że uchroni to ich
przed nieszczęściem.

Tradycyjnie prezentem jest
biała czekolada. Od lat
japońska walentynkowa
tradycja polega na tym, że
wręcza się ukochanemu
ręcznie robioną czekoladkę.
Czekoladka jest nazywana
honmei-choko (�����), co
dosłownie oznacza
czekoladka dla wybranka.
1 miliard walentynek jest
wysyłanych każdego roku.
Najwięcej dostają...
nauczyciele. Może to
sposób na lepsze oceny ;)

Najsłynniejszym
upominkiem
walentynkowym  było
jabłko pokryte różowym
lukrem, ułożone w
hebanowej szkatułce
wysadzanej perłami i
ofiarowane Annie Boleyn
przez króla Henryka VIII.
Najdroższą Walentynką
była kartka ze złota
wysadzana diamentami i
szmaragdami, którą
Arystoteles Onasis
ofiarował Marii Callas. Jej
wartość oszacowano na
kwotę 250 tys. dolarów.
Około 3% ludzi
posiadających zwierzęta w
tym dniu wręcza prezent
pupilowi. Najwięcej
walentynkowych kartek

wysyłają Amerykanie.  Dostają
je wszyscy niezależnie od
płci i wieku, członkowie
rodziny, przyjaciele, koledzy
i koleżanki, nauczyciele,
szefowie, pracownicy. W
Finlandii i Estonii dzień ten
oznacza „dzień przyjaźni”.
Życzenia składa się
znajomym i przyjaciołom. 
W Japonii to kobiety dają
prezenty swoim
mężczyznom. Panowie
dopiero miesiąc później
odwzajemniają 
romantyczny gest.
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CO HIPOLICIE PISZCZY ...

Świąteczne Słodkości w
Dowód Troski i Miłości

SPOTKANIE Z
PROF. JANEM
MIODKIEM
W dniu 18 grudnia
chętni uczniowie
naszej szkoły
wystąpili w programie
"Słownik
polsko@polski".
Program poświęcony
jest kulturze

języka polskiego. W
każdym odcinku prof.
Jan Miodek (wybitny
językoznawca,
członek Komitetu
Językoznawstwa
PAN, dyrektor Filologii
Polskiej UW)
rozmawia o
współczesnej
polszczyźnie

z widzami rozsianymi
po całym świecie.
Audycje prowadzi dr
Justyna Janus-
Konarska.
W odcinku 521,
uczniowie nasi zadali
pytania dot. odmiany
polskich i angielskich
imion oraz nazwisk a
także informacji

umieszczonej na
tablicy przed
budynkiem PUK w
Rumi.
Spotkanie przebiegło
w bardzo przyjaznej
atmosferze. Kolejne
spotkania z prof.
Miodkiem przed nami.

ZOSTAŃ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM

Po raz kolejny, dzięki
otwartości dobrych
ludzkich serc
przeprowadziliśmy
akcję świąteczną dla
dzieci chorujących
na mukowiscydozę.
Zrobiliśmy paczki i w
porozumieniu ze
świętym Mikołajem
zawieźliśmy prezenty
do szpitala.

Wszystkim, którzy
przyczynili się do
zorganizowania
radosnych świąt
chorym dzieciom - 

BARDZO
DZIĘKUJEMY!

Oprócz dla ducha,
było coś dla żołądka,
kucharze upiekli
pierniczki, które w
ramach prezentu
wręczyliśmy
podopiecznym Domu
Seniora oraz
pracownikom.

Nie zapomnieliśmy
również o
pracownikach
puckiego hospicjum
im. ks. Jana
Kaczkowskiego,
którzy w tym
trudnym dla
wszystkich czasie są
równocześnie

pracownikami,
opiekunami, osobami
najbliższymi dla osób
przebywających w tej
placówce. 

Chcieliśmy w ten
sposób powiedzieć
im wszystkim -
dziękujemy!

Świąteczne
Słodkości w Dowód
Troski i Miłości
Drodzy, dzięki
wspólnej pracy i
zaangażowaniu
dobrych serc udało się
przeprowadzić kilka
świątecznych akcji,
które były i są
powodem radości dla
tak wielu osób.
Z powodu pandemii
nie mogliśmy
kolędować
międzypokoleniowo,
ale nasze spotkanie

przedświąteczne z
podopiecznymi Domu
Seniora w Rumi
postanowiliśmy
przenieść na papier i
tak powstało 38 listów
napisanych od serca
przez młodzież dla
Pani Krystyny, Pani
Ireny, Pana Jana,
Pana Zygmunta... by w
te święta nie czuli się
samotni, by pamiętali,
że jesteśmy z nimi
myślami. 
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KĄCIK MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO, czyli
w naszej szkole uczymy się online z Anglikami

ONLINE LESSON WITH
PEARSON & BBC LIVE 

Hipolit Cookbook,
czyli książka
kucharska w wersji
anglojęzycznej.

W ramach
ogólnopolskiego
projektu "Z ekologią
na Ty" klasy 2K i 3AT
realizowały na
zajęciach języka
angielskiego w
gastronomii
PROJEKT dot.
produktów
wytwarzanych z
ekologicznych
komponentów.

Efektem finalnym
zadania było
stworzenie książki
kucharskiej opartej
na daniach
stworzonych przez
uczniów.

Oto link do filmiku:
https://youtu.be/SBLUuY9UkFs

Hipolit Cookbook,
an English-
language
cookbook.

As part of the
nationwide
project "With
ecology in your
head" classes 2K
and 3AT carried
out a PROJECT
on products
made from
ecological
ingredients
during English

classes in
catering.

The final result of
the task was to
create a
cookbook based
on the dishes
created by the
students.

Here is a link to
the video:
https://youtu.be/SBLUuY9UkFs

As part of the Pearson
& BBC Live Classes
project, 1FT students
had the opportunity to
participate in a lesson
led by Harry Water, a
native English speaker
who presented
material on
deforestation linked to
palm oil, the habits of
people in different
countries that lead to
deforestation and the
waste of water. 

All participants in the
lesson were able to
focus on how we can
reduce deforestation
locally and globally.

During the lesson,
students answered
questions related to
the displayed material.

STYCZNIOWA
LEKCJA ON-LINE Z
PEARSON & BBC
LIVE CLASSES

W ramach projektu
Pearson & BBC Live
Classes uczniowie
klasy 1FT mieli
okazję być
uczestnikami

lekcji prowadzonej
przez Harry Watera,
rodowitego Anglika,
który zaprezentował
materiał nt.
wylesiania
związanego z olejem
palmowym,
nawyków
mieszkańców
różnych

państw
prowadzących do
wylesiania oraz
marnowania wody.
Wszyscy uczestnicy
lekcji mogli skupić
się na tym, jak
możemy ograniczyć
wylesianie na skalę
lokalną i globalną.
Podczas lekcji

uczniowie
odpowiadali na
pytania związane z
wyświetlanym
materiałem.

https://youtu.be/SBLUuY9UkFs?fbclid=IwAR3cunzcRzU7otMwCRoMsvgf2PuWjNDeFEOIR8ONFnMtzn-WS83f-NK0qfw
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