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Życzymy wszystkim udanych,
spokojnych i bezpiecznych ferii.

W tym numerze gazetki będzie:
ciekawostki o zwierzęciu, informacja o
różnych wyjątkowych dniach, horoskop,
przepisy do szkoły, ciekawostki o styczniu.
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Ciekawostki o styczniu
Czy wiedzieliście skąd pochodzi nazwa styczeń? Spieszę z pomocą,
więc nazwa Styczeń nawiązuje do słowa ,,styku", które mówi nam o styku miesięcy Grudnia-Stycznia.

A wiedzieliście o kilku ważnych datach?
1. Dziesiątego Stycznia w 1863 roku powstała pierwsza linia metra w Londynie;
2. 15 Stycznia 2001 roku Wikipedia została stworzona;
3. 20 Stycznia 1895 roku. złamana ręka została pierwszy raz prześwietlona przez Rendgen`a.

Nie wiem czy myśleliście kto i kiedy zostały wprowadzone ferie?
Więc zostały wprowadzone 1931 roku przez ministra edukacji.

Jako ostatnie zapodam wam pewną informację o feriach.
Pewne województwa mają inną datę rozpoczęcia na przykład:
-16.01 do 29.01
-23.01 do 05.02
-30.01 do  12.02
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Czapa Kucharza

1. Jabłkowo-cynamonowe kulki
W blenderze zmiksuj jabłko, garść migdałów, kilka daktyli, łyżeczkę cynamonu i kilka kropel ekstraktu
waniliowego. Do powstałej masy dodaj płatki owsiane. Wszystko razem wymieszaj, a następnie uformuj z ciasta
małe kulki i obtocz w wiórkach kokosowych. Po przygotowaniu włóż je do lodówki.
2. Placuszki bananowe
Obranego ze skórki banana rozdrobnij widelcem lub w blenderze. Dodaj do niego rozbełtane jajko, pół szklanki
mleka, trzy łyżki mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki cynamonu. Całość wymieszaj.
Placuszki smaż na ulubionym oleju z obu stron.
3. Tortille z warzywami
Placek tortilli posmaruj serkiem twarogowym do pieczywa. Ułóż na nim sałatę, plasterki ogórka i pomidora,
szynkę, ser żółty i szczypiorek. Lekko posól. Tortillę zwiń i pokrój w grube plastry. Kawałki tortilli ciasno zwiń w
pudełku, aby się nie rozpadły.
4. Naleśnikowe ślimaczki z owocami
Przygotuj ciasto naleśnikowe oraz ser do naleśników z ulubionego przepisu. Usmażone naleśniki posmaruj
masą serową i i dodaj do niej owoce np. borówki, drobno pokrojone truskawki albo ananasa. Każdy naleśnik
zwiń i pokrój n 4-5 kawałki, dzięki czemu powstaną ślimaczki. Pamiętaj, aby ciasno ułożyć je w pudełku, bo
inaczej mogą się rozpaść.
5. Sałatka makaronowa z kurczakiem
Do ugotowanego makaronu (wybierz świderki albo kokardki) dodaj kukurydzę i pokrojoną w paski czerwoną
paprykę. Przyprawioną według gustu pierś kurczaka usmaż na małej ilość oliwy. Pokrój na małe kawałki, wsyp
do warzyw. Dodaj 2 łyżki majonezu, przypraw solą.
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                           ~ Horoskop na luty ~ 
Wodnik
Stary Rok był dla Ciebie pełen wrażeń. Jesteś pomysłową osobą, więc warto napisać postanowienia
noworoczne lub osiągniecia, które chcesz zdobyć.

Ryby
W tym roku poznasz koleżeńskiego Barana, z którym się szybko zaprzyjaźnisz. Lutowe spacery wokół parku
oraz zimowa herbata to coś dla Was! Spędzicie razem dobrze czas.

Baran
W szkole Twoi przyjaciele Cię miło powitają. Ten rok będzie dla Ciebie zwyczajny, jednakże zaskoczy Cię coś
bardzo fascynującego, coś o czym zawsze marzyłeś.

Byk
Polub siebie tak, jak chciałbyś, żeby inni Cię lubili. W lutym powinieneś zaakceptować siebie jakim jesteś lub
jeśli chcesz się odróżnić od innych to spróbuj czegoś nowego albo ciekawego!

Bliźnięta
Bliźnięta cieszą się dobrym zdrowiem fizycznym, dlatego warto wyjść na zimowe lekkie bieganie lub spacer na
podwórku razem ze znajomymi. Nawet w zimę można śmiało uprawiać sport!

Rak
Osoby, które mają ten znak zodiaku powinny dużo pomyśleć co chcą zrobić. Konsultuj swoje pomysły,
ponieważ nie zawsze będą one dobre podczas tego zimowego miesiąca :)

Lew
Sprawdź czy w szkole od tego roku ruszyło kółko taneczne. Jeśli tak, zapisz się na nie koniecznie! Masz do
tego talent. A po za tym, możesz poznać dużo miłych kolegów lub koleżanki.

Panna
W tym roku pora powalczyć z nieśmiałością! Na odpowiedzi ustnej przy tablicy nie ma się czego bać. Sam
będziesz zaskoczony, jak pięknie odpowiadasz z pewnego przedmiotu. Nie oceniaj siebie zbyt nisko :)

Waga
To dobry moment, aby podjąć się wyzwania związane z brakiem czasu. Po szkole odpuść sobie kilka rzeczy,
zapal świeczkę i poczytaj książkę.

Skorpion
Wyraź swoje długo skrywane uczucia. Nie warto trzymać w sobie coś, co nas niepokoi albo dręczy. Najlepiej je
powiedzieć swojej koleżance lub koledze :)

Strzelec
W lutym uspokoisz swoje nerwy. Wzrośnie zainteresowanie czytaniem książek i fotografią. Możesz je rozwijać z
innymi! Dotrzymają Ci towarzystwa.

Koziorożec
Skup się na przedmiocie, który Ci słabo wchodzi do głowy. Lepiej jest nauczyć się tego, co się nie wie niż to co
już w zupełności umiemy. Zobaczysz, że będą z tego dobre skutki :)
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Walentynki

Walentynki to dzień zakochanych, wypada 14 lutego.
W tym szczególnym dniu wszyscy zakochani wysyłają
sobie kartki z życzeniami oraz sprawiają sobie
podarunki. Nazwa walentynki wywodzi się od imienia
św. Walentego, który pochodzi z Terni we Włoszech i to
właśnie tamtejsza bazylika jest najważniejszym
miejscem świętowania walentynek! 
Symbolami walentynek są serce oraz kupidyn zwany
amorem.
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Dzień Babci i Dziadka na świecie

W USA odpowiednikiem Dnia Dziadka i Babci jest Narodowy Dzień
Dziadków - ang. National Grandparents Day. Wszystko zaczęło się od
inicjatywy Marian Lucille Herndon McQuade, która chciała przekonać
społeczeństwo, że dzień, który w całości byłby poświęcony osobom
starszym jest bardzo potrzebny. Chciała w ten sposób zwrócić uwagę
ludzi na los osób starszych, które przebywają w domach opieki oraz na
ich samotność.
Początkowo udało jej się wprowadzić to święto w Zachodniej Wirginii,
rodzinnym stanie. Dzień Dziadków jest tam obchodzony od roku 1973.
W roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień
ogólnonarodowym świętem, które obchodzone jest w pierwszy
poniedziałek września zarówno w USA, jak i w Kanadzie. Dzień ten ma
swój oficjalny hymn "A Song for Grandma and Grandpa", a symbolem
tego święta jest niezapominajka.
W Polsce podobnie jak w Brazylii Dzień Babci obchodzony jest 21
stycznia. W Meksyku natomiast Dzień Dziadków, czyli Dia de Abuelos,
obchodzi się 28 sierpnia, zaś w Australii w pierwszą niedzielę listopada
od 2010 roku.
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Ciekawostki o niedźwiedziach polarnych
1. Może się wydawać, że futro niedźwiedzia polarnego jest białe, ale jest ono w
rzeczywistości przeźroczyste.
Efekt bieli jest tylko złudzeniem optycznym wynikającym z załamującego się światła.
2. Zwierzęta te często zasłaniają nos łapą, robią to w celu kamuflażu. Nos jest jedyną
częścią jego ciała które wyróżnia się w białym otoczeniu
3. Niedźwiedzie polarne świetnie pływają! Potrafią nurkować 2 minuty i płynąć z prędkością
10km/h
4. Średnia długość ich życia wynosi 15-18 lat. Lecz w niewoli mogą żyć znacznie dłużej,
rekordzistka Debby żyła w ogrodzie zoologicznym 42 lata
5. Tylko samice zapadają w sen zimowy i budują odpowiednie gawry, czyli jaskinie w lodzie.
Podczas tego okresu wiele z nich wydaje na świat potomstwo
6. Ciąża może trwać 165-195 dni. Zazwyczaj  na świat przychodzi dwójka potomstwa
7. Nowonarodzone niedźwiedzie polarne ważą od 450g do 900g
8. W podczerwieni niedźwiedzie są prawie niewykrywalne dzięki temu, że warstwa tłuszczu i
futra zatrzymuje ciepło. Widać jedynie twarz i oddech                                                               
                                                                                                                                  MISA
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           ~ Wybrane imiona i ich znaczenie ~
Ignacy -  obchodzi imieniny najczęściej: 11 maja lub 31 lipca. Jest to imię męskie. Według najbardziej
rozpowszechnionej teorii wywodzi się od łacińskiego słowa " ignis", oznaczającego " człowieka o płomiennym
sercu".

Leon - osoba, która nazywa się tak, świętuje imieniny zazwyczaj: 20 lutego, 28 czerwca lub 10 listopada. Jest
pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa "leo", czyli "lew". Oznacza ono wielką siłę i odwagę.

Weronika - dziewczyna o tym imieniu ma imieniny przeważnie: 4 lutego, 17 maja albo 9 lipca. Pochodzi z greki.
Oznacza zwycięstwo. Słowa w wyrazie oryginalnie są połączone w dwa wyrazy: "phero", czyli niosę oraz "nike",
które oznacza wygraną.

Anastazja - to imię żeńskie, głównie imieniny świętuje: 27 lutego, 25 grudnia i 15 kwietnia. Ma grecko-
chrześcijańskie pochodzenie. Oznacza zmartwychwstanie albo powstanie. Nawiązuję do zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa.

Wiktor - imię męskie, łacińskie i święte. Imieniny często obchodzi: 25 lutego, 28 lipca lub 6 marca. Oznacza
także zwycięstwo, tak jak Weronika. Chłopiec z tym imieniem ma umysł bystry, błyskawicznie chłonący wiedzę i
bardzo drobiazgowy.

Joanna - daty, w którym świętuje imieniny to na przykład: 4 lutego, 30 maja i 17 sierpnia. Jest to imię żeńskie,
odpowiednik imienia Jan pochodzącego z języka hebrajskiego: Jo-hanan; "Bóg jest łaskawy". Imię Joanna
używane jest w naszym kraju od XIII wieku.

Paweł - imię chłopięce, męskie. Paweł świętuje : 12 lutego, 26 czerwca, 15 stycznia. Pochodzi z języka
łacińskiego. "Paulus" znaczy "mały" albo "drobny". 

Maria - imię to jest z języka hebrajskiego, które znaczy "napawać radością". Patronką tego imienia jest Maria z
Nazaretu, czyli matka Jezusa Chrystusa. Najczęściej obchodzi imieniny : 2 lutego, 1 stycznia oraz 22 lipca.

Oskar - pochodzi od języka germańskiego. Oznacza ''tego, który miecz otrzymał'' lub ''przyjaciela jeleni''. Gdy
imię stało się popularne, została stworzona ''Nagroda Akademii Filmowej'', zainspirowana tym imieniem i 
właśnie nazwana ''Oscarem''. 3 luty - to dzień, w którym ma zazwyczaj imieniny.

Pola - to zdrobnione od imienia Apolonia wywodzącego się od języka greckiego "Apolla''. Jest rzadkie i modne
imię dziewczęce lub kobiece. Osoby z tym imieniem charakteryzują się: wrażliwością, rozsądnością i
wiernością, a swoje imieniny ma często - 9 lutego.

Tomasz - wywodzi się od języka aramejskiego, słowa ''toma'', czyli bliźniak. Jest to religijne i biblijne imię.
Znajduję się na liście najpopularniejszych męskich imion na całym świecie. Wyróżnia się: aktywnością, chęcią
do nauki i ambitnością. Dni, w których obchodzi imieniny to przeważnie: 3 lipca, 22 lutego albo 28 stycznia.

Łukasz - imię pochodzenia grecko - łacińskiego. Oznacza ''światłość'' i ''jasność''. 17 lutego, 10 września, 18
października -  to są dni, w których przykładowo świętuje swoje imieniny. Cechuję się: pracowitością,
sympatycznością i uosobieniem spokoju.

Róża -  w Polsce notowane od XV wieku. Wywodzi się od języka łacińskiego słowa ''rosa'', czyli ''róża''. Jest to
piękne kobiece lub dziewczęce imię. Charakteryzuję się: delikatnością i wyrazistym uśmiechem.
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