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     W numerze:

           Romantycznie

                  Co nowego?

Luty mija nam w naprawdę romantycznej
atmosferze i to co najmniej z dwóch powodów -
wiadomo ferie i Walentynki. Mamy nadzieję, że
wypoczęliście i z nową energią oraz zapałem
rzucamy się w wir drugiego semestru. Dla tych,
którzy świętują Walentynki mamy kilka inspiracji w
tym numerze gazetki. Zachęcamy do zapoznaniu
się z naszymi artykułami, jak zwykle tematów nam
nie zabrakło. 

@ Do zakochania jeden krok
@ Z życia szkoły
@Tłusty czwartek
@ Miłość zaklęta w słowach
@Dzień Kota i Dzień Pizzy
@ Wyłowione z sieci
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                     Do zakochania jeden krok
                                                                                                                                                        Amelia i Zuzia

  We wtorek 14 lutego obchodzimy Walentynki, czyli
Święto Zakochanych. Nazwa pochodzi od św.
Walentego. 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. Tego dnia oprócz upominku
obdarowujemy drugą połówkę szczególną miłością i
spędzamy z ukochanym / ukochaną czas. 

           Pomysły na prezent Walentynkowy:
                        (podane z miłością)
-romantyczna kolacja,
-koszulka/bluza/skarpety w serduszka,
-breloczek, kubek, misio,
-kwiaty, róże,
-lizak w kształcie serduszka, innesłodycze,
-zdjęcie z ukochanym,
- laurka,
-mydełka w kształcie serduszek,
-płatki róż rozsypane po domu,
-różyczki do kąpieli.
Mamy nadzieję, że nasze pomysły pomogą Wam
wybrać najlepszy prezent dla ukochanego i spędzicie
ten dzień w miłości i szczęściu oraz na długo go
zapamiętacie.

     Z okazji Walentynek życzymy
Wam wszystkim:  
           Wszystkiego dobrego,                     
            dużo radości, dużo czułości,
     a przede wszystkim morza miłości.

          ,,Dzień Świętego Walentego             
          To dzień dobry dla każdego!             
            W tym dniu wszyscy to wyznają,   
                Że chcą kochać i kochają!"
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                                     Z życia szkoły

                               NOCOWANIE
Szkolny biwak odbył się 27 stycznia. Brały w nim
udział klasy od 4 do 8. Opiekunami byli Pan
Radosław Rosiński , Anna Surdy-Pacek, Anna
Potrzeszcz, Beata Paszkowska, Edyta Drożdżał.
 W planie nocowania była dyskoteka, liczne gry i
zabawy, oglądanie filmu, pt:,, Shrek". Wieczorem
przed dyskoteką uczniowie przygotowali sobie
kolacje, a rano po przebudzeniu pyszne śniadania.
 

 11 lutego w sobotę w Osinach odbył się konkurs
recytatorski, jego przewodnie hasło brzmiało: 
" Piękna nasza Polska cała". Wystąpiło w nim wielu
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Mirzec. Z powodu bardzo dużej liczby uczestników
konkurs był podzielony na dwie części. Najpierw
wystąpili nasi młodsi koledzy, a następnie klasy
od 5 do 8. Podczas obrad jury na  uczestników
czekał słodki poczęstunek. Wszyscy zostali
nagrodzeni- każdy dostał drobny upominek. Z
naszej szkoły w grupie starszej  wyróżnienie
otrzymała Antonina Sieczka, a trzecie miejsce
zajęła Karolina Rafalska. 

                   
                        Dyskoteka Walentynkowa 

14 lutego w naszej szkole odbył się bal
walentynkowo-karnawałowy. Były tańce,
zabawy z serduszkami, słodki
poczęstunek. W specjalnie przygotowanej
fotobudce uczniowie robili sobie
pamiątkowe zdjęcia. Dzień później swoją
dyskotekę mieli uczniowie starsi.
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Pączki były znane w starożytnym Rzymie,
spożywano je podczas obchodów przełomu
zimowo-wiosennego. Początkowo pączki nie były
przygotowywane na słodko. Słodki pączek jest
zapewne zapożyczeniem z kuchni arabskiej.
Początkowo również w kuchni polskiej pączki
miały postać ciasta nadziewanego słoniną,
spożywanego przy zapustach. Pączki
przyrządzane na słodko zaczęły występować w
Polsce w XVI wieku. Kulisty kształt pączka
pochodzi z XVIII wieku, gdy zaczęto używać do
wypieku drożdży, przez co ciasto stało się bardziej
puszyste.

Faworki, chrust, chruścik, chruściki, dawniej także
kreple (choć wyraz ten oznacza przede wszystkim
pączki) chrupkie ciastka o słodkim smaku, w
kształcie złożonej kokardki, smażone w głębokim
tłuszczu i posypywane cukrem pudrem.
Ciasteczka wywodzą się z Litwy i Niemiec. Na
przestrzeni lat ich wygląd zmieniał się -
początkowo przygotowywano je z drożdżowego
ciasta, które w żaden sposób nie przypominało
lekkiego i łamliwego chrustu.   

Oponki serowe, dla odmiany od oponek
drożdżowych, to przysmak karnawałowy
wykonany z ciasta serowego, którego
głównym składnikiem jest twaróg. Są
bardzo znanym przysmakiem na tłusty
czwartek. Warto przed podaniem posypać
je cukrem pudrem, wtedy lepiej smakują. 
Niezależnie, czy wybierzecie pączki,
oponki czy chrust, ważne, aby w Tłusty
Czwartek spróbować łakoci i nie mieć
przy tym wyrzutów sumienia!
Smacznego!

       
                               Tłusty Czwartek
                                                                                                                                         Karolina Rafalska



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 15 02/2023 | Strona 5 
www.juniormedia.pl INFO Gadka

                      ,,Spark''-Monika Rutka
   Ta książka jest niesamowitym początkiem przygody
Lizzy i Chase'a. Pokazuje ona, że jeśli miłość jest
prawdziwa i szczera, nigdy nie zgaśnie. Mimo
trudnych początków Chase otacza dziewczynę
ogromną troską i robi wszystko, aby go pokochała.
Posuwa się nawet do pofarbowania włosów na rudo,
aby ta go pocałowała. Zabiera ją na koncert jej
ulubionego zespołu, żeby była szczęśliwa. Lizzy mimo
trudnej przeszłości i życia w ciągłym strachu otwiera
się przed chłopakiem bardziej niż przed każdym
innym. Ich miłość jest tak silna, że nie są wstanie bez
siebie funkcjonować. (Chłopaki bierzcie przykład z
Chase'a :) )

       ,,Rodzina Monet. Skarb"-Weronika Marczak
Kiedy słyszymy słowo ,,miłość'', naszym pierwszym
skojarzeniem jest związek. Jednak istnieje, także
miłość między rodzeństwem. Przekonuje się o tym
Hallie, która po śmierci babci i matki przechodzi pod
opiekę pięciu starszych braci, o których nie miała
pojęcia, ze wzajemnością. Chłopcy starają się, jak
najbardziej mogą, chronić młodszą siostrę przed
światem, chłopakami i traktują ją jak skarb. Całe
rodzeństwo jest w stanie poświęcić życie dla siebie
nawzajem. Miłość między rodzeństwem jest bardzo
ważna, bo to oni z czasem staną się nam najbliżsi i
pomogą nam, kiedy nikt inny nie będzie chciał.

        ,,Despite Your (im)perfections. 
Dotrzymaj złożonej mi obietnicy.''-Marta Łabęcka
Chase i Josephine to małżeństwo otaczające się
wyjątkową miłością. Chase mimo, że jego córka jest
już dorosła, to nadal traktuje ją jak małą dziewczynkę,
która potrzebuje szczególnej opieki. Nie wyobraża
sobie, że ktoś mógłby ją skrzywdzić. Matka
dziewczyny jednak zawsze stara się zrozumieć córkę i
wspiera ją, kiedy ta cierpi. Destiny spędza wiele czasu
z rodzicami i zna ich ,,na wylot''. Kiedy była mniejsza i
jej mama płakała po nocach, ponieważ straciła
dziecko, dziewczyna siedziała pod sypialnią rodziców
z misiem i ,,odstraszała'' potwory. Później tata zawsze
ją odnosił do łóżka, jeśli zasypiała. Ich więź jest
niesamowicie silna, a miłość bezgraniczna.

                        Miłość zaklęta w słowach
                                                                                                                                                              M.Z.
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          DZIEŃ PIZZY
 

                DZIEŃ KOTA

Pizza, jaką znamy dzisiaj, pochodzi z włoskiego
Neapolu, chociaż jako pierwsi podobny do niej placek
wypiekali już starożytni Grecy. Początkowo podawali
go wyłącznie polanego oliwą i posypanego
przyprawami, co odróżnia ten specjał od pizzy
jedzonej obecnie - obowiązkowo z serem i sosem. Ta
część historii pizzy wiąże się również z trudnościami w
ustaleniu pochodzenia samej nazwy potrawy. Część
językoznawców uważa bowiem, że pochodzi ona od
greckiego wyrazu plax, oznaczającego coś
płaskiego. 

SKŁADNIKI
NA CIASTO NA PIZZĘ (JALAPENO):
1 KG MĄKI 
14 G DROŻDŻY ŚWIEŻYCH
550 ML CIEPŁEJ WODY
4 ŁYŻKI OLEJU
¼ ŁYŻECZKI CUKRU
½ ŁYŻECZKI SOLI
DODATKOWO:
750 ML SOSU POMIDOROWEGO
100 G SALAMI PEPPERONI POKROJONEGO NA
PLASTERKI
60 G MARYNOWANYCH PAPRYCZEK JALAPENO
POKROJONYCH NA PLASTERKI ORAZ 100 G
SERA MOZZARELLA STARTEGO 

   Dzień Kota wypada w tym roku 17 lutego. W tym dniu,
możesz podarować bezdomnemu zwierzakowi dom stały
lub tymczasowy. 
   Dzień Kota to także doskonała okazja do pochylenia się
nad losem zwierząt wolnożyjących.  Większość polskich
miast organizuje w lutym szereg akcji mających na celu
szerzenie idei adopcji i poprawienie warunków
bezdomnych kotów.
A osoby, które mają już kota mogą okazać swojemu
pupilowi miłość, jednak w tym szczególnym dniu, warto
poświęcić mu więcej uwagi niż zwykle. Możecie np. cały
dzień spędzić wspólnie na kanapie, lub wyjść na dwór jeśli
kot jest tylko domowy. Jako właściciel kota z pewnością
doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że nie
zadowolisz go byle jakim podarunkiem. Zwierzęta te są z
natury bardzo wymagające i wybredne, na ten dzień
można kupić swojemu pupilowi nowe zabawki i różne
rodzaje przysmaków.
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Wyłowione z sieci
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