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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W INNYCH KRAJACH

          Dzień Babci W Polsce obchodzimy od 21 stycznia 1965
roku. Jeśli chodzi o Dzień Dziadka jego obchody zaczęły się
dopiero w latach 70, od konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie
daty takiego dnia w kalendarzu. Początkowo Dzień Dziadka miał
być obchodzony 30 maja w dniu urodzin Mieczysława Fogga, ale
taki termin nie przyjął się i później zaczęto go obchodzić
bezpośrednio po Dniu Babci. A samo święto do Polski zostało
przeniesione prawdopodobnie z Ameryki i stopniowo stawało się
coraz popularniejsze.

          W Niemczech Großeltern-Tag (Dzień Babci) obchodzony
jest podobnie jak w USA.
          Ale już w Wielkiej Brytanii Grandmother Achievement Day
(Dzień Babci) świętuje się 11 lutego, a National Grandparents
Day (święto Dziadków) obchodzony jest w pierwszą niedzielę
października.
          W Australii Dzień Babci i Dziadka obchodzi się pierwszej
niedzieli listopada od 2010 roku.
          W Estonii Dzień Babci i Dziadka celebrowano po raz
pierwszy w 2010 roku, święto ustanowiono na drugą niedzielę
września.  
          W Meksyku obchodzi się w 28 sierpnia Día de Abuelos. 
          A dla odmiany Opa- en Omadag w Holandii to święto
ruchome.
          Niezależnie, kiedy i w jaki sposób to bez wątpienia warto
obchodzić zarówno Święto Babci i Dziadka i złożyć w te dni
najserdeczniejsze życzenia swoim dziadkom. Wszystkim
babciom i dziadkom życzymy wszystkiego dobrego w dniach ich
święta.
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SŁOWO OD REDAKCJI

SONDA

PRZYSŁOWIA

Drodzy Czytelnicy,
          witamy w nowym roku z kolejnym numerem
naszej szkolnej gazetki – „Osiemnastka”. Styczeń to
czas postanowień noworocznych, które każdy stara
się spełnić. Niedługo rozpoczyna się drugie półrocze. 
          Każdy uczeń stara się o stopnie na koniec roku.
          W styczniu są również święta naszych babć i
dziadków, którzy kochają nas najbardziej na świecie i
są dla nas wielkimi wzorami. Pamiętajmy o tym.
          Niedługo nadejdą ferie zimowe. To czas zabaw i
odpoczynku, ale pamiętajmy również o
bezpieczeństwie, które jest najważniejsze ponad
wszystko.

                                                        Amelia Zawodniak
                                                       Redaktor Naczelna

Gdy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 
W lutym mróz i śnieg stały, w lecie będą upały. 
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie
zawodzi. 
Luty bywa w lód okuty. 
W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz
dokuczy. 
Kiedy w styczniu rośnie trawa, locha w lecie jest
potrawa.
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w
kominie i miej kożuch suty. 
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale
czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma

Ulubiona pora roku:
lato 56 %
zima 32 %
wiosna 8 %
jesień 4 %

Czy wyślesz komuś walentynkę?
tak 46 %
nie 30 %
nie wiem 24 % 

Gdzie spędzasz zimowiska?
w górach 36 %
nad morzem 23 %
w domu 21 %
u dziadków 20 %

Co planujesz wręczyć babci/dziadkowi w dniu ich
święta?
laurka 45 %
kwiaty 30 %
czekoladki 25 %

Ulubiona zabawa na śniegu:
jeżdżenie na łyżwach 32 %
zjeżdżanie na sankach z górki 27%
bitwa na śnieżki 24 %

budowanie bałwana 17 %

Najsmaczniejsze wypieki na Tłusty Czwartek:
pączki 52 %
faworki 33 %
oponki serowe 15 %
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MAŁACHOWIANKA

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego,
nazywane często Małachowianka to jedna z najstarszych szkół w całej
Polsce oraz jedna z najstarszych w Europie. Pełniła ona wiele funkcji
ważnych dla całego kraju. Jej historia sięga XII wieku, a dokładniej około
1180 roku. W tym czasie książę mazowiecki Bolesław IV Kędzierzawy
sfinansował budowę Kolegiaty św. Michała, obok której wybudowano
szkołę. Na uczelni wykładano początkowo łacinę, gramatykę, retorykę i
dialektykę, a wykładowcami zostawali tylko zakonnicy, benedyktyni i
kanonicy regularni. Obiekt nie sprawował się bardzo długo, bo około
1240 roku wybudowano kolejną świątynię w stylu romańskim pw. św.
Michała archa nioła. Około 1350 roku obiekt został przebudowany w stylu
gotyckim. Pod koniec XV wieku od strony Wisły została dobudowana
dzwonnica.

 Od 1675 roku do 1682 roku koło świątyni został dobudowany gmach,
będący na ten moment środkowym skrzydłem szkoły.  W latach 1611 –
1773 szkoła została przejęta przez jezuitów. Ich majątek przejęła Komisja
Edukacji Narodowej i zleciła przystosowanie budynku pod szkołę
Stanisławowi Zawadzkiemu. Była to wówczas szkoła podlegająca
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Uczelnia zaczęła pełnić funkcję
Gimnazjum Akademickiego po II rozbiorze Polski. Później w latach 1806
– 1815 funkcjonowała jako Szkoła Departamentowa. Przyjęła nazwę
Szkoła Wojewódzka Płocka po 1815 roku. Obiekt przyjął kolejną nazwę w
1837 roku, a mianem tym było rosyjskie Gimnazjum Gubernialne. W 1915
uczelnię nazywano II Gimnazjum Polskim. We wrześniu 1921 roku szkołę
upaństwowiono i nadano jej imię marszałka Stanisława Małachowskiego,
do roku 1948 szkoła istniała jako Gimnazjum i I Liceum. W latach 1995 –
2005 szkoła została mocno rozbudowano, dobudowano między innymi
całe skrzydło. 

Co ciekawe w tej szkole uczyło się
wiele ważnych historycznie postaci
m. in. Jan Zygmunt Jakubowski,
patron naszej szkoły. Aktualnie w
podziemiach znajduje się muzeum,
w którym możemy zobaczyć
między innymi pozostałości
budownictwa romańskiego oraz
gotyckiego. Na dachu budowli
możemy zauważyć obserwatorium
astronomiczne z teleskopem.
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WALENTYNKI SONDA
WALENTYNKOWA

Najlepszy prezent na
Walentynki:
·  kwiaty 31%
·  czekoladki 29%
·  biżuteria 21%
·  perfumy 19%

Z kim spędzasz Walentynki?
·  z przyjaciółmi 41%
·  z rodziną 33%
·  z sympatią 26%

Jak spędzasz Walentynki?
·  w domu 32%
·  w kinie 28%
·  na dworze 23%
·  na kolacji 17%

Walentynki to święto zakochanych
obchodzone co roku 14 lutego.
Nazwa ta pochodzi od świętego
Walentego – patrona miłości. W
tym dniu zwyczajem jest wysyłanie
sympatii listów.
Tradycja ta przybyła do Polski z
Bawarii i Tyrolu wraz z kultem
świętego Walentego. 

Popularność zyskały w Polsce
dopiero w latach 90 XX wieku.
Największe miejsce kultu
Walentynek jest bazylika imienia
patrona tego święta z Terni we
Włoszech. Znajduje się tam
relikwia świętego Walentego. 

Co roku w niedzielę przed 14
lutego przybywają tam pary
narzeczonych z Włoszech i nie
tylko, aby złożyć sobie
przyrzeczenie miłości.
Przyjeżdżają tu również
małżonkowie świętujący 25 lub 50
rocznice ślubu.W Polsce w
niektórych miastach również
znajdują się  jego relikwie.
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