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W tym roku czas odpoczynku i zimowego szaleństwa rozpoczyna się już 13.01., 
a kończy 24.01. 

Z tej okazji mamy dla Was przepis na magiczny napój, dzięki któremu wrócicie 
po feriach bezpieczni i zdrowi. Oto on:

„Wrzuć do garnka: rozsądku troszeczkę

i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz ominiesz górki w pobliżu ulicy.

Dodając kubek rozwagi i miodu, nie przypniesz sanek do samochodu.

Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi,

a nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi.

Wypij napoju dwie filiżanki,

resztą poczęstuj wszystkie koleżanki.

Przepis wspaniały, działa błyskawicznie,

Bawiąc się świetnie zachowasz:

ZDROWIE I ŻYCIE”

Zarówno uczniom, rodzicom oraz wszystkim 
pracownikom szkoły życzymy miłych 
i niezapomnianych wrażeń podczas ferii!!!

Redakcja



KARNAWAŁ

Prawie wszędzie na świecie świętujemy karnawał, przebierając się, 
tańcząc i bawiąc. Kiedyś w dzień karnawału można było robić, to co było 
zakazane w ciągu całego roku. Okres balów rozpoczyna się od święta Trzech 
Króli 6.01. a kończy we wtorek 25.02.2020r. Następny dzień – środa - 
Popielec, oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Przed nami ostatki - ostatnie dni karnawału. Trwają od tłustego 
czwartku, a kończą się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem” 
(w Wielkopolsce jest to tzw. „podkoziołek”). 

BAL KARNAWAŁOWY! 

Żeby dobrze świętować podczas karnawału niezbędny będzie odpowiedni strój. 
Jeśli nie masz specjalnego przebrania, oto łatwy sposób na wykonanie maski 
karnawałowej!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podkozio%C5%82ek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82usty_czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82usty_czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82


Maska jest bardzo łatwa do wykonania i idealna do obserwowania

innych, samemu pozostając niezauważonym!

1.Przygotuj papierowy model  "podstawowej maski" (wytnij ją i złóż na pół, 
żeby była symetryczna).

2.Za pomocą tego wzoru wytnij maskę z filcu (lub tektury) w wybranym 
kolorze.

3.Dodaj osobisty akcent, naklejając błyszczące naklejki lub rysując różne wzory 
flamastrami.

4.Zrób dziurki po bokach, żeby wsunąć w nie szeroką gumkę.

WALENTYNKI

Czym są właściwie Walentynki?

Walentynki to święto zakochanych. Obchodzone jest raz w roku - 
14 lutego. Symbolem walentynek jest serce, kolor czerwony i Amor.



W  tym  dniu  ludzie  obdarowują  się  różnymi  prezentami:  kwiatami,
laurkami, bombonierkami, maskotkami. Wszyscy starają się w tym dniu
być dla siebie mili i często wyznają sobie miłość.

Myślę, że walentynki powinny być obchodzone codziennie, a nie raz
w roku. Wszyscy na co dzień byliby szczęśliwi i radośni. Święto to nie ma
ograniczeń wiekowych, dlatego zachęcamy wszystkich, aby w tym dniu
sprawiali sobie wzajemnie przyjemność!

TŁUSTY CZWARTEK

2O lutego 2020 r.

Jak  sama  nazwa  wskazuje,  celebrowanie  tłustego  czwartku polega  na
solidnym objadaniu się przed wielkim postem. W tym celu na tłusty czwartek
przygotowywano zawsze najbardziej kaloryczne przysmaki. Symbolem tego dnia
stały się pączki, które, co ciekawe, serwowano w przeszłości nie na słodko, ale
pikantne  i  „na  tłusto”.  Pączki  przyrządzano  bowiem  z  ciasta  chlebowego  i
faszerowano boczkiem oraz mięsem. Dopiero w XVI wieku na polskich stołach
zagościły słodkie pączki.



Obecnie cukiernie co roku przygotowują na tłusty czwartek szeroką gamę
pączkowych  słodkości:  z  różą,  marmoladą,  czekoladą  czy  adwokatem  oraz
pyszne faworki.

Zajadanie tych przysmaków w tłusty czwartek stanowi nie tylko ostatnią
okazję do pofolgowania sobie przed wielkim postem, ale ma również zapewnić
pomyślność przez cały rok. Innymi słowy – kto nie zje tego dnia choćby jednego
pączka albo chruściku, tego dola nie będzie słodka.


