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Prace plastyczne prezentuje klasa 6B.

KSIĄŻKO info
Wtajemniczeni to seria składająca się z
dwóch książek:
-Nie wszystko złoto, co
złote - opowiadająca
historię czwórki
przyjaciół, którzy,
wybierają się na wakacje
w okolice
Suwalszczyzny. W
gospodarstwie w
którym mieszkają
odkrywają mapkę, która
prowadzi do skarbu. W
międzyczasie poznają nowego kolegę, który
pomoże im znaleźć skarb. W tekst wplecione
są różne ciekawostki historyczne zamiast
przypisów.
-Czarna wołga. Tajemnica z przeszłości również opowiada historię czwórki przyjaciół,
jednak tym razem narratorem jest kto inny.

Główna bohaterka mieszka na dużym osiedlu
w Warszawie i pewnego dnia zagaduje
niejaką panią, która od jakiegoś czasu
spędza całe dnie na jednej z ławek na
osiedlu. Okazuje się, że tajemnicza pani Ania
tworzy happing opisujący jej dzieciństwo a
przy okazji stara znaleźć się swoją
przyjaciółkę, która zaginęła czterdzieści lat
wcześniej bez śladu.
Polecam tą serię
zwłaszcza, że wydanie
ma niecałe dwa lata.
Książki można
wypożyczyć w miejskiej
dziecięcej bibliotece
publicznej lub
zarezerwować je na
stronie:
www.biblioteka.kolobrzeg.pl
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Walentynki, czyli Święto
Zakochanych

Zwane również Dniem Świętego Walentego, obchodzone jest 14
lutego. W tym dniu wysyła się listy lub kartki do ukochanej osoby
z wyznaniami miłości. To jedno z najpopularniejszych świąt w
Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie młodzi ludzie obdarowują
się kartkami, z charakterystycznym symbolem tego święta:
czerwonym serduszkiem.
Do Polski zwyczaj walentynkowy dotarł w latach 90-tych XX
wieku i szybko przyjął się wśród młodzieży. Budzi u nas wiele
kontrowersji, jako bezkrytycznie przyjęty zwyczaj z zachodu. A
przecież patron Dnia Zakochanych jest katolickim świętym.
Kim więc był ten święty? To autentyczna postać. Stare źródła
historyczne podają, że był kapłanem rzymskim, który żył w II
wieku naszej ery. Został ścięty w czasie prześladowań. Święty
Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym.
Patronem zakochanych stał się jeszcze za swego życia, udzielał
bowiem ślubu zakochanym nawet wtedy, gdy ich rodzice nie
wyrażali na to zgody.
Został wtrącony do więzienia. Jak mówi legenda, zakochał się tam
w niewidomej córce swojego strażnika więziennego, która pod
wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy się o tym dowiedział
cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty
napisał do swojej ukochanej list, który kończył podpis: „Od
Twojego Walentego”. Egzekucji dokonano 14 lutego 269 roku.
Grób świętego szybko otoczony został kultem, pielgrzymowali tam

głównie młodzi zakochani.
Walentynki popularne są również w Japonii, ale w nieco innej
postaci niż w Stanach Zjednoczonych, czy Europie. Według
japońskiego obyczaju 14 lutego, w walentynki, to mężczyźni
otrzymują prezenty od kobiet. Najczęściej są to czekoladowe
słodycze. Miesiąc po walentynkach, 14 marca, obchodzi się „biały
dzień”, kiedy to z kolei kobiety otrzymują prezenciki od
mężczyzn. Początkowo za najlepszy podarunek uważane były białe,
słodkie pianki i pierwotna nazwa tego nowego zwyczaju brzmiała:
„dzień pianek”.
Walentynki i biały dzień są popularne nie tylko w Japonii, ale
również w Korei Południowej, Hongkongu i na Tajwanie.
Czy to znaczy, że w Polsce Święto Zakochanych zaczęto
obchodzić dopiero na fali popularności Dnia św. Walentego?
Otóż nie, my mamy odpowiednie święto znacznie starsze niż
walentynki. Nasze rodzinne, słowiańskie święto, zwane Nocą
Kupały lub Sobótką, jest obchodzone w nocy z 21 na 22 czerwca.
Warto o tym pamiętać, gdy 14 lutego będziemy wysyłać kartkę.

Gdy coś Cię trapi …
 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i
Młodzieży
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie
masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.
Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie od godziny 12.00
do 2.00 w nocy, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz
przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów
Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka
Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a
coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie
sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie,
że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo.
Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od
godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz
tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój
numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub
obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć
się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc
dostępna przez całą dobę.
http://www.niebieskalinia.org/

Gdy doskwiera Ci nuda …
nietypowa forma artystyczna

przez cały rok, przygotowywane są na tą okazję specjalne stroje
karnawałowe, mieniące się złotem, bogato zdobione i ich częstym
elementem są pióra.
Karnawał w 2021 roku jest zupełnie inny niż dotychczas.
W tym roku nie można organizować hucznych imprez.
Wenecki karnawał jak i wiele innych odbędą się wirtualnie w sieci.
Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy i w przyszłym roku
szkolnym zorganizujemy bal karnawałowy w naszej szkole.

Karnawał jest to okres zimowych balów, maskarad (bal
maskowy), pochodów i zabaw. Najczęściej rozpoczyna się on w
dniu Trzech Króli , a kończy we wtorek przed środa Popielcową,
która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na
Wielkanoc. Dawniej w Polsce okres ten nazywano Zapustami i
również był to czas zabaw, ostatnie trzy dni zapustów to ostatki
zwane onegdaj, w niektórych regionach Mięsopustem.
Widowiskowe karnawały i najbardziej popularne odbywają się w
Rio de Janiero i w Wenecji. Tuż przed środa popielcową odbywają
się parady, które trwają kilka dni. Okres ten jest oczekiwany

Dzień Kobiet to coroczne święto kobiet obchodzone
8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ
ustanowione zostało w 1910 r., a więc ponad 100 lat temu. Ruchy
robotnicze w Europie oraz Ameryce Północnej stanowią korzenie
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pierwszy raz święto obchodzono
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r.
Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym
świecie Dzień Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei
równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniu praw kobiet (w
tym wyborczych).
Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w
kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie obchodzony
jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13
sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał się szczególnie popularny w
czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do
obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi
podarunkami. Tak więc Panowie… pamiętajmy o Paniach 😊.

Dzień Mężczyzn - 10 marca
Nie tylko kobiety mają swoje święto, od niedawna w
kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn. Pomysł na to święto jest
pochodną idei równości płci. Tradycja święta zapoczątkowana
została w 1999 r. Na świecie jest on obchodzony oficjalnie 19
listopada, jednak w Polsce przyjęła się data 10 marca, czyli dwa
dni po święcie kobiet. Oprócz Dnia Mężczyzn w kalendarzu
znajdują się jeszcze dwa pokrewne święta: Dzień Ojca —
obchodzony 23 czerwca oraz Dzień Chłopaka — obchodzony 30
września. Pomimo, że „męskie” święta nie są tak popularne jak
„kobiece”, to jednak stanowią doskonałą okazję do złożenia
życzeń czy wręczenia drobnego upominku.

Zwierzęta Australii są jednymi z najciekawszych na

świecie. 80% zwierząt jest unikalnych tylko dla Australii.

O AUSTRALII



Nazwę Australię nadano w
1824 roku. Pochodzi od słowa „terra
australis incognita”, które oznacza „nieznaną wyspę
południową”

Wielka Rafa Koralowa jest największym ekosystemem na
świecie. Złożona z prawie 2500 pojedynczych raf i
widoczna jest z kosmosu.

Rdzennymi mieszkańcami Australii to Aborygeni i

wyspiarze z Cieśniny Torres.W 1867 r. Stany Zjednoczone
kupiły od Rosji Alaskę za 72 miliony dolarów.

Najwyższym szczytem na kontynencie Australii jest Góra
Kościuszko, stojące na wysokości 2228 metrów n. p. m.

Koala śpi około 20 godzin dziennie.
W Australii występują 4 różne gatunki kangurów, z których
największy jest kangur czerwony. Największy kangur
czerwony miał 2,1 metra wysokości i ważył 91 kilogramów.

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-ze-swiata/

Zawieszki na drzwi
do samodzielnego wykonania

Zbliża się tłusty czwartek…..

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału.
W Polsce wedle tradycji, w tym dniu
dozwolone jest objadanie się. Najbardziej popularne
potrawy to pączki i faworki inaczej zwane chrusty.
Ciekawostka….
Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi
słoniną, boczkiem i mięsem.

