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 Palce lizać

Od redakcji
Witajcie po raz trzeci w tym roku szkolnym! Po zadumie związanej ze
Świętem Zmarłych, po lekcji patriotyzmu z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę nadszedł czas na Andrzejkowe wróżby, zabawy…
Jesteśmy ciekawi, czy przepowiednie potwierdzą się. Po Andrzejkach przyjdzie
czas na Mikołajki, Boże Narodzenie i oczywiście Nowy Rok. Nie wyprzedzajmy
jednak faktów i oddajmy się zabawie, wróżbom, które potraktujmy z
przymrużeniem oka. Bądźcie z nami! Redakcja

Święto Trzech Króli
Święto Trzech Króli, inaczej Objawienie Pańskie przypada zawsze 6
stycznia. Dzień ten kończy tradycyjne
obchody Bożego Narodzenia. W
kościołach kapłan święci kredę i
kadzidło, które upamiętniają dary
złożone małemu Jezusowi przez
Mędrców ze wschodu (mirrę,
kadzidło i złoto). Dawniej po
powrocie z kościoła poświęconym
kadzidłem okadzał gospodarz dom i
obejście. Potem ktoś z domowników
wypisywał kredą na drzwiach inicjały
oraz aktualną datę roczną: C + M + B
2019. Zapis ten tłumaczy się jako skrót wyrazów łacińskich tworzących zdanie:
"Niech Chrystus błogosławi temu domowi".

Z pewnością masz sanki. Weź je i wyjdź na pobliską

Strona

W artykule postaramy się Wam podpowiedzieć, w
jaki sposób przyjemnie spędzić ferie. Otóż, wcale nie musisz
wyjeżdżać w góry, żeby czas wolny od szkoły spędzić miło i
bezpiecznie.
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Udane ferie

górkę. Usiądź na sanki i jazda z górki na pazurki!
W większych miastach są lodowiska. Ubierz się stosownie i poproś
rodziców o podwiezienie. Jeśli nie posiadasz własnych łyżew, zawsze je
można wypożyczyć na miejscu. Baw się do woli.
Zabierz swojego czworonoga na spacer. Pobawcie się wspólnie na śniegu.
Umów się z kolegami na śnieżną bitwę. Odśnież chodnik przed domem.
Może obok mieszkają starsi sąsiedzi, którym z pewnością trudno jest
machać łopatą. Zrób to za nich!
Wybierz się na ciekawy film do kina. Dobrym pomysłem będzie też
kręgielnia. Zaproś do wyjazdu swoich rodziców.
Przeczytaj książkę, na którą wcześniej nie miałeś czasu.
Korzystaj z ferii w szkole, w bibliotece, w świetlicach wiejskich.
Prowadzone zajęcia z pewnością będą atrakcyjniejsze od siedzenia przed
telewizorem czy komputerem.
Pamiętajcie o zachowaniu bezpieczeństwa.
Nie zjeżdżaj z górek wychodzących na jezdnię.
Ubieraj się w jaskrawe kolory, noś odblaski, aby być widocznym na
drodze.
Rzucając śnieżkami pamiętaj, aby nie było w nich lodu ani kamieni.
Jadąc autobusem, pamiętaj o zakupie biletu.
Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy.

Wszystkim Pracownikom oraz uczniom naszej
szkoły życzymy szczęśliwego, błogiego, a nade
wszystko bezpiecznego odpoczynku podczas
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ferii zimowych Redakcja

Już przeminął czar choinki, czas
wysyłać Walentynki!

Strona

14 lutego wzrasta sprzedaż kwiatów, a także drobnych upominków,
którymi ludzie się obdarowują. Świat robi się kolorowy od serduszek, gołąbków,
cukiereczków i innych gadżetów. Walentynki dajemy, wysyłamy, ale też chcemy
ich jak najwięcej zebrać na znak, że jesteśmy lubiani, kochani, szanowani.
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Czy wiecie, że początki walentynek sięgają średniowiecza?
Najwcześniej obchodzono je w Anglii. W Polsce
obchodzone są od kilkunastu lat. Obchodzi je
każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej
jest płci.
Przodkiem tego święta w Polsce były
"Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, stosowały
magiczne sposoby, aby zwrócić uwagę kawalerów.
Dzisiaj panny nie dążą do szybkiego zamążpójścia, więc
i sposoby uwodzenia nie są nazbyt istotne.
Święty Walenty był męczennikiem, który poniósł
śmierć
jako
biskup Terni pod Rzymem podczas panowania cesarza Klaudiusza II Gota.
Wspomina się o jeszcze jednym św. Walentym, kapłanie rzymskim, ale wiele
źródeł uważa go za świętego utożsamianego ze świętym biskupem. Opis śmierci
oraz okoliczności poprzedzających męczeństwo opisuje ksiądz Piotr Skarga.
Święty Walenty w czasie prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze
sług cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego rodziny. Sprowadziło to
na niego gniew władcy, który kazał biskupa bić maczugami, a późnej ściąć. Kult
świętego dość szybko się rozprzestrzenił. W miejscu, w którym męczennik
został pochowany, papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Kult świętego biskupa
rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie.
Święty Walenty czczony jest jako patron chorych na epilepsję i inne choroby
mogące mieć podłoże nerwowe.
To, że św. Walenty zakorzenił się w polskiej tradycji religijnej jest skutkiem
niemieckich wpływów. Kult świętego przywędrował do nas z Bawarii i Tyrolu.
Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. Jedni
wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach
Brytyjskich ptaków w pary. Może dlatego jest tak dużo motywów związanych z
nimi na wysyłanych kartkach (głównie gołębie). Inni uzasadniają to adaptacją
przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców - w
dniu bogini dziewcząt, 15 lutego - imion swych ukochanych.
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Laurki czy listy walentynkowe mają zazwyczaj kształt serc. Mogą też
zawierać zabawne rysunki, zdjęcia, napisy. Do liściku, laurki można dołączyć
mnóstwo wyciętych serduszek.
Innym, równie miłym akcentem będą kwiaty. W elegancki sposób
wyrażają nasze uczucia. Pamiętajcie, aby były świeże, w żadnym wypadku
sztuczne. Kupując kwiaty warto wcześniej zapoznać się z ich „mową”. Tak dla
przykładu:
groszek- nie wierzę Twym uczuciom
hiacynt- bądź czulsza dla mnie
jaśmin- czy pokochasz mnie kiedyś?
konwalia- nic Cię tak nie zdobi, jak Twoja uroda
margerytka- jesteś najpiękniejsza
narcyz- jesteś bez serca
pierwiosnek- moje uczucia są coraz gorętsze
róża - kocham Cię
stokrotka- podobasz mi się
tulipan- marzę o Tobie
wrzos- wzdycham do Ciebie
amarylis- jesteś wielką kokietką
bratek- królujesz w moich myślach
chaber- nie śmiem Ci wyznać moich uczuć
dalia - cieszę się, gdy Cię widzę
fiołek- nikt nie wie o naszej miłości

Sympatię bardzo ucieszy drobny
prezencik, świadczący o naszym
uczuciu. Może być to zarówno flakonik
perfum, jak i pierścionek z brylantem,
jeśli nas na to stać. Z pewnością
spodoba się pluszowy miś czy
poduszka w kształcie serca, na której
ukochana osoba będzie mogła
zasypiać, myśląc oczywiście o nas. Na
walentynkowy podarunek świetnie
nadaje się bombonierka pełna
czekoladek, piernikowe serca czy lizać
w
tym
kształcie.
Wspaniałym
prezentem będzie także koszyk
owoców (np. jabłka w czerwonym
pudełku oczywiście w kształcie serca).
Świetnym pomysłem będzie też kolacja przy świecach. Wcale nie musi to być
kolacja w drogim lokalu, wystarczy zorganizować miły wieczór w domu. W
menu powinna się pojawić sałatka z owoców tropikalnych - w Anglii potrawa
nieodłącznie związana z Dniem św. Walentego.
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Postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o zakochanych.
Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn można dopatrzeć się
ciekawych spostrzeżeń.
Miłośnik natury- potargany, w jego ubiorze można doszukać
się kolorów ziemi oraz elementów roślinnych. Jest znawcą
otaczającej przyrody. Jego zaletą jest to, że jest troskliwy,
opiekuńczy i stara się żyć w zgodzie z naturą nie szkodząc jej. Miłośnik natury z
pewnością zwróci uwagę na dziewczynę „bluszcz”. Jeśli swoim wyglądem
przypominasz roślinę (za wyjątkiem kaktusa), nie jesz mięsa, nosisz długie
spódnice lub sukienki i zwrócisz się do niego nazwą zwierzęcia, rozkochasz go w
sobie na wieki.
Inteligent- często nosi okulary bądź bardziej nowoczesny -szkła kontaktowe,
książkę pod pachą. Uśmiecha się radośnie pokazując biel swoich zębów. Możesz
z nim pogawędzić na każdy temat, w różnych językach. Jest miły, opiekuńczy, a
w jego obecności czujesz się po prostu świetnie. Zadba, aby otworzyć przed
tobą drzwi, ustąpi ci miejsca w autobusie, pożyczy swój parasol, a kiedy zajdzie
potrzeba przeniesie przez kałużę. Jeśli trafisz na niego szanuj, bo jest
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Zakochani są wśród nas
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Business-girl- ubiera się zawsze nienagannie w przepisowy mundurek. Jest
cynicznie nastawioną do świata realistką. Jej harmonogram prac jest zawsze
napięty i nie będzie mogła poświęcić ci wiele swojego cennego czasu. Będzie
podejmowała za ciebie decyzje, spełniała marzenia, nawet te, których jeszcze
nie zdążyłeś ujawnić. Jeśli zawiedziesz ją, utracisz na zawsze.
Wszystkim zakochanym dedykujemy piękny wiersz- „Hymn o miłości”
Gdybym mówił językami ludzi i
Miłość nie zazdrości,
aniołów,
nie szuka poklasku,
a miłości bym nie miał,
nie unosi się pychą;
stałbym się jak miedź brzęcząca
nie dopuszcza się bezwstydu,
albo cymbał brzmiący.
nie szuka swego,
Gdybym też miał dar prorokowania
nie unosi się gniewem,
i znał wszystkie tajemnice,
nie pamięta złego;
i posiadał wszelką wiedzę,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym
lecz współweseli się z prawdą.
góry przenosił.
Wszystko znosi,
a miłości bym nie miał,
wszystkiemu wierzy,
byłbym niczym.
we wszystkim pokłada nadzieję,
I gdybym rozdał na jałmużnę całą
wszystko przetrzyma.
majętność moją,
Miłość nigdy nie ustaje,
a ciało wystawił na spalenie,
[nie jest] jak proroctwa, które się
lecz miłości bym nie miał,
skończą,
nic bym nie zyskał.
albo jak dar języków, który zniknie,
Miłość cierpliwa jest,
lub jak wiedza, której zabraknie.
łaskawa jest.
Po części bowiem tylko poznajemy,

7

rzadkością.
Macho- charakterystyczne u niego będą: nieprzeniknione spojrzenie, zwroty
don dziewczyn typu: mała, dziecino, wypasiony telefon i skórzane spodnie. Jego
mięśnie mogą czasem okazać się przydatne, jeśli trzeba będzie osłonić cię przed
wiatrem. Macho rozmowy kieruje na temat swojego wyglądu, który jest dla
niego najważniejszy. Nie pokazuj się z nim, jeśli akurat wyskoczył ci pryszcz, bo
nie znosi wstydzić się za twój wygląd przed znajomymi.
Wśród pań można wyróżnić następujące typy amantek:
Wamp- ciemny makijaż, ciemny strój z metalicznymi dodatkami dobrej jakości i
drapieżne spojrzenie. Z kobietą wampem nie można się nudzić, choć
elokwencją nie grzeszy.
Myszka- kobieta, która nie jest zauważana przez większość ludzi, gdyż nie
zwraca na siebie uwagi otoczenia. Jest zalękniona i ugodowa. Jeśli taką spotkasz
i lubisz dominować w związku, traktuj ją jak skarb, bo niewiele takich na
świecie.

po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest
doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle,
niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w
twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i
zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja,
miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
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 Siedzi chłopak z dziewczyna na ławce w
parku i zwierza się jej:
- Wiesz co, chodzę z Tobą nie na żarty...
Dziewczyna na to:
- Ja też jestem głodna...
 Chłopak mówi do swej dziewczyny:
- Ale będziemy mieli super sobotni wieczór.
Mam trzy bilety do kina.
- Po co nam trzy bilety? - pyta dziewczyna.
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Na wesoło

- No, dla twojego taty, mamy i młodszej siostry!
 Córka mówi do ojca:
- Tato, jestem zakochana. Marka poznałam na Sympatii, potem zostaliśmy
przyjaciółmi na Facebooku. Później rozmawialiśmy na WatsApp, teraz
oświadczył mi się przez Skype.
- Córeczko- odpowiada rodzic- w związku z tym weź ślub na Twitterze, dzieci
kupcie na Ebay, a jak ci się mąż znudzi, wystaw go na Allegro.
 Rozmawiają dwie koleżanki:
- Czy twój chłopak pamięta o rocznicy waszego poznania?
- Na szczęście nie pamięta.
- Dlaczego „na szczęście”?- pyta zaniepokojona.
- Bo przypominam mu parę razy w roku i dostaję więcej prezentów.

Palce lizać
Sernik truskawkowy na zimno

Smacznego

Strona

1. Dwie galaretki rozpuścić w 1 i 1/2 szklanki gorącej
wody, odstawić do wystygnięcia.
2. Truskawki umyć, usunąć szypułki, ułożyć w tortownicy jedną warstwą.
10-12 truskawek odłożyć do dekoracji wierzchu sernika.
3. Kiedy galaretka zacznie tężeć i będzie miała konsystencję rzadkiej
śmietany, ubić ją mikserem na puchatą piankę. Dodać następnie serek i
dokładnie wymieszać.
4. Masę wylać na truskawki, po czym sernik wstaw do lodówki.
5. Trzecią galaretkę rozpuścić w 1 i 1/2 szklanki wody, odstawić do
wystygnięcia.
6. Odłożone truskawki pokroić na plastry i ułożyć na stężałym serniku. Zalać
zimną galaretką i ponownie wstawić do lodówki.
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Składniki:
3 galaretki o smaku truskawkowym lub poziomkowym
(1,5 litra wody)
1/2 kg homogenizowanego serka
3/4 kg truskawek
Wykonanie:

