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R O Z M A I T O Ś C I~
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w nasze szkole !
10 stycznia jak co roku w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbiórkę prowadziły dziewczyny z klasy III a i
III d. W tym roku zbieraliśmy na niemowlaki i na godną opiekę seniorów. Każdy
kto wrzucił pieniążki do puszki dostał samoprzylepną naklejkę – serduszko.
Nasze koleżanki i koledzy reprezentowali też szkołę w czasie występów
zorganizowanych w ramach WOŚP w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WALENTYNKI
To święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa święta pochodzi od św.
Walentego, który był biskupem i męczennikiem, z wykształcenia lekarzem. Żył
w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz
ten za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki
małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił
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śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się
w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod
wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał
zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej
ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14
lutego 269 r.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury
francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego
z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z
rodzimym

świętem słowiańskim zwanym

potocznie Nocą

Kupały lub

Sobótką,

obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca,
opatrzone

walentynkowym wierszykiem,

a

często

i miłosnym wyznaniem.

Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy i pluszowych maskotek.

Opracowanie Natalia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KARNAWAŁ
Karnawał- okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się
najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową,
która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.
Nazwa pochodzi od włoskiego carne vale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny
oznaczało pożegnanie mięsa (carne mięso + valere obowiązywać, być ważnym,
królować) lub "carne" - mięso + "vale" - żegnaj), przed rozpoczynającym się
wielkim postem. Inna etymologia tej nazwy, każe szukać jej źródeł w (łac. carrus
navalis wóz w kształcie okrętu), nazwie wozu który uczestniczył w procesji
świątecznej ku czci bogini Izydy a później Dionizosa w starożytnym Rzymie.
Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych.
 Zapusty na Kaszubach
Zarówno zapusty jak i inne zwyczaje Kaszubów mają swoje źródło w
dawnej przeszłości i tworzą ich kulturę. Zapusty, to czas zabaw i tańców.
W tym czasie często spożywa się też duże ilości alkoholu. Panny
wystrojone w piękne suknie brały udział w balach, by znaleźć mężów. Okres
ten kończy się w ostatki. Dawniej w zapusty jedzono dużo tłustych dań,
bardzo popularne były placki ziemniaczane. Jedzono wiele, jakby chciano
zaspokoić głód przed zbliżającym się postem. Ludzie bardzo biedni starali
się w tym dniu zjeść choć trochę mięsa wierząc w to, że kto w zapusty nie
je mięsa, tego komary przez lato zjedzą. W tym czasie smażono też
pączki, faworki i bliny. Taniec, zabawa, śpiewy, to nieodzowne elementy
zapustne widoczne w każdym zakątku Kaszubów. Kaszubskie zwyczaje
zapustne są bardzo wesołe i swawolne. Do dzisiaj zachował się tu zwyczaj
chodzenia w zapusty przebierańców.
 Karnawał na świecie
Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz
na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w Rio de
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Janeiro pod względem liczby odwiedzających go turystów jest Notting Hill
Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga ponad 1,5 mln turystów.
Wracając do tematu dzisiejszej formy karnawału, należy zwrócić uwagę, że nie
można jednoznacznie określić jego długości. Wiąże się to ściśle z ruchomością
Świąt Wielkiej nocy, a w szczególności Środy Popielcowej. W tym roku na
przykład Środa Popielcowa wypada dwudziestego czwartego lutego, więc jak
łatwo można sobie policzyć sam karnawał tego roczny trwa czterdzieści dziewięć
dni. W ubiegłym roku, ze względu na stosunkowo bardzo wcześnie przypadające
Święta Wielkiej Nocy, a co za tym idzie także Środę Popielcową, okres karnawału
był niezmiernie krótki. Niezaprzeczalnym faktem pozostaje jednak, że mimo
długości karnawału, ludzie bawią się wspaniale i często zapomina się dzięki temu o
ogólnych problemach codzienności.
Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją
myślą o już niedługo mającym nastąpić balem. Zabawy karnawałowe goszczą z
powodzeniem już w przedszkolach, a im wyżej w stopniu edukacji poprzez szkołę
podstawową, gimnazjum i kończąc na szkołach ponad gimnazjalnych, te zabawy są
coraz bardziej wystawne i ciekawe. Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest to
wspaniała forma zabawy, ponieważ nie mają zbyt wiele okazji do tego rodzaju
spędzenia czasu. Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania tego balu to wspaniałe
przeżycie dla naszych najmłodszych. Nieodłącznym elementem takich wydarzeń
są odpowiednie stroje. Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczości i
niecierpliwości. Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami w co
będą przebrane i w jaki sposób, a już na pewno nie zdradzają szczegółów swoich
strojów karnawałowych. Młodzież bawi się już bardziej w tradycyjny sposób.
Jeżeli nie obowiązuje konwencja balu przebierańców, zakłada się stroje
wieczorowe, lub bardziej swobodne.
W naszym gimnazjum zabawa karnawałowa odbędzie się 29.01.2014 r.
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Opracowanie Marcela

Tłusty Czwartek (w tym roku wypada 27 lutego)
Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Ponieważ data
tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym.
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w
katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie
się.
Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych
regionach chrustem lub chruścikami.
Geneza tłustego czwartku sięga starożytności. Był to dzień, w którym świętowano
odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych
potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki
przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w
ten sposób raz w roku tzw. tłusty dzień.
Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej.
Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem ukryty
mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć
się dostatkiem i powodzeniem.
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Przysłowie:
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
A Bartkowa uwierzyła , dobrych pączków nasmażyła.

REDAKCJA POLECA NA FERIE
Małgorzata Musierowicz- „Jeżycjada”
Co prawda popularna seria składa się z 18 części, ale kto powiedział, że trzeba
czytać wszystkie? (aczkolwiek książki są bardzo ciekawe, więc jeśli lubisz dobrą
lekturę- zachęcam) Jedną z nich na pewno już poznaliście. „Opium w rosole”,
którą omawia się w pierwszej klasie gimnazjum to właśnie jedna z części
„Jeżycjady”.
Pierwszą powieścią cyklu M. Musierowicz jest „Szósta Klepka”. Bohaterką jest
Cesia Żakówna, mająca kompleksy na tle własnej urody. Trudno ich nie mieć, gdy
ma się superatrakcyjną siostrę o romantycznym imieniu Julia, piękne koleżanki i
w dodatku musi się znosić dziwne spojrzenia kolegi z klasy Jerzego Hajduka.
Oczywiście według Cesi są to spojrzenia krytyczne. Do tego jeszcze rozbrykany
kuzyn, który ciągle coś broi… Podpala balkon, albo ozdabia pisanki wizerunkiem
Hitlera. Mimo to u rodziny Żaków zawsze panuje miła atmosfera. A i sama Cesia
znajduje w końcu swoją „drugą połówkę”.
Seria Małgorzaty Musierowicz opowiada o wydarzeniach bardzo realnych i często
spotykanych w naszym życiu. Główne bohaterki książek wcale nie wyglądają jak z
okładek magazynów, nie brakuje im problemów, zmagają się z nieżyczliwymi
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nauczycielami i nadmiarem pracy domowej, miewają okresy buntu, pełno u nich
dziwnych, żenujących wpadek… Mimo to w ich rodzinie zawsze panuje miła,
przyjemna atmosfera, jej członkowie są pełni wzajemnego zrozumienia.
Serdecznie polecam przeczytanie choć jednej części cyklu. Nie brak w nich
poważnych przemyśleń, ale można się również pośmiać czytając je.
Ola
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Małe co nieco o języku angielskim.

Język angielski należy do rodziny języków zachodniogermańskich, jego najbliżsi
„krewni” to niemiecki i holenderski. Powstał jako mieszanka dialektów używanych
przez Celtów i napływowe plemiona Anglów i Sasów. Możemy wyróżnić trzy etapy
rozwoju języka angielskiego: staroangielski (V-XII wiek), średnioangielski (XIXV wiek) i nowoangielski (od wieku XV). Język nowoangielski przeżywał swój
rozkwit w okresie od wieku XV do XVII, w tym również za sprawą Williama
Shakespeare’a, którego dzieła pełne są neologizmów w późniejszym okresie na
stałe wcielonych do angielszczyzny. Dziś zdradzamy największe ciekawostki
języka angielskiego.
Ciekawostki:
1.
Angielski jest językiem ojczystym około 500 milionów ludzi. Dla dalszych
300 milionów stanowi on drugi język używany regularnie. Szacuje się, że półtora
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miliarda ludzi (blisko jedna czwarta populacji Ziemi) opanowała bądź uczy się i
używa tego języka jako języka obcego.
2.

Język angielski ma status języka oficjalnego w 56 krajach świata.

3.
Największa liczba osób posługujących się językiem angielskim jako
ojczystym mieszka w Stanach Zjednoczonych.
4.
Angielski jest jednym z najbogatszych języków na świecie: jego słownik
obejmuje ponad 600 tysięcy wyrazów. W słowniku wydawnictwa Oxford
(„Oxford English Dictionary”) znajduje się około 300 tysięcy haseł, ale wiele słów
technicznych i naukowych tam nie figuruje.
5.
Wyedukowany użytkownik angielskiego używa około 5 tys. słów w mowie i
około 10 tys. w piśmie. Aby skutecznie się porozumiewać w codziennych
sytuacjach wystarczy znajomość około 2000 angielskich słów.
6.
Według „Oxford English Dictionary” najdłuższe słowo w języku angielskim
to
45-literowy
wyraz
„pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”,
oznaczający chorobę płuc.
7.
Najpopularniejszą literą w języku angielskim jest e. Inne najczęściej
występujące to kolejno: t, a, i, n, o, s, h, r, d.
8.
Najczęściej występującym słowem w języku angielskim jest przedimek
„the”.
9.
Najwięcej słów w języku angielskim zaczyna się na literę s (ponad 34 tys. w
„Oxford English Dictionary”)
10. Największą liczbę znaczeń ma słowo „set”. Według „Oxford English
Dictionary” istnieją aż 464 sposoby jego użycia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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P O Z N A J M Y S I Ę
W tym numerze przybliżamy Wam sylwetkę pani Katarzyny Domin.
Jak długo pani uczy?
Dziewięć lat.
Zawsze chciała być pani nauczycielem?
Nie zawsze, na początku (w dzieciństwie) chciałam być sprzedawczynią w sklepie,
albo bibliotekarką.
Czy lubi pani swoją pracę?
Tak, (bardzo).
Pierwsza szkoła, w której pani uczyła?
Gimnazjum w Maniowach.
Jest pani optymistką czy pesymistką?
Zdecydowanie optymistką.
Największe pani marzenie?
Największe moje szkolne marzenie, żeby chłopcy z III c osiągnęli wysokie wyniki
na egzaminie gimnazjalnym.
Pani hobby?
Gotowanie, bieganie.
Polecana książka?
J. Franzen „Wolność” (zdecydowanie dla dorosłych).
Polecany film?
„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”.
Lubi pani uczyć w naszej szkole?
Bardzo, uwielbiam moich uczniów oraz nauczycieli, z którymi pracuję. W naszej
szkole panuje świetna atmosfera.
10

Dziękuję za rozmowę.
Klaudia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Czy wiecie, że....
17 lutego przypada Dzień Kota
Światowy dzień kota to święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od
1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka,
niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś
dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.W 2010
roku Fundacja Viva! oraz program ”Mój Pies i inne zwierzęta” w TVP Warszawa
przyjęły patronat Światowego Dnia Kota. W Centrum Targowo-Kongresowym MT
Polska Stowarzyszenie Miłośników Kotów Rasowych Jedynka zorganizowano
wystawę kotów rasowych. Towarzyszyła jej akcja pomocy dla kotów bezdomnych i
wolno żyjących, dla których zima jest trudnym okresem do przetrwania. Do
obchodów Dnia Kota włączyło się również wydawnictwo MULTICO.W akcji biorą
również

udział

schroniska

dla

bezdomnych

zwierząt

oraz

organizacje

prozwierzęce.
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21 lutego Dzień Języka Ojczystego
Językoznawcy alarmują:
„Żyjemy w epoce wielkiego wymierania języków.”
Uwagę świata na ten problem ma zwrócić obchodzony 21 lutego pod patronatem
UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
W tym roku hasło przewodnie święta brzmi: "Książki dla nauki języków
ojczystych".
Połowa spośród ponad 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest
zagrożona wyginięciem. Czarny scenariusz przewiduje, że do końca XXI wieku
przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków; optymiści
szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich.
Prognozy te pochodzą z raportu UNESCO, które ustanowiło Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego 1999 r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności
językowej świata, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych
i ginących.
UNESCO opracowało "Atlas języków zagrożonych", gdzie można znaleźć dane na
temat 3 tys. języków. Z obszarem Polski związanych jest osiem z nich: kaszubski,
białoruski, jidisz, rusiński, romski, poleski, wiliamowicki, a także słowiński, który
od lat 60. XX wieku uważany jest za wymarły.
Rok temu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Polsce
zainicjowano kampanię "Ojczysty - dodaj do ulubionych", której celem jest
kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o
poprawność polszczyzny.
Opracowanie: Ola

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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R O Z R Y W K A
Połam sobie język i powtórz

Cecylia czyta cytaty z Tacyta.
Cesarz często czesał Cesarzową.
Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego.
Jerzy nie wierzy, że na wierzy jest sto jeży.
Żółta żaba żarła żur.
Pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała, że ją pierwsza pchała

Z życia Jasia i nie tylko
Jedzie rodzina szosą: mąż, żona i dwuletni Jaś. Zatrzymuje ich Policja i bada ich
alkomatem:
Mąż: 2 promile,
- Do radiowozu! Już!
- Ależ panie, macie alkomat zepsuty, niech pan bada żonę!
Żona: 2 promile.
- Tym bardziej do radiowozu!
- Ależ naprawdę nic nie piliśmy! Niech pan zbada Jasia! Dziecku przecież byśmy
nie dawali!
Jaś: 2 promile.
- Przepraszamy państwa, rzeczywiście mamy zepsuty alkomat. Proszę jechać
dalej, do widzenia! - mówi policjant.
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Rodzinka jedzie dalej. Po chwili mąż odwraca się do żony i mówi:
- Widzisz? A mówiłaś, żeby Jasiowi nie dawać!
Do biura FBI dzwoni facet:
- mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki w szopie na drewno.
Wieczorem ten sam facet dzwoni do Smitha:
- Było u ciebie FBI???
- Było.
- Porąbali Ci drewno??
- Tak
- Dobra, jutro ty na mnie donosisz. Ktoś mi musi przekopać ogródek

Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w kościele. Jeden mówi:
-Wiecie co? gdy moja żona była w ciąży czytała książkę "Jaś i Małgosia" i mamy
dwoje dzieci.
Mówi drugi:
-A gdy moja żona była w ciąży czytała "Trzech muszkieterów" i mamy troje
dzieci.
Ostatni zerwał się do drzwi a jeden spytał:
-A gdzie Ty tak pędzisz?
-Lecę do domu bo moja żona czyta "101 Dalmatyńczyków.

Nauczycielka daje klasie zadanie:
-Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.
Pierwsza zgłasza się Małgosia:
-Ananas jest zdrowym owocem.
Później zgłasza się Paweł:
-Ananas rośnie na palmach.
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Teraz ty Jasiu mówi nauczycielka.
A Jasiu na to:
-Basia puściła bąka A NA NAS leci smród.

Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:
Kto głupi wstać.
Jasiu wstaje.
Nauczyciel pyta:
-Czemu wstałeś?
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał.

Wraca ze szkoły do domu Jasiu.
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem.
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?
- Kto nie odrobił zadania domowego?

Tato kto to jest alkoholik? - Pyta Jasiu.
-Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem.
-Ale tato tam są tylko dwa drzewa.
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