
1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY NR LISTOPAD 1995                                                                                luty  NR  1 /  2021 (189) po raz trzeci on-line 

 

 

 

OD  STYCZNIA BR. DO ZESPOŁU REDAKCYJNEGO DOŁĄCZYLI: 

Karina Wysocka, Zofia Owczarek, Marta Wróblewska, 

Jan Rybarczyk i  Wiktor Woldański.  

Witamy Was Drodzy Redaktorzy i życzymy przyjemnej pracy, dobrej 

współpracy, ciekawych pomysłów i lekkiego pióra.             Redakcja „Wieści znad Prosny” 

 

 

 

 

 

 

 

P I S E M K O  W Y D A W A N E  P R Z Y   Z E S P O L E  
S Z K Ó Ł  W  C H O C Z U            

29 GRANIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

              Podczas 29 Finału WOŚP w Choczu udało się nam zebrad 17 561,90 zł i 16,91€.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    WIĘCEJ NA STR.4 

 

 

zdj. P. Strzyżykowski 



2 
 

 

Dodatek do gazetki szkolnej. Luty 2021  

 

9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy 

W związku z tym utrwalimy słownictwo, które może być przydatne do 

zrobienia swojej własnej, pysznej pizzy. Enjoy it!  

Vocabulary: 

pizza – pizza 

cheese – ser 

ham – szynka 

broccoli – brokuły 

mushrooms – grzyby 

tomato – pomidor 

bell pepper - papryka  

eggs – jajka 

flour - mąka 

cucumber – ogórek 

toppings - dodatki 

……………………………………… 

Pizza Margherita in 4 easy steps 

Ingredients 

For the base 

 300g strong bread flour 

 1 tsp instant yeast (from a sachet or a 

tub) 

onion – cebula 

olives – oliwki 

pineapple – ananas 

salami – salami  

 

……………………………………..

https://www.bbcgoodfood.com/glossary/flour-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/yeast-glossary


3 
 

 1 tsp salt 

 1 tbsp olive oil, plus extra for drizzling 

For the tomato sauce 

 100ml passata 

 handful fresh basil or 1 tsp dried 

 1 garlic clove, crushed 

For the topping 

 125g ball mozzarella, sliced  

 handful grated or shaved parmesan (or vegetarian alternative) 

 handful of cherry tomatoes, halved  

Method 

 STEP 1 

Make the base: Put the flour into a large bowl, then stir in the yeast and salt. Make a 

well, pour in 200ml warm water and the olive oil and bring together with a wooden 

spoon until you have a soft, fairly wet dough. Turn onto a lightly floured surface and 

knead for 5 mins until smooth. Cover with a tea towel and set aside. You can leave the 

dough to rise if you like, but it’s not essential for a thin crust. 

 STEP 2 

Make the sauce: Mix the passata, basil and crushed garlic together, then season to 

taste. Leave to stand at room temperature while you get on with shaping the base. 

 STEP 3 

Roll out the dough: if you’ve let the dough rise, give it a quick knead, then split into 

two balls. On a floured surface, roll out the dough into large rounds, about 25cm 

across, using a rolling pin. The dough needs to be very thin as it will rise in the oven. 

Lift the rounds onto two floured baking sheets. 

 STEP 4 

Top and bake: heat the oven to 240C/220C fan/gas 8. Put another baking sheet or an 

upturned baking tray in the oven on the top shelf. Smooth sauce over bases with the 

back of a spoon. Scatter with cheese and tomatoes, drizzle with olive oil and season. 

Put one pizza, still on its baking sheet, on top of the preheated sheet or tray. Bake for 

8-10 mins until crisp. Serve with a little more olive oil, and basil leaves if using. 

Repeat step for remaining pizza. 

 

Opracowała: Agnieszka Kaczkowska

https://www.bbcgoodfood.com/glossary/olive-oil-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/basil-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/garlic-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/parmesan-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/tomato-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/content/top-five-mixing-bowls
http://www.bbcgoodfood.com/content/test-best-rolling-pins
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29 GRANIE WOŚP 

Podczas 29 Finału WOŚP w Choczu udało się nam zebrad 17 561,90 zł i 16,91€. Kwestowało dziesięciu 

wolontariuszy, którzy uzbierali łącznie kwotę 10 411,99 zł. Skorzystaliśmy również z możliwości zbiórki do Sztabowych 

Puszek Stacjonarnych,  w których uzbieraliśmy 7 143,91 zł.  

Pomimo obecnej sytuacji  pandemicznej kwota zebrana przez sztab nie różni się znacząco od wyników                             

z poprzednich finałów z czego jesteśmy dumni.  

Chciałbym serdecznie podziękowad wszystkim, którzy grali z nami, bo bez was osiągnięcie takiego wyniku nie 

byłoby możliwe.                                                                                            Szef Sztabu WOŚP w Choczu Piotr Strzyżykowski 

 

 

Nasi obecni i byli uczniowie dla WOŚP 

Tradycją podczas chockiego grania jest przekazywanie wśród dzieci misia skarbonki, w której przez cały rok 

gromadzone są oszczędności. W tym roku Tosia Sokalska przekazała na rzecz WOŚP 412.07 zł, a skarbonkę przejęła                   

Iga Czajczyoska.  

                BRAWO DZIEWCZYNY! 

Dzieci w przedszkolu i klasach młodszych także zbierały datki do puszek.                              BRAWO!  

Na ulicach Chocza jako wolontariusze kwestowali obecni i byli uczniowie naszej szkoły.   Wśród nich dwie nasze 

redakcyjne koleżanki.           

                                                                                                                                                              BRAWO! 

  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

Redakcja gazetki Wieści znad Prosny 

63-313Chocz, ul. M. Konopnickiej 6 

gazetka1995@op.pl      

Skład redakcyjny: 
Wiktoria Łapacz, Julia Rybarczyk, Noemi Piasecka, Marta 
Kubasik, Karina Wysocka, Marta Wróblewska, Zofia 
Owczarek, Wiktor Woldaoski, Jan Rybarczyk; 
 Opiekun: Elżbieta Kornacka 

mailto:gazetka1995@op.pl


5 
 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

-  KILKA CIEKAWOSTEK 

     Dzieo Babci i Dzieo Dziadka to wyjątkowe święta, bo dziadkowie zajmują szczególne miejsce w 

naszym życiu. Od zawsze otaczają nas miłością, opieką, są dla nas opoką i wspierają                                                 

w przeróżnych pomysłach. Są cierpliwi, cudowni, kochający. 

Mamy wiele powodów, by cieszyd się ich obecnością i 

doceniad każdego dnia. 

JAK WYGLĄDAJĄ TE ŚWIĘTA W POLSCE? 

Kiedy obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka 

w Polsce? 

Po raz pierwszy święto pojawiło się w Poznaniu, gdy na 

jednej z tamtejszych scen, w styczniu 1965 roku, występowała znana aktorka Mieczysława 

Ćwiklińska, która akurat obchodziła swoje 85. urodziny. A że to był piękny wiek, 

postanowiono w redakcji Expressu Poznańskiego uhonorować w sposób szczególny jubilatkę. 

Ponieważ tak się złożyło, że Mieczysława Ćwiklińska grała rolę babci, zamówiono w cukierni 

tort z napisem „Dla Babci”, a aktorce powiedziano, że w Poznaniu tradycyjnie, 21 stycznia, 

obchodzi się Dzień Babci. Opowiastkę tę stworzono na potrzeby chwili, ale fama poszła w 

miasto i inne czasopisma już rok później podjęły temat. Od tego czasu 21 stycznia 

świętujemy Dzień Babci, a w latach następnych do tego święta dołożono dzień później,                  

22 stycznia, Dzień Dziadka, bo przecież obojgu należy się równe traktowanie i pamięć. 

Te dni są wyjątkowe, bo wnuczkowie obdarowują swoich dziadków zrobionymmi przez siebie 

laurkami oraz prezentami, składają im życzenia.       

 

JAK SĄ OBCHODZONE W RÓŻNYCH KRAJACH? 
 

FRANCJA:  

Jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę 

marca. Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę 

Babci, czyli Café Grand’Mère. Była to w północnej Francji lat 

50. XX w. bardzo popularna kawa, stworzona i sprzedawana 

przez małżeństwo Monnier z Roubaix, właścicieli delikatesów. 

Święto jest okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki 

dla babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o babciach, oraz 

spotkania z babciami, przy ciastku i kawie. Działa także 

stowarzyszenie „Fête des grand-mères”, które m.in. organizuje 

pochody ku czci babć, zwane „Mamif’estation”. 

BUŁGARIA: 

W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. Święto to, nazwane "Babin den", według kalendarza 

juliańskiego obchodzone było 8 stycznia. Obecnie, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, święto babć 

wypada w Bułgarii tak samo jak w Polsce, czyli 21 stycznia. Mimo to większa część kraju obchodzi 

święto babci 20 stycznia. Interesujące jest to, że w dniu babci świętują także bułgarskie mamy ze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roubaix
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swoimi dziećmi. W dniu tym w bułgarskich wsiach cała uwaga skupia się na dziecku, które urodziło 

się w ostatnim roku. Wówczas matka tego dziecka odwiedza wraz ze swym potomkiem swoich 

krewnych, obdarowuje ich prezentami i życzy im zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

WIELKA BRYTANIA: 

W Wielkiej Brytanii NationalGrandparents Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę października.     

                                                                                                                             Przyg. Marta Kubasik 

 

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU 

 
Zima: 

 

Jaka zima, takie lato.  

 

Gdy woda zimą w rzekach huczy, to na wiosnę mróz 

dokuczy. 

 

Jeśli mokra, mroźna zima, to przez długie czasy potrzyma. 

Kiedy ptaki w zimę śpiewają, to w maju im dzioby 

pozamarzają. 

Zima wieje, mróz się śmieje. 

 

Styczeń: 

Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

Kiedy w styczniu rośnie trawa marna w lecie jest potrawa. 

Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały. 

 

Luty: 

Gdy luty z burzami, wiosna prędko z nami. 

Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

 

Marzec: 

W marcu jak w garncu. 

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu. 

Ile w marcu deszczu, tyle w maju śniegu.                                          Wybrała Marta Wróblewska 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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CIEKAWOSTKI O ZIMIE 

 

     Najczęściej płatki śniegu opadają                          

z prędkością 5 km/h, ale zawsze jest to 

zależne od jego ciężaru i prędkości wiatru. 

Im cięższy jest płatek, tym opada szybciej,               

a im silniejszy wiatr, tym opada wolniej, bo 

zanim dotknie ziemi, jest wciąż unoszony 

przez wiatr i przenoszony na dystansie nawet 

kilku kilometrów. 

Płatki śniegu widziane pod mikroskopem 

ujawniają niezwykłą perfekcję i symetrię. Sześcioramienne gwiazdki najpiękniej wyglądają, gdy 

temperatura powietrza wynosi zero stopni. W przeciwnym razie płatki tracą swój urok. Przy silnym 

mrozie nie są już tak piękne, nie mają czystej, nieskazitelnej struktury, gdyż ulegają silnemu 

zamarzaniu. 

Śnieg pojawia się, gdy para wodna kondensuje w chmurze w temperaturze od minus 4 do plus 15 

stopni. Gdy temperatura jest bliska zero stopni, kryształki miękną i łatwo się zlepiają, tworząc duże 

płaty. Przy niższych temperaturach w narożach sześciokątnych kryształków dochodzi do intensywnej 

sublimacji i powstają przepiękne, koronkowe blaszki. 

Sopel to lód w formie nacieku zwisającego z krawędzi 

dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca. Powstaje 

najczęściej wówczas, kiedy  temperatura powietrza wynosi 

nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje 

ogrzewanie się śniegu  lub lodu leżącego na połaci dachu 

bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie – jego 

topnienie. Woda z topniejącego śniegu lub lodu spływa 

powoli pod wpływem grawitacji   i – dopłynąwszy do 

krawędzi dachu lub gałęzi – spada kroplami na ziemię. 

Ponieważ temperatura powietrza jest ujemna, spływające 

krople częściowo zamarzając, powodując narastanie sopla 

wdół. 

 

Czy wiesz, że… 

 11 stycznia 1940 r. w Siedlcach był najmroźniejszym dniem w historii naszego kraju. 

Temperatura powietrza spadła wówczas do -41 stopni Celsjusza. 

 W momencie gdy na półkuli północnej panuje zima, nasza planeta znajduje się najbliżej 

słońca. 

 Rekord w liczbie aniołków na śniegu został ustanowiony w 2004 roku w Ontario. Dzieci                        

z kilkunastu szkól zebrały się w jednym miejscu i wspólnie odrysowały 15 851 śnieżnych 

aniołów. 

                                                                                               Wybrała Zofia Owczarek 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
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                                                    KAMIL STOCH 

 
 Kamil Stoch - polski skoczek 

narciarski urodził się 25 maja 1987 roku                       

w Zakopanem. 

 Swoją przygodę z nartami rozpoczął 

już jako trzyletnie dziecko. Mając osiem lat 

rozpoczął treningi w ELKS Ząb, zaczął skakać, 

gdy miał 9 lat.  

 Jako junior występował w licznych, 

lokalnych konkursach, osiągając pierwsze 

sukcesy. W 1999 roku wygrał mistrzostwa 

Świata Młodzików w Garmisch-Partenkirchen. 

 Zadebiutował w konkursie Pucharu 

Świata w Zakopanem, gdzie zajął 49 

miejsce. 

 Pierwszy medal wywalczył w 2004 roku na Mistrzostwach Świata juniorów                               

w konkursie drużynowym - Reprezentacja Polski zdobyła tam drugie miejsce. 

 Po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata w 2011 roku w Zakopanem.                                   

Z sezonu na sezon poprawiał swoje osiągnięcia. 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KAMILA STOCHA: 

 
- jest drugim Polakiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni (w sezonach 2013/2014 i 

2017/2018 ) i jedynym, który dokonał tego dwukrotnie, 

- czterokrotny olimpijczyk - trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski (dwa tytuły w 2014                 

w Soczi ijeden w 2018 oraz drużynowy brązowy medalista olimpijski z 2018 roku                            

w Pjongczang, 

- indywidualny mistrz świata z 2013 i wicemistrz z 2019 , drużynowy mistrz świata z 2017 

orazdwukrotny drużynowy brązowy medalista MŚ (2013 i 2015 ), indywidualny srebrny 

medalista MŚ wlotach narciarskich ( 2018 ) oraz dwukrotny drużynowy brązowy medalista 

MŚ w lotach (2018 i 2020 ) 

- zdobywca 33 medali na mistrzostwach Polski, w tym jedenastu złotych, 

- aktualny rekordzista Polski w długości skoku narciarskiego (251,5 m w Planicy w 2017). 

 

-Kamil Stoch 

został dwukrotnie 

wybrany 

najlepszym 

polskim 

sportowcem                     

w plebiscycie 

„Przeglądu 

Sportowego”                         

- w 2014                        

i 2017 roku. 

 
źródła: Wikipedia, 

www.życiorysy.pl 

 

 

 

 

                                                                                                           przygotował Jan Rybarczyk 

http://www.�yciorysy.pl/
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Ptaki zimujące w Polsce 
 

Dziękujemy OEP w Lądzie za tablice                            

z ptakami  
  

Wróbel zwyczajny (domowy)  

 

Wróble zwykle mieszkają tam, gdzie ludzie. 

Choć chętnie osiedlają się w mieście, 

najbardziej lubią tereny rolnicze, na których nie 

brakuje im pożywienia. Wróbel jest na listę 

gatunków objętych ścisłą ochroną (dane z 2015 

roku potwierdzają, że ich liczba w Polsce 

znacznie spadła), dlatego warto je wspierać 

zimą i dokarmiać łuskanym słonecznikiem, 

prosemi drobną kaszą.  

 

 Sikorka bogatka  

 

Sikorka to jeden z najpopularniejszych 

gatunków ptaków, zimujących w Polsce. To 

właśnie ona często gości na plastrach słoniny, 

wywieszanych w karmnikach i na drzewach. 

Zimą, sikorki warto dokarmiać także kulami 

tłuszczowymi oraz ziarnami słonecznika                       

i innych roślin oleistych.  

 

Gil  

 

Gil zwyczajny to kolejny gatunek ptaków 

zimujących w Polsce, objętych ścisłą ochroną. 

Niegdyś gniazdował jedynie w górach, ale 

zimą można je spotkać również w pobliżu 

miast, głównie wówczas gdy poszukują 

pożywienia.  

Co ciekawe, do Polski przylatują także 

osobnikiz zimniejszych części Europy. Warto 

dokarmiać je ziarnami słonecznika, które 

dostarczają im dużo niezbędnego tłuszczu,a 

także rodzynkami. 

 

Jemiołuszka  

 

Jemiołuszki to ptaki, występujące w Polsce 

przelotnie - jedynie w okresie zimy, ponieważ 

latem zamieszkują w lasach Skandynawii i 

Rosji. Jako gatunek z Północy, nie znają 

dobrze człowieka, w związku z czym nie są 

zbyt płochliwe. Jemiołuszki uwielbiają 

jarzębinę, głóg, dziką różę oraz kalinę. 

Chętnie jedzą jagody, porzeczkii winogrona. 

Co ciekawe, jako jeden z nielicznych 

gatunków ptaków, chętnie zjadają owoce 

jemioły, która jest pasożytem często spotykanym na wielu drzewach i owocuje jedynie zimą. 

Jemiołuszka to ptak zimującyw Polsce, który objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.  



10 
 

Kos  

 

Kosy to czarne ptaki z charakterystycznym – pomarańczowym lub żółtym dziobem. Można je spotkać 

nie w samych karmnikach, lecz w bezpośrednim ich otoczeniu, gdyż żywią się głównie na ziemi. Choć 

kosy z reguły odbywają dalekie wędrówki w poszukiwaniu cieplejszego schronienia, populacje 

miejskie i ze stałym dostępem do pokarmu mogą pozostać na zimę w Polsce. Kosy można dokarmiać 

przekrojonymi kawałkami jabłek, moreli i owocami czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek, jagód, aronii, 

a także rodzynkami i krojonymi daktylami. Unikać natomiast należy podawania suszonych owoców, 

które pęcznieją w tzw. wolu i w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości, mogą stanowić realne 

zagrożenie dla życia ptaków. Kosy objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 
                                                                                                                                          Przyg. Karina Wysocka 

SZKOLNY DOWCIP 

Pani od biologii pyta Jasia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 

2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny 

huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

 

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w domu.  

Uczniowie kolejno odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce . 

 

Nauczycielka mówi do ucznia: 

- Ten rysunek jest bardzo dobry. 

Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka? 

- Nie wiem, ja już spałem. 

 

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy kiedy ja jeszcze śpię. 

 

Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada, chociaż nikt go nie słucha? 

- Nauczyciel! 

 

Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 

- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień?!?  

 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wypracowaniem. 

- Napisałem: "Pisz wyraźnie".  

 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wypracowaniem. 

- Napisałem: "Pisz wyraźnie".                                                                      wyszukał Wiktor Woldański 
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KARNAWAŁ  W  EUROPIE 

 

 "Karnawał" oznacza czas od święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Dziś jednak 

najczęściej określa się tak ostatnie dni tego okresu, w którym urządzane są liczne 
parady, zabawy, bale, maskarady...  
Zapraszamy do podróży szlakiem najsłynniejszych karnawałów Europy . 

Chorwacja 
Chorwacja znana była z zabaw karnawałowych już w 

średniowieczu. Pochody przebierańców i bale maskowe były 

największą atrakcją karnawału. Karnawał ten był jednym z 

najpopularniejszych karnawałów w Europie. Odbywała się 

uroczystość, która była tylko wstępem do żywiołowego i 

spontanicznego karnawału. Następnego dnia tysiące ludzi 

maszerują w barwnym i rozśpiewanym pochodzie, tańczą, 

obserwują przedstawienia teatralne i happeningi.  
 

Francja 
Francja, przyciąga głównie młodych turystów swoją dynamiką, gwarnym charakterem i bogactwem 

nocnego życia. Kto szuka spokoju i ciszy niech lepiej omija to miasto z daleka, bo z pewnością ich tu 

nie znajdzie - nie zawiodą się za to poszukiwacze 

przygód i mocnych wrażeń. Zwłaszcza w czasie 

karnawału. Szaleństwo Karnawału Nicejskiego trwa 

kilka dni i udziela się nie tylko tłumom 

przemierzającym ulice miasta. 
  

Hiszpania 
Urwiste góry przeplatają się tu z ogrodami 

kwiatowymi i zadbanymi parkami. podobnie jak na 

Ibizie, czy Gran Canarii nie można się nudzić. 

Różnorodność proponowanych tu rozrywek jest wprost oszołamiająca. Ale największą 

popularnością cieszy się słynny kolorowy i roztańczony 

karnawał, odbywający się w okresie każdego roku w 

lutym. 

Austria 
Już od lat są tutaj organizowane przez władze miasta tradycyjne 

karnawałowe atrakcje. Warto w tym okresie zatrzymać się w 

Villach aby wczuć się w karnawałowe rytmy, orgię kolorowych 

strojów i wszechobecny śmiech. Mieszkańcy Villach nie stronią 

od hucznych zabaw, a po sylwestrze całe miasto ogarnia wielkie 

szaleństwo, któremu przewodzi Bractwo Karnawałowe, znane 

ze swoich szyderczych posiedzeń. 
 

Holandia  
 Warto odwiedzić Holandię z innego względu - miejscowe 

karnawałowe szaleństwo. Już przed karnawałem,  jedenastego 

dnia, jedenastego miesiąca zbierają się Rady Jedenastu aby 

ustalić porządek rzeczy na nadchodzący karnawał. Rada 

Jedenastu wybiera Księcia Karnawału - osobę która w pełnym 

karnawałowym ornacie przejmuje władzę lokalna na czas 

trwania karnawału. Podczas wielkiej parady króluje gwar, śpiew, 

taniec i dobra, spontaniczna zabawa. Nawet najważniejsi 

urzędnicy chodzą po rynku w szlafroku, kostiumie kąpielowym, 
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przebrani za  krasnoludki lub wampiry. To jest impreza, której nie da się tylko zobaczyć - trzeba                     

w niej uczestniczyć !  
 
 

Niemcy 
Niemcy to prawdziwy raj dla miłośników karnawału - imprezy w miastach i miasteczkach, 

szczególnie tych rozlokowanych wzdłuż Renu idą w setki! Ale żadna z nich nie może równać się                           

z rozmachem, z jakim świętuje Kolonia. Nie bez przyczyny karnawał nazywany jest tu "Piątą Porą 

Roku".To jednak tylko wstęp do punktu kulminacyjnego karnawału, kiedy to ulicami miast kroczą 

barwne wielokilometrowe korowody przebierańców rozdających cukierki i inne słodycze.                              

W obchodach karnawału biorą udział miliony mieszkańców. 
 

Macedonia 
Czyż inny mógłby być tutaj karnawał - huczny, barwny i różnorodny? Najsłynniejszy jest ten w 

Strumicy - mieście, które leży tuż przy granicy bułgarskiej. Jego tradycje sięgają XVII w. 

Najpiękniejsza jest wielka parada, organizowana tradycyjnie w ostatnią niedzielę karnawału. Całe 

grupy przebierańców rywalizują o nagrodę burmistrza, a pomysłowość uczestników nie zna granic. 
 

Szwajcaria 
 Kiedy najlepiej odwiedzić to miasto? Oczywiście w czasie 

karnawału! Obchody "Fasnacht" rozpoczynają się w ostatni 

czwartek przed środą popielcową. Przebierańcy w 

fantazyjnych maskach i kostiumach przechadzają się po 

ulicach, 

orkiestry 

Guggenmusik 

wygrywają 

radosne marsze, 

a tysiące kolorowo ubranych mieszkańców i turystów 

tańczy i w ten sposób przegania zimę. Koniecznie trzeba się 

objeść naleśnikami w Tłusty Wtorek. 
 

Włochy 
Nie ma wątpliwości, że karnawał we Włoszech jest 

magiczny. I choć nie można ukrywać, że to państwo przeżywa niemały kryzys, a wielu 

spragnionych pocztówkowych widoków turystów nie kryje swoje rozczarowania po pierwszej 

wizycie, to jednak wielu z nich wraca tutaj prawie co roku. Atrakcji jest tutaj tak dużo, że już na 

początku karnawału warto pogodzić sięz myślą, że wszystkiego i tak się nie zobaczy, bo nie można 

być w kilku miejscach jednocześnie. 
 

Cypr 
To egzotyczne, typowo lewantyjskie, państwo, które  

kocha zabawę i turystów. Nikt kto odwiedza Cypr nie 

może przegapić tutejszego karnawału. Parada gromadzi 

dzieci i dorosłych, którzy w kolorowych przebraniach, 

maskach przemierzają główne ulice. Potem następuje 

tydzień "szalonych masek". Ostatnia niedziela Karnawału 

to kolorowe parady i huczne zabawy taneczne odbywające 

się do samego rana dnia następnego. Poniedziałek po 

zakończeniu Karnawału to dzień wolny od pracy. 

Rodziny spędzają go zazwyczaj na piknikach kosztując 

na świeżym powietrzu wegetariańskie, głównie 

warzywne posiłki. A wszystko to pełnym słońcu, którego 

prawie nigdy tu nie brakuje… 
 

Opracowały Julia Czajczyńska i Weronika Banaszak kl. VII b 
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▪   WOŚP – zbiórka w szkole 

▪  Troszkę o Walentynkach 
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▪  Już niedługo Dzień Kota 
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Minęły już dwa tygodnie nauki w szkole. Po skończonych feriach 

zimowych, które w tym roku wyglądały nieco inaczej, uczniowie 

klas młodszych z ochotą wrócili do szkoły. Cieszą się z zajęć w sali 

lekcyjnej, ze spotkań z kolegami, koleżankami, nauczycielami. 

Nawet zima sprawiła dzieciom niespodziankę i sypnęła śniegiem. 

Zabawy na dworze stały się weselsze. Przed nami kolejny semestr 

nauki, czas nowych zadań, wyzwań i ciężkiej pracy.  

Życzymy wszystkim jak najlepszych wyników w nauce! 

Do wakacji już niecałe 5 miesięcy :-) 

 

          Finał WOŚP 31 stycznia 

W niedzielę 31 stycznia 2021 na całym  

świecie ponownie głośno zagrała Wielka  

Orkiestra Świątecznej Pomocy! ...  

Finał z głową – to hasło tegorocznej edycji  

zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę  

Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja 

zakupi sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Potrzebne 

są nowoczesne urządzenia, które skutecznie diagnozują i leczą oraz 

robią to w sposób komfortowy dla małego pacjenta. W dzisiejszym 

świecie zmagamy się ze smogiem, z pandemią koronawirusa, więc 

potrzebna jest sprawna diagnostyka i leczenie dróg oddechowych.  
                                                                                    (Czytaj str.2) 

     

    

 

 

 

WALENTYNKI    
Polska jest krajem z wieloma pięknymi, 

staropolskimi zwyczajami. To one 

świadczą o odrębności każdego państwa. 

Zwyczaj Walentynek przywędrował do 

nas zza oceanu. Polacy są narodem, który 

łatwo przyjmuje zwyczaje z innych 

krajów. Tak też stało się z Walentynkami.  

Nazwa „Walentynki” pochodzi od imienia 

św. Walentego, patrona zakochanych.       

14 lutego mamy okazję wyznać sympatię 

bliskiej naszemu sercu osobie. Ten dzień 

szczególnie sprzyja nieśmiałym zakocha-

nym, którym brakuje odwagi lub nie 

potrafią wyznać swoich uczuć. Pomocne 

w tym są karteczki walentynkowe.  

 

         
 

Walentynki! Ach, Walentynki! 

Nie trzeba tego zbyt serio brać, 

Ale fajnie jest w upominku 

Serduszko dostać albo dać! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ku radości dzieci – śnieżek z nieba leci !!!  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

PAMIETAJ 
O OBOWIĄZUJACYCH 

   
 

Często myj ręce.  
Osłaniaj usta i nos przy kichaniu i kaszlu.  
Unikaj dotykania oczu, ust i nosa. 
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CHWILA POEZJI 
 
 

 

Wierszykarnia - Zimowe wierszyki trzecioklasistów 
 

 

Śnieg prószy i pada,  

dobrą zabawę nam zapowiada.  

Frajda to wielka jeździć na sankach,  

można ulepić bałwana. 
 Mateusz Szwedek 
 
 

Pada, pada śnieg,  

wszędzie biało.  

Dzieciom wesoło jest.  
 Julia Drążek 
 
 

Przyszła do nas zima i nam śniegiem poprószyła. 
 Dawid Karolewski 
 

 

Kiedy śnieg pada, całe miasto jest pokryte śniegiem. 
 Rafael Hernes Lopez 
 

 

 

Pada śnieg, śnieżek prószy,  

marzną nosy, marzną uszy.  

Dużo śniegu napadało,  

wszędzie czysto, wszędzie biało. 
 Filip Socha 
 

Sypie z nieba śnieżek biały,  

zasypało nam Chocz cały. 
 Konrad Kanikowski 
 

        Pada śnieg, pada śnieg z nieba. Płatki lecą.  

       Już lepię bałwana od samego rana. 
         Bartek Martyna 
 

Gdy na dworze chłód, a na schodach lód,  

schowaj się do domu, bo nadciąga mróz. 
 Ola Bednarek 
 

       Pada śnieg, a za oknem bałwan jest. 

       Dzieci sanki wyciągają, do kuligu przyłączają. 
        Weronika Jabłońska 
 

Zima nastała, śniegiem i mrozem nas przywitała.  

Ja się śniegu nie boję, bałwana utoczę i ozdobię. 
 Malwinka Szkudlarek 
 

Napadała śniegu miarka, ulepimy dziś bałwanka. 
 Czarek Jędraszak 
 

Śnieżek sypie, mróz trzyma, wszędzie leży biała 

pierzyna. Królewna Śnieżka w tej bieli mieszka. 
 Bartek Juszczak 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Moja ulubiona postać z bajki 
 

W styczniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, 

zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy 

Chocz. Dzieci z klas młodszych wykonały prace 

przedstawiające ich ulubione postacie z bajek.  

Więcej informacji i zdjęcia na stronie naszej szkoły. 

Zapraszamy do czytania. 

 

WOŚP – zbiórka w naszej szkole 
 

To już 29 Finał WOŚP. Warto organizować, warto 

pomagać. Uczniowie klas młodszych naszej szkoły 

wraz z nauczycielami dołączyli się do zbiórki WOŚP. 

Przez kilka dni wszyscy przynosili datki do 

klasowych pojemników, za swój dar każdy otrzymał 

czerwone serduszko.  

 
 

 

 
 
 
 

             Jak mądrze dokarmiać ptaki? 
 

 

W całej Polsce występuje ok. 450 gatunków ptaków,                    

z czego 200 w obrębie dużych miast. Dokarmianie 

ptaków wynika z naszej ludzkiej natury, czujemy 

potrzebę opieki nad mniejszymi i słabszymi 

istotami. Ważne zasady: 

- Ptaki dokarmiaj jedynie zimą, gdy mogą one mieć 

   utrudniony dostęp do pokarmu.  

- Dokarmiaj w czystym i bezpiecznym miejscu. 

- Pieczywo i pokarmy z solą lub z przyprawami  

   szkodzą! 

- Mniejsze ptaki dokarmiaj ziarnem, słonecznikiem, 

  orzechami, płatkami owsianymi, owocami czarnego 

  bzu, posiekanymi rodzynkami, słoniną (sikorki). 

- Podawaj niewielkie porcje, by pokarm nie uległ 

   zepsuciu. 

BARDZO WAŻNE!!! 

- Jeśli zdecydujesz się na dokarmianie ptaków zimą,  

  pamiętaj o regularności. Jeżeli przestaniesz  

 dokarmiać, to będzie to bardziej szkodliwe niż  

 niepodejmowanie dokarmiania wcale. 
 

 
 
                        

 
 
 

 

 

                                                         

 

 
 
 
 

 

 

Lecą płatki śniegu z nieba,  

będzie biało i wesoło.  

Znów bałwana lepić trzeba,  

by postawić go przed szkołą. 
 Kinga Heronimczak 

 

Śnieg 

Mięciutki, 

bielutki,  

miły i fajny,  

dzieci na dwór 

wychodzą, 

by ulepić z niego 

bałwanki. 
 Nadia Harych 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ŚWIATOWY              

DZIEŃ KOTA 

Światowy Dzień Kota – 

święto obchodzone 

corocznie 17 lutego 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.  
 

17 LUTEGO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


