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Drodzy  Nauczyciele  i  Uczniowie ! 
Witamy Was w nowym 2014 roku. W związku z tym, 
życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!  
Mamy nadzieję,  że w ciągu 
najbliższych dwunastu 
miesięcy spełnią się Wasze najskrytsze marzenia! 
Wierzymy, że będzie tak naprawdę! 
 
 
JAK OBCHODZONO NOWY ROK W DAWNYCH CZASACH? 
 

Dawno , dawno temu  różne ludy obchodziły  Nowy Rok w 

różnych miesiącach. Słowianie  robili to wiosną , kiedy  przyroda 

budziła  się  do  życia .Po przyjęciu chrześcijaństwa na 

Słowiańszczyznie i w innych krajach  europejskich witano Nowy 

Rok 4-go bądź 6-go Stycznia. Dopiero około 400 lat temu 

ustalono jednolitą datę dla całej  Europy , dzień 1-szy Stycznia i 

tak jest do dzisiaj . Najbardziej  ruchomą datę  Nowego Roku 

mają Eskimosi . Obchodzą go wówczas ,gdy spadnie pierwszy 

śnieg.   



 

 

 

Babcia jest jak słońce, co mnie rano budzi.  

Babcia jest jak księżyc, co usypia ludzi.  

Babcia jest jak gwiazdka, błyszcząca, kochana,  

a pracuje w kuchni od samego rana.  

Ona jest jak kwiatek kwitnący, na łące 

Kocham Babci serce jest takie gorące  

Babcia mnie nie bije, nie kłamie, nie krzyczy.  

Jak wraca ze sklepu- to z workiem 

słodyczy.  
 

 

 
Są to osoby bardzo nam bliskie. To właśnie  

nie do nich często idziemy po radę lub  

pocieszenie. Oni nas doskonale rozumiej  

Też byli kiedyś w naszym wieku, znają 

Rozwiązania wielu naszych problemów.  

Mają więcej wolnego czasu niż 

rodzice, którzy dużo pracują, są 

zabiegani. Babcia może być 

dla nas doskonałym oparciem  

w trudnych sytuacjach, natomiast z dziadkiem możemy 

 spędzić  , długie zimowe  

wieczory w miłej atmosferze, przy słuchaniu różnych  

opowieści z dawnych czasów.  

 



 

 

W roku 2014 Międzynarodowy Dzień Przytulania przypada 

na 31 stycznia (piątek) 

 

 

Jak wiadomo, przytulanie to samo zdrowie. Nie tylko 

wspomaga odporność organizmu, ale również zmniejsza 

ryzyko chorób serca oraz niweluje objawy stresu. Dzień 

przytulania obchodzony jest w różne dni w wielu miejscach na 

świecie, m.in. w USA, Australii, Niemczech czy Austrii. Ta 

wyjątkowo przyjemna tradycja zapoczątkowana została w 

latach 80. w Stanach Zjednoczonych przez Kevina Zaborneya 

and Adama Olisa, którzy uznali, że Amerykanie niepotrzebnie 

wstydzą się okazywać uczucia publicznie. Tym bardziej po 

odkryciu przez naukowców z Instytutu Badań nad Dotykiem, 

że pary we Francji poświęcają na przytulanie aż 3 razy więcej 

czasu niż zakochani za oceanem. Pozostaje zatem mieć 

nadzieję, że 31 stycznia stanie się w końcu świętem 

urzędowym. Każdemu przyda się dzień wolny przeznaczony 

na okazywanie czułości najbliższym. 
  

http://www.kalbi.pl/kartka-z-kalendarza-31-stycznia-2014


 

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego 

dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania 

miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 

Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami. 

 

Już niedługo Walentynki. Zachęcamy Was do  składania sobie 

nawzajem życzeń  walentynkowych . Może skorzystacie z 

naszych propozycji krótkich rymowanek. 

 

Ja  życzę Tobie ,abyś pośród błota 

Znalazła pierścień ze szczerego złota. 

Lecz życzę Ci mocno ,byś w bezdusznym tłumie . 

Spotkała serce które  Cię 

rozumie.!!;) 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


Co się będę rozpisywać 

Chcę Ci czas Twój wciąż ożywiać, 

Z Tobą dalej w Życie iść 

Przyjacielem Twoim być!:) 

 

 

Czuję się dobrze w Twoim towarzystwie, 
Przyjmij więc Życzenia z Walentynkowym uściskiem. 

 

 

 

Miłe pozdrowienia 
Z fajnej krainy 
Dla miłego chłopca – 
Od miłej dziewczyny;) 

 

 

Bądź piękna jak lilia, 
Skromna, niewinna, 
Bo taką dziewczyna 
Każda być powinna!:) 
 

Są misie brązowe, i są misie białe. 

Są misie duże, i są misie małe. 

Są misie pluszowe... i są też szklane. 

I tak jak Ty- są bardzo kochane!  

 



 

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni 

czwartek przed wielkim postem, znany także jako zapusty. 

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W 

Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w 

tym dniu dozwolone jest objadanie się. 

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, 

dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest 

czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu 

wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów 

religijnych (pokutnych), jako przygotowanie do Świąt 

Wielkiej nocy powinni zachowywać wstrzemięźliwość jako 

wyraz umartwienia. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również 

w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej 

objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i 

mięsem, które obficie zapijano wódką. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokuta_%28religia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so


 

 

5 sprawdzonych miejsc ,gdzie warto się wybrać. 

1.Alpy szwajcarskie        Bogata Szwajcaria jest jednym z najpiękniejszych  

górskich rejonów świata, a przy tym szczycącym się najlepszym zapleczem turystycznym. Kraj 
oferuje podróżnikom połączenie dziewiczych krajobrazów i zabytkowych miast. Ukochanym 
przez turystów ośrodkiem turystycznym w Szwajcarii jest legendarne Wallis. 

2. Alpy Francuskie   Przepiękne Grenoble to alpejska perełka – miasto otoczone jest ze 

wszystkich stron górami. Leży ono u podnóża gór Chartreuse, pasma Vercors i piętrzących się 

na wschodzie Alp, co czyni je idealnym miejscem dla wielbicieli białych sportów. 

3. Austria – Innsbruck   Malownicza stolica Tyrolu położona w dolinie rzeki Inn, na 

wysokości 547 metrów nad poziomem morza. Wokół doliny wznoszą się szczyty: Nordkette 

(2334 m), Serles (2718 m), Patscherkofel (2246 m). Usytuowanie miasta sprawia, że jest ono 

doskonałą bazą wycieczkową, także dla narciarzy. Odbywają się tutaj imprezy narciarskie. 

4. Słoneczny Brzeg – Bułgaria .To propozycja dla fanów ciepłych krajów i 

plażowania. Słoneczny Brzeg uchodzi za najlepszy w  Bułgarii ośrodek 

turystyczny, który stanowi jedną z największych atrakcji bułgarskiej riwiery, 

głównie za sprawą średniowiecznej, zachwycającej architektury. 

5. Podróż na własną rękę – Austria   Narciarskie tygodniowe ferie to średni 

koszt od 1000 – 2000 zł od osoby. W zależności od opcji wyjazdu jednak, do 

ceny wycieczki czasemnależy doliczyć jeszcze koszty wyżywienia, ski-passu 

lub dojazdu. Pamiętaj, że organizatorzy wycieczek przewidują zniżki dla dzieci, 

czy większych grup osób. 

Życzymy Nauczycielom ,Dyrektorowi i Uczniom , aby wypoczęli i 

bezpiecznie spędzili ferie  i wrócili po feriach pełni nowej energii  

 

 

 

http://www.tanie-wycieczki.com/?ep3%5b%5d=%3Fsid%3De9rio47shlmj7fleqbm3mubesq92l8tn%26lang%3Dpl%26sd%3D01.01.2011%26ed%3D31.12.2011%26dsr%3D2853%26ds%3D3_200%252C3_1809%26sp%3D4%26st%3DPA%26d2%3DHIT%26hc%3D42184A%26g%3D7590


 

 

RYBY 

W tym miesiącu postaraj się nadrobid zaległości, jakie masz w pracy. 

Doprowadź do szczęśliwego kooca wszystkie rozpoczęte czynności i dopiero 

wtedy zabierz się za nowe zadania, jednak najlepiej będzie, jeśli dasz sobie 

trochę luzu i przez najbliższy czas nie będziesz się angażował w żadne nowe 

przedsięwzięcia. 

PANNA 

Poprawi się Twoja sytuacja zawodowa, zaś Twoje sprawy uczuciowe wreszcie 

zaczną się układad po Twojej myśli. W Twoim życiu ostatnio miało miejsce wiele 

zmian, którymi mogłeś poczud się zmęczony, jednak teraz nie musisz się tym już 

przejmowad, bo na pewno będziesz mógł teraz odpocząd. 

WODNIK 

Na początku miesiąca ktoś złoży Ci bardzo korzystną propozycję, ale chod wyda 

Ci się taka już na pierwszy rzut oka, nie możesz zaangażowad się w to 

przedsięwzięcie jeśli nie sprawdzisz dokładnie, na czym ma ono polegad. 

LEW 

Postawisz wszystko na jedna kartę i masz wielkie szanse odnieśd sukces, ale 

tylko pod warunkiem, że będziesz konsekwentnie trzymał się swoich celów i 

przekonao. Scenariusz może wyglądad różnie i nie za bardzo masz na to wpływ, 

bo największe znaczenie będzie tu mied na pewno los, który może Ci sprzyjad, 

bądź przeciwnie, zupełnie Cię zniszczyd. 

RAK   Luty to dobry czas, aby uporządkowad swoje sprawy, które ostatnio 

zaniedbałeś. W miesiącu tym nadrobisz również zaległości towarzyskie, 

zadzwonisz do przyjaciół, z którymi dawno nie rozmawiałeś, odnowisz utracone 

kontakty oraz poznasz nowych ludzi. Dzięki temu poczujesz się dużo lepiej. 



STRZELEC 

Jeśli Twoje stosunki z otoczeniem, zwłaszcza z najbliższymi, nie są ostatnio 

najlepsze, to teraz masz wielką szansę, by to naprawid i zdecydowanie 

powinieneś z niej skorzystad, gdyż długo możesz nie mied równie dobrej okazji. 

Powiedz tylko szczerze, czego od wszystkich oczekujesz, a oni na pewno nie 

pozostaną Ci dłużni. 

Bliźnięta 

Dzięki temu, że uda Ci się pozytywnie zamknąd wiele spraw w Twoim życiu, 

które do tej pory spędzały Ci sen z powiek, poczujesz wielką ulgę i poprawi się 

znacznie Twoje samopoczucie. 

SKORPION 

Jeśli od dawna marzysz o miłości, ten miesiąc będzie należał do Ciebie. Pojawi 

się szansa na bliższe poznanie wyjątkowej osoby, ale tylko od Ciebie zależy, w 

jaki sposób ją wykorzystasz. 

Byk 

Luty to odpowiednia pora, aby zająd się drobiazgami i sprawami natury 

praktycznej. Weź się do pracy, a odkryjesz w sobie nowe możliwości, o których 

dotąd nie miałeś pojęcia. 

Waga 

W lutym istnieje bardzo poważne niebezpieczeostwo, że bez względu na to, jak bardzo się 

postarasz, w najbliższym czasie nie będziesz w stanie zapanowad nad swoimi uczuciami. 

Baran 

W tym miesiącu najważniejsza powinna byd dla Ciebie rodzina. Postaraj się, by 

w Twoim otoczeniu nie zabrakło harmonii, zwłaszcza jeśli chodzi o dom ,rób 

wszystko aby Twoi bliscy poczuli się doskonale w Twoim towarzystwie i zapragnęli spędzad z 

Tobą jak najwięcej czasu. 

 



Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

 

Przed klasówką: 

- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu! 

- My również, proszę pani! 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Gdzie jest Twoja praca domowa? 

- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zrobiłem z niej samolocik 

i porwali go terroryści. 

 

Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy: 
Mamusiu dostałem szóstkę 
Z czego mój drogi? 
-Zapytała mama 
1 z polskiego, 2 z matematyki, 1 z plastyki i 2 z historii. =) 

 

 

 

Jasiu rozmawia z ojcem: 
Tatusiu chyba muszę 
 iść do okulisty! 
Dlaczego ? 
Nie widzę już od dawana kieszonkowego,  
które miałeś mi dać! 



Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna 

awanturę i wymownie pokazuje palcem na 

zegarek. Na co facet: 

- Wielkie halo! Zegarek kurde ! Jak mój ojciec wracał do domu, to 

matka na kalendarz pokazywała ! 

 

Chodzi proboszcz po kolędzie, zachodzi do pewnego domu, a tam 

siedzi smutna para. Podchodzi do nich i pyta się: Dlaczego 

jesteście smutni? Na to małżonkowie: 

- Bóg nie dał nam dzieci. 

Proboszcz kiwa głową i mówi: 

Niech pani mąż jedzie do Włoch i zapali w Watykanie świeczkę w tej 

intencji. Mija kilka lat. Proboszcz przypomniał sobie o bezdzietnych 

i poszedł ich odwiedzić. Wchodzi do domu i widzi kobietę w ciąży 

otoczoną dużą gromadką dzieci. Podchodzi do niej i pyta: 

- A gdzie pani małżonek? 

Kobieta odpowiada: 

- Pojechał do Włoch zdmuchnąć świeczkę. 

 

Przybiega dziecko na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 

- Co jest ? Pali się ? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

Rozmawiają dwie sąsiadki.  

- Mój mąż to jest słońce... 

- Co ty opowiadasz? Po tylu latach małżeństwa? 

- Ano, tak. Jak zajdzie wieczorem do knajpy, to dopiero rano z niej 

wychodzi. 
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