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A tak niedawno to było
Karnawał – czas zabawy i
przebierańców
W tym roku karnawał trwa
od 6 stycznia do 4 marca.
Zaczyna się – jak zawsze –
po dniu Trzech Króli, kończy
się w Ostatki, dzień przed
Środą Popielcową. Ostatni
dzień karnawału jest zatem
ruchomy, ponieważ Popielec wypada w
różnych terminach, w zależności od daty
Wielkanocy.
Staropolska
nazwa karnawału to zapusty, mięsopusty (warto zapamiętać do testu lub krzyżówki). Sama nazwa pochodzi
od włoskiego słowa carne
vale – oznaczającego obrzędowe pożegnanie
mięsa.
Chodzi o to, że w czasie zabaw karnawałowych można
było jeść mięso do woli, ale
po karnawale następował
czas Wielkiego Postu, kiedy
je się dużo mniej mięsa.
Oprócz mięs w karnawale
zawsze jada się faworki i
pączki, szczególnie w Tłusty
Czwartek, ostatni czwartek
karnawału.
Od zawsze był to czas
hucznych zabaw, balów
przebieranych i żartów. W
wielu krajach europejskich w
tym czasie organizowane są
pochody, widowiska uliczne i
maskarady. Słynne są bale i

zabawy karnawałowe w Wenecji, gdzie bawiący chodzą
w specjalnych maskach.
Obecnie najsłynniejszy jest
karnawał w Rio De Janerio
(Brazylia). Przez ostatnie
pięć dni i nocy w Rio odbywają się parady przebranych
ludzi i pokazy samby brazylijskiej.
Uwaga! W naszej
szkole główne wydarzenie karnawałowe
to bal, który odbył
się 4 lutego (dla
wszystkich klas, od
zerówek do klas 6).
Po świetnej zabawie
w ubiegłym roku, zabawa tegoroczna też była
udana!

Karnawałowy, staropolski
wierszyk
(autor nieznany)
Mięsopusty, Zapusty
Niech chcą państwo kapusty
Wolą sarny, jelenie
I żubrowe pieczenie
Mięsopusty, Zapusty
nie chcą panie kapusty,
pięknie za stołem siędą
Kuropatwy jeść będą!
A kuropatwy zjadłwszy,
Do taneczka powstawszy,
Po tańcu z małmazyją
I tak sobie podpiją.

autor Jagoda Klimkowska
klasa IV e
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Historia Walentynek
Czternastego lutego w kościele katolickim obchodzony
jest dzień św. Walentego.
Był to kapłan rzymski, któremu ścięto głowę w czasie
panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Młodego
księdza spotkała śmierć, ponieważ udzielał ślubów młodym, pomimo wyraźnego zakazu władcy.
Walentynki rozpoczęły
swoją egzystencję w zachodniej i południowej Europie już w Średniowieczu.
Zdecydowanie później zwyczaj ten zaczęła obchodzić
wschodnia i północna część
Starego Kontynentu. Pierwotnie był to dzień, w którym
szczególnie dużo pisało się
listów miłosnych. Zazwyczaj,

ze względu chociażby na
czas w jakim one powstawały, były one wierszowane.
Następnie zaczęło się ten
dzień traktować jako święto
zakochanych, w którym ludzie obdarowywali się prezentami.
Polska to kraj, w którym
walentynki nie mają łatwego
żywota. Święto zakochanych
znajduje co prawda wielu zwolenników, jak
wszystko co modne, jednak równie
dużo osób deklaruje, że tego dnia
nie robi nic specjalnego. I trzeba
zauważyć, że nie

są to osoby, które uchodzić
mogłyby za singli. Polacy
często krytykują to "święto"
jako zamerykanizowany zakupowy szał, który po prostu
ma podnieść sprzedaż pluszowych misiów, kwiatów
czy kartek w kształcie serca
z miłosnymi wyznaniami.

Autorka Karolina Omycka
klasa IV c

HOROSKOP MIŁOSNY NA 2014 ROK

KOZIOROŻEC 22.12. - 20.01
Twoje życzenie noworoczne dotyczące miłości wkrótce się spełni.
Bądź czujny, bo uczucie nadejdzie zupełnie z nieoczekiwanej strony i
okaże się tym wyjątkowym na dłuższy czas.

WODNIK 21.01. - 19.02
W tym roku do Twoich drzwi zamiauczy miłość. Nie bądź obojętny
wkrótce poznasz sympatycznego wielbiciela czworonogów. Wspólne
pasje i zainteresowania łączą ludzi.
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RYBY 20.02. - 20.03
Początek wiosny to Twój czas na nowe znajomości. Od tajemniczego
wielbiciela niespodziewanie dostaniesz bukiet wiosennych kwiatów. To
być może początek ciekawych spacerów.

BARAN 21.03. - 20.04
Twoja miłość tego roku być może przykica po kryjomu do Twojego domu. Poświęcisz jej sporo wolnego czasu ale ta znajomość spowoduje
że bardziej optymistycznie będziesz patrzyć na otaczający Cię świat.

BYK 21.04. - 20.05
Niespodziewanie zakochasz się w przyrodzie. Ta miłość będzie odwzajemniona a konie roku szkolnego dla obojga zakończy się na 5.
Nie przegap chwili na uczucie trzeba zapracować.

BLŹNIĘTA 21.05. - 21.06
W dzień dziecka czeka Cię słodka niespodzianka. Kto wie czy to czasem nie początek całkiem nowych zainteresowań i znajomości. Uważaj
nadmierna ilość słodyczy psuje nie tylko zęby.

RAK 22.06.- 22.07
Nie chodź ciągle do tyłu, zrób odważny krok do przodu a wówczas z
pewnością nie przegapisz nowej miłości czekającej za rogiem. Nie
ważne że szczeka i drapie ale obdarzy Cię prawdziwym uczuciem.
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LEW 23.07.- 23.08
Twoja tegoroczna miłość będzie kolorowa i słodka jak pszczeli miód.
To, że jesteś drapieżnikiem często odstrasza ale też czyni znajomość
ciekawą. Nie bój się pokazać swojej łagodniejszej strony.

PANNA 24.08.- 22.09
W tym roku poznasz miłą osobę, która będzie miała na ciebie oko. Deklaracja pomocy i wspólnego odrabiania lekcji to dobry sposób na bliższe poznanie i wspólne spędzanie czasu. Dobra przyjaźń to cenniejsze
niż miłość.

WAGA 23.09.- 23.10
Cały rok będzie pełen niespodzianek. Z pewnością poznasz kogoś o
podobnych zainteresowaniach. Wspólne pasje i nowe grono znajomych
zapowiadają wiele nowych przygód i być może nowe uczucie.

SKORPION 24.10 - 22.11
Nie odmawiaj zaproszenia do kina nawet gdy film wyda się mało interesujący. Powrotny jesienny spacer może okazać się najszczęśliwszymi
chwilami tej jesieni. Wiosna wspólnie będziecie wspominać szelest liści
pod stopami.

STRZELEC 23.11. -21.12
Nie bądź niecierpliwy, na prawdziwe uczucie czasami warto poczeka.,
Na Mikołajkowej zabawie wywróżysz sobie miłość na całe życie. Być
może będzie to ktoś całkiem znajomy dotąd niedoceniany.

przygotowały znajome wróżki Alicja i Iza
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A to ciekawe
Koty domowe
Dziś zapoznamy się bliżej z
bardzo interesującymi zwierzętami. Mówi się o nich, że
mają 9 żyć, chodzą własnymi drogami i spadają na
cztery łapy. Czy już wiecie
kto to? To KOTY
Występuje około stu ras kota
domowego; znamy nagie
Sfinksy, tajemnicze syjamski, długowłose perskie, największe rasy to Maine Coon
oraz norweski kot leśny, najmniejsza rasa to Singapura.
Wyhodowano wiele ras kota
domowego, różniących się
ubarwieniem, wielkością i
długością włosów.
Przodkiem kota domowego
jest kot nubijski. Większość
źródeł mówi, że koty były
udomowione już w lata 4000
–3700 p.n.e. Znaczna liczba
kotów domowych żyje samodzielnie w miastach (są to
tzw. koty piwniczne lub dachowce).

Koty żyjące na wolności
dożywają średnio do 8 lat,
natomiast koty trzymane w
domu osiągają wiek do 20

lat.
Małe kocięta rozwijają się
szybko. Stają się w pełni samodzielne w wieku około10
tygodni i wtedy mogą trafić

specjalny mechanizm umożliwiający ich chowanie. Pazury rosną przez cały czas i
koty muszą je ścierać drapiąc. Koty znaczą swój te-

do nowych właścicieli. Gdy
mają około 3 miesięcy kotka
przestaje się nimi interesować i zmusza je do samodzielności. Wyraźne objawy
starości pojawiają się zwykle
po 10 roku życia.
Kot domowy ma
okrągłą głowę, duże
oczy przystosowane
do widzenia w słabym
oświetleniu, spiczaste
uszy. Posiada bardzo
dobry zmysł słuchu i
wzroku; węch mają
około czterokrotnie silniejszy od ludzkiego
oraz dobrze wykształcony zmysł dotyku. Posiada wąsy czuciowe – wibrysy.
Pazury kota są ostre, zakrzywione i zaopatrzone w

ren, polega to na ocieraniu
się kota o ściany, meble czy
nogi właściciela, co może
być odebrane jako przejaw
sympatii. Kocury oprócz
ocierania, po osiągnięciu
dojrzałości płciowej zaznaczają teren moczem z feromonami, który ma inny, dużo
bardziej intensywny zapach
niż ich normalny mocz.
Dzienna długość snu kota
jest zmienna, zwykle śpią 13
-14 godzin dziennie. Niektóre koty mogą spać nawet 20
godzin w ciągu doby.
Normalna temperatura ciała kota waha się od 38 do
39°C. Gorączka u kota występuje, gdy temperatura jego ciała przekracza 39,5°C.
Temperatura 37,5°C oznacza wyziębienie.
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Stan emocjonalny kota można odczytać, obserwując jego zachowanie. Ogon kota
oprócz pomagania mu w
utrzymaniu równowagi w
chodzeniu na wąskich powierzchniach sygnalizuje
również nastrój zwierzęcia.
Ogon ustawiony na wprost
oznacza, że kot jest spokojny. Ogon uniesiony pionowo
do góry oznacza chęć kota
do zabawy. Gdy zwierzę macha ogonem, oznacza to, że
jest zdenerwowane, czyli inaczej niż jest to w przypadku
psa. Kot uwielbia pogoń za
szybko poruszającymi się
przedmiotami i wchodzenie
na drzewa, z których jednak
z trudem schodzi. Świetnie
też potrafi bawić się sam. Z
braku gryzoni aby zaspokoić
swój instynkt łowiecki, poluje
na owady, zwłaszcza latające.
Koty są często opisywane
jako zwierzęta samotne. W
rzeczywistości jednak są z
natury towarzyskie. Kot nie
znosi złego traktowania i jest
pod tym względem bardzo
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pamiętliwy.
Koty nie używają tak, jak inne zwierzęta jakichkolwiek
zbiorników wodnych do mycia się. Czyszczą swoje futro
kilkakrotnie w ciągu dnia, liżąc sierść, a tam gdzie nie
sięgają językiem – zwilżoną
językiem łapą wycierają dokładnie całe ciało. Język kota
jest szorstki (posiada wiele
małych "haczyków"), przez
co skutecznie wygładza
sierść, usuwa brud z futra i
siwe, obumarłe włosy.
17 lutego jest obchodzony
Światowy Dzień Kota
Koty stały się bohaterami
licznych baśni i mitów (Kot w
butach, Kot Filemon, Hello
Kitty). W starożytnym Egipcie były zwierzęciem świętymi. W średniowieczu koty
były tępione jako zwierzęta
magiczne kojarzone z czarownicami, w dawnej Japonii
uważane były za demony.
We współczesnej kulturze
zachodniej kot to uosobienie
niezależności i tajemniczości. Jednym z najbardziej
znanych współczesnych

dzieł nawiązujących do kotów jest musical “Koty”. W
literaturze i w mowie potocznej często spotykamy się z
“kocimi” powiedzonkami i
przysłowiami. Jest ich naprawdę wiele, oto kilka najbardziej znanych: Drzeć z
kimś koty.
Pierwsze koty za płoty.
Wykręcać kota ogonem.
Latać jak kot z pęcherzem.
Jak kota nie ma, to myszy
harcują.
Każdy kot w nocy czarny.
Zabawa w kotka i myszkę.
Kocia muzyka.
Kupić kota w worku.
Żyć jak pies z kotem.
Jeśli podobały Wam się nasze informacje o kotach domowych może następnym
razem napiszemy o dzikich
tygrysach, lwach i pumach....bo to przecież też
koty tylko trochę większe?

Autorka Kamila Wojciechowska klasa IV e
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Dział sportowy
Oto dwa kluby piłkarskie, którym kibicujemy najbardziej.
Pierwszy to hiszpańska Barcelona. Grają tu
takie gwiazdy jak Neymar i Messi.
F.C. Barcelona
Rok założenia: 29 listopada 1899
Stadion: Camp Nou
Lokalizacja: Barcelona
Trener: Gerardo Martino
Oto najważniejsze sukcesy Barcelony:
Międzynarodowe:
Superpuchar Europy UEFA: 4 razy,
Klubowe mistrzostwa świata: 2 razy.
Krajowe:
Liga hiszpańska: 22 razy,
Puchar Króla: 26 razy ,
Superpuchar Hiszpanii: 11 razy.

Drugi klub który ma dużo fanów to również
hiszpański Real Madryt.
Grają w nim takie grają w nim takie gwiazdy
jak Bale i Ronaldo.
C.F. Real Madryt
Rok założenia: 2 marca 1902
Przydomek: Królewscy
Stadion: Estadio Santiago Bernabéu
Lokalizacja: Madryt
Trener: Carlo Ancelotti
Oto najważniejsze sukcesy Realu Madryt:
Międzynarodowe:
Liga Mistrzów: zdobywca 9 razy,
Liga Europejska: zdobywca 2 razy,
Puchar Interkontynentalny: zdobywca 3 razy,
Krajowe:
Liga hiszpańska: zdobywca 32 razy,
Puchar Króla: zdobywca 18 razy,
Superpuchar Hiszpanii: zdobywca 9 razy.

Przygotował Patryk Paszkowski klasa IV
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Neymar

Bale

Neymar da Silva Santos Júnior urodzony 5
lutego 1992 roku w Moji das Cruzes – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji napastnika, obecnie grający w hiszpańskim
klubie F.C Barcelona, reprezentant Brazylii
w piłce nożnej.
Neymar od 2003 roku do 2009 grał w juniorskich zespołach Santosu Futebol Clube.
Profesjonalną karierę rozpoczął w 2009 roku właśnie w Santosie.
Karierę reprezentacyjną rozpoczął w 2009
roku kiedy został powołany na Mistrzostwa
Świata do lat 17. W 2010 roku został powołany do seniorskiej reprezentacji Brazylii na
Mistrzostwa Świata w RPA. Neymar został
jednak umieszczony na liście rezerwowych.

Gareth Frank Bale urodził się 16 lipca 1989
roku w walijskim Cardiff. Swoją przygodę z
piłką rozpoczął w angielskim Southampton
F.C. w zespole juniorów. W 2005 roku dokooptowany został do pierwszej drużyny, w
której zadebiutował 17 kwietnia 2006 roku
w ligowym meczu z Millwall. Miał wtedy dokładnie 16 lat i 275 dni, co spowodowało,
że stał się drugim po piłkarzem pod względem wieku, który dostąpił tego zaszczytu.
W owym sezonie na boiskach Premiership
wystąpił tylko dwa razy. Pierwszą bramkę
strzelił dla Świętych 9 sierpnia w spotkaniu
z Derby County. Do końca sezonu na boisku pojawiał się 28 razy strzelił w nich 5
bramek.
25 maja 2007 roku stał się jednym z najważniejszych, jak dotąd, dniem w życiu Garetha Bale'a. Wówczas to Tottenham Hotspur wyłożył za niego kwotę 10 milionów
funtów. W debiucie 26 sierpnia jego nowa
ekipa musiała uznać wyższość Manchesteru United. Pierwszego gola dla Kogutów
(Tottenham Hotspur) zdobył 1 września, a
jego klub podzielił się punktami z Fulham
(3:3). W pierwszym sezonie w brawach Tottenhamu zagrał w ośmiu spotkaniach, pojawiając się w większości wypadków na pozycji lewego obrońcy. W 2010 roku został
uznany najlepszym piłkarzem w Anglii. Plebiscyt przeprowadził Zawodowy związek
piłkarzy. Wyczyn ten powtórzył w tym roku.
W sierpniu tego roku został piłkarzem
Realu Madryt.

Przygotował Igor Wesołowski klasa IV e
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Kącik gier
Kilka słów o grze Sonic The Hedgehog
Sonic The Hedgehog to znana seria gier
PC, w której głównym bohaterem jest niebieski jeż Sonic,
osiągający pieszo ponaddźwiękową prędkość.
Inne postaci w tej grze to:
- Miles „Tails” Prower – pomarańczowy lis o dwóch ogonach, najlepszy przyjaciel Sonica,
- Knuckles the Echidna – czerwona kolczatka strzegąca
Głównego Szmaragdu,
- Doktor Eggman – główny złoczyńca o IQ
wynoszącym ponad 300 punktów.
Najważniejsze gry z tej serii:

Sonic The Hedgehog

Sonic The Hedgehog 3 & Knuckles

Sonic Adventure

Sonic Advance

Sonic Heroes

Shadow The Hedgehog

Sonic Rivals

Sonic Riders: Zero Gravity

Sonic Unleashed

Sonic & Sega All-Stars Racing

Sonic Generations

Sonic & Sega All-Stars Racing
Transformed

Sonic: Lost World
Pierścienie to przedmioty, które gracz zbiera
w każdym poziomie (oprócz poziomów
z ostatnim bossem w niektórych grach).
Chronią one gracza przed utratą życia, a w
grze Sonic The Hedgehog (2006) wpływają także na maksymalną prędkość. Jeśli gracz zbierze
100 pierścieni, dostaje
dodatkowe życie. Gdy postać zostanie zraniona,
traci 20 pierścieni, lecz
może je odzyskać, ale
znikają one bardzo szyb-

Powerupy to modyfikatory parametrów bohatera. Są one przedstawiane w postaci telewizorów.
Powerupy w grze:

Dodatkowe życie

+10 pierścieni

Tarcza

Tarcza wodna

Tarcza ognista

Przyśpieszenie
Badniki to robotyczni wrogowie w grze. Po
zniszczeniu badnika uwolnione są małe
zwierzęta, które zasilają maszyny.
Bossowie pojawiają się na końcu drugich
aktów (w Sonic The Hedgehog i w Sonic The
Hedgehog 2 w Metropolis Zone na końcu
trzeciego aktu). Zwykle jest to Doktor
Eggman,
a w Sonic The Hedgehog 4
episode 2, co drugą strefę bossem jest robotyczna wersja Sonica – Metal Sonic.
Szmaragdy Chaosu to
przedmioty, które są ukryte
w bonusowych poziomach.
Żeby dojść do bonusowych
poziomów trzeba zebrać 50
pierścieni. Kiedy gracz zbier z e
w s z y s t k i e
7 szmaragdów aktywuje super formę.

przygotował Adam Karwacki klasa IV e
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Plany na weekend – Aktywne miejsca
W tym artykule opiszę kilka aktywnych miejsc które mieszczą się w Warszawie
FORMY KOLORY
Formy Kolory to miejsce
w którym możesz wykazać się swoją wyobraźnią
i talentem.
Formy Kolory mieszczą
się w Centrum na ulicy
Hoża 19 . W Formy Kolory jest kilka działów :
Dekorowanie tortów
Tworzenie biżuterii z kolorowych koralików i
części
Dział robienia z materiału FILC
Malowanie różnych porcelanowych figur
Wyrób świec
Wyrób mydełek
Przy każdym z działów znajduje się instrukcja, co można dobrać do dekorowania, co ile
kosztuje, jak przebiega cały proces. Dodatkowo przestronne jasne, sale, stoliczki mniejsze i większe, możliwość wypicia kawy itp.
Jest też i dział sklepowy – w którym można
zakupić książki dotyczące różnego rodzaju
rękodzieła – od dekorowania ciasteczek, po
bardziej skomplikowane wyplatanki, wyszywanki, itp., zestawy do kreatywnej zabawy w
domu, a także elementy do tworzenia własnych dekoracji w domowym zaciszu. Po długiej naradzie rodzinnej, zdecydowaliśmy się

na własnoręczne udekorowanie tortu oraz
wykonanie świeczki. W końcu coś musi zostać na inne wizyty – żebyśmy mieli po co tu
wracać – bo warto! Świeże torty do Form Kolorów dostarcza firma. Blikle i można wybrać
jeden z trzech rozmiarów. Każdy tort powleczony jest białym lukrem. Ale wszystko można zmienić własnoręcznie. My zaczęliśmy od
pomalowania lukru na piękny niebieski kolor.
Potem wyposażeni w kolorowe masy cukrowe, foremki do wykrawania i inne gadżety
dekoracyjne, zabraliśmy się do zabawy. I naprawdę była do świetna zabawa!!! Wykrawaliśmy, lepiliśmy, przyklejaliśmy i nie ukrywam, że dzieciaki podjadały trochę tych słodziutkich lukrów.
CUKIER LUKIER
Cukier Lukier to kolorowa manufaktura cukierków , w której każdy może zrobić i kupić
lizaka lub opakowanie cukierków.
Można też kupić gotowe już słodycze lub
obejrzeć ich produkcję na nie drogich warsztatach.
Manufaktura mieści się w Centrum na ulicy
Emilii Plater 10.
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