Sławne osoby urodzone w styczniu:
1. Grzegorz Krychowiak – piłkarz ur. (29 stycznia) ma 30 lat
2. Piotr Żyła – polski narciarz ur. (16 stycznia) ma 33 lata
3. Weronika Rosatti – polska aktorka ur. (9 stycznia) ma 36 lat
4. Karol Bielecki – polski piłkarz ręczny ur. (23 stycznia) ma 38
lat
5. Justin Timberlake – piosenkarz, ur. (31 stycznia) ma 37 lat

Numer 137/2020

W tym numerze:

Sławne osoby urodzone w lutym:
1. Arkadiusz Milik – polski piłkarz ur. (28 lutego) ma 26 lat
2. Cristiano Ronaldo – portugalski piłkarz ur. (5 lutego) ma 35 lat
3. Paris Hilton – modelka ur. (17 lutego) ma 39 lat
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•Kącik poetycki

4. Mariah Gostat – aktorka ur. (17lutego) ma 36 lat
5. Krzysztof Ibisz- aktor ur. (25 lutego) ma 55 lat

Źródło: www.wikipedia.pl
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Gazetkę szkolną przygotowała Karolina Ditrych
i uczniowie klasy 6c.

Chiński Nowy Rok
Chiński Nowy Rok [Święto Wiosny] to najważniejsze święto w
tradycyjnym kalendarzu chińskim, które przypada pomiędzy
końcem stycznia, a początkiem lutego. Święto Wiosny jest
najważniejszym publicznym i prywatnym świętem od wielu lat.
Dzisiejszy kształt Chińskiego nowego roku powstał na
początku naszej ery łącząc kilka świąt. Według tradycji trwa
ono piętnaście dni i końcem jest Dzień Latarni. Zanim
nadejdzie Święto wiosny należy nie mieć żadnych długów
i konfliktów oraz pozbyć się złych duchów, sprzątając dom.
Kiedy wszystko jest przygotowane rodzina zasiada do
okrągłego stołu. Serwowana tam jest cała ryba, której nie
wolno obrócić, pierożki Jiaozi, kacze jaja i Yusheng [sałatka z
surowej ryby]. Nowy rok witany jest fajerwerkami. Później
odwiedza się dalszą rodzinę. Następnie jest Festiwal
Lampionów, kiedy są organizowane parady i tańce smoków.

Chinese New Year
Chinese New Year [Spring Festival] is the most important
holiday in the traditional Chinese calendar, which falls
between the end of January and the beginning of February.
The Spring Festival has been the most important public and
private holiday for many years. Today's shape of the Chinese
New Year was created at the beginning of our era combining
several holidays. According to tradition, it lasts fifteen days
and the last Day is called ‘’a Lantern Day’’. Before the Spring
Festival, you should not have any debts and conflicts and get
rid of evil spirits by cleaning the house. When everything is
ready, the family sits at the round table. The whole fish is
served there that cannot be turned over, Jiaozi dumplings,
duck eggs and Yusheng [raw fish salad]. The New Year is
greeted with fireworks. Later, Chinese people visit their
distant families, followed by the Lantern Festival when
dragon parades and dances are organized.

Źródło:
https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Dom/Chinski-nowy-rok-kiedy-data-zwyczaje-Chinski-kalendarz-12125
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ski_Nowy_Rok
http://beszamel.se.pl/kuchnie-swiata/co-chinczycy-jedza-gdy-swietuja-chinski-nowy-rok-zobaczzdjecia,679/

Kącik poetycki
Nadszedł wreszcie zimowy czas...❄ Wszyscy mamy świetne nastroje!
Szczególnie dlatego, że zaraz zacznie się okres ferii zimowych! Z tej
okazji uczennice z klasy 6c – Julia Markiewicz i Amelia Potacka,
przygotowały wiersze w tej tematyce.
,,Ferie zimowe”
Ta nowina raduje nas,
Że już ferii nadszedł czas.
Każde dziecko o tym marzy,
By bawić się na śnieżnej plaży.
By na lodowisku śmigać jak strzała,
By ulepić wielkiego bałwana.
By na nartach z rodzicami,
Śmigać między pachołkami.
By radośnie jak skowronki w śniegu robić aniołki.
By wypić gorącą czekoladę z piankami,
I urządzić bitwę śnieżkami.
By na sankach zjeżdżać wesoło,
I pożegnać się ze szkołą.
I tak całe ferie miną,
A dzieci leżąc pod pierzyną,
Będą wspomnienia pod poduszkę chować,
I następne ferie już planować...

,,Śnieg"
Dziś na dworze jest wesoło,
Bo pełno śniegu wokoło.
Obudził sąsiadów, dzielnicę,
Zwiedził całą okolicę.
Do piekarni zajrzał bo był ciekawy,
Czy już chleb się upiekł cały.
Pada, sypie prószy,
Szczypie w nasze uszy.
Na szybie rysunek utworzył,
Całe swe siły w niego włożył.
Spada z nieba mnóstwo płateczek,
podobnych do gwiazdeczek.
I to niby małe drobinki,
a dzieciom radują się minki.
Mamy nadzieję, że wiersze Wam się spodobały i czytając je, oczami
wyobraźni robiliście te wszystkie zimowe aktywności. Udanych ferii
życzą Amelia i Julia.

Zasady Bezpieczeństwa
Podczas Ferii Zimowych


Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie
można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli
chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z
przygotowanych lodowisk – miejsc do tego
przeznaczonych.



Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic
i torów kolejowych! Zjeżdżaj na sankach, nartach z
górek, które znajdują się daleko od jezdni.



W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i
kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania
pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie,
rozejrzyj się. Używaj elementów odblaskowych na
odzieży zewnętrznej.



Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem
dróg publicznych. Zaczepianie sanek do pojazdów
mechanicznych (samochód, motocykl) jest
niebezpieczne!



Dbaj o zdrowie i higienę. Ubieraj się stosownie do
temperatury panującej na dworze.

Safety Rules During Winter
Holidays


Avoid frozen lakes, rivers, ponds! You can never be sure of the
ice sheet's durability. If you want to skate safely, use the
prepared ice rinks - places designed for ice skating.



Choose safe places to play - away from streets and train tracks!
Go sledging, or skiing to the hills, which are far away from the
roads.



On winter days, visibility on the road is limited and drivers need
more time to brake the vehicle. Enter the road carefully and
calmly, look around. Use reflective elements on outer clothing.



The sleigh ride can only be organized outside of public roads.
Hitching sledges to motor vehicles (car, motorcycle) is
dangerous!



Take care of health and hygiene. Dress according to the
temperature outside.

Ciekawe zakątki na ferie
W styczniu rozpoczynają się ferie zimowe. Najbardziej znanymi
i lubianym miejscem do wypoczynku są Tatry, a dokładnie Zakopane.
Miejsce to przyciąga turystów piękną pogodą, klimatem oraz
atrakcjami.
Morskie Oko to jedyna z atrakcji, którą proponują nam Tatry. Jest to
największe jezioro w Tatrach, leży w dolinie Rybiego Potoku, do
którego możemy dojść podziwiając piękne krajobrazy górskie.

Późnym popołudniem można wybrać się na kulig przez Dolinę
Chochołowską, który kończy się ogniskiem.

Atrakcję dla małych dzieci jest możliwość zrobienia zdjęcia z
niedźwiedziem, który jest tam już tradycją. Wieczorem można wybrać
się na spacer po rozświetlonych Krupówkach.

Gubałówka to jedno z najpopularniejszych miejsc, które odwiedzają
turyści. Jest to wzgórze wznoszące się nad Zakopanem, z którego
rozciąga się piękny widok na Tatry i leżące w dole Zakopane. Na
Gubałówkę można wejść pieszo lub wjechać koleją linowo-terenową.

An interesting corner for the
holidays
Zimowe szaleństwo panuje na stokach i lodowiskach już od początku
ferii.

Winter holidays begin in January. The best known and liked place to
relax are the Tatry Mountains, Zakopane in particular. This place
attracts tourists with beautiful weather, climate and many attractions.
Sea Eye is one of the attractions that the Tatry Mountains offer us. It is
the largest lake in the Tatras, lying in the valley of the Rybiego Stream,
which we can reach while admiring the beautiful mountain scenery.

An attraction, for small children, is the opportunity to take a picture
with a bear, which is already a tradition there. In the evening you can
go for a walk around the bright Krupówki.

Gubałówka is one of the most popular places that tourists visit. It is a
hill rising above Zakopane, from which there is a beautiful view of the
Tatry Mountains and Zakopane below. You can get to Gubałówka on
foot or by taking the funicular railway.

Winter madness prevails on the slopes and ice rinks from the beginning
of the holidays.

In the late afternoon you can go sleigh ride through the Chochołowska
Valley, which ends with a bonfire.

