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  CIEPŁE SŁOWA NA CHŁODNE DNI 

W imieniu wszystkich uczniów
naszej szkoły chcielibyśmy
podziękować nauczycielom za
minione pierwsze półrocze i
przekazać kilka ciepłych słów.
Kochani nauczyciele, nie
zapominajcie o nas podczas
ferii i pamiętajcie, że po tych
dwóch tygodniach wrócimy do
szkoły ze zdwojoną siłą! :)

Nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej (p.
Urszuli, p. Kamili, p. Annie, p. Agnieszce, p. Łucji)
tak dla odmiany życzymy NUDNYCH ferii, bo klasy 
I-III dostarczają odpowiednio dużo atrakcji :)

Paniom ze świetlicy (p. Annie, p. Magdalenie, p.
Joannie, p. Małgorzacie, p. Łucji) życzymy przede
wszystkim CIIIIIIICHYCH ferii!

Nauczycielom wychowania fizycznego (p. Urszuli,
p. Monice, p. Tomaszowi, p. Maciejowi) życzymy
LENIWYCH ferii spędzonych przed telewizorem :)

Pani Katarzynie od muzyki życzymy, aby dni
podczas ferii płynęły RYTMICZNIE, ale LARGO!
[informacja dla wtajemniczonych :)]

Pani Marii, TECHNICZNIE rzecz ujmując, życzymy
udanych ferii!

Nauczycielom od informatyki (p. Dorocie, p.
Maciejowi) życzymy, żeby zimowe krajobrazy,
które będą podziwiali podczas ferii, były ładniejsze
niż nasze rysunki tworzone w „PAINCIE”!

Paniom od matematyki (p. Małgorzacie, p. Justynie,
p. Ewie) życzymy NIEZLICZONYCH godzin
odpoczynku!

Paniom od przyrody i geografii (p. Grażynie, p.
Magdalenie) życzymy dużo czasu spędzonego na
ŚWIEŻYM POWIETRZU BEZ SMOGU!

Pani Renacie od chemii życzymy po prostu jeszcze
więcej „O”! [patrz. układ okresowy pierwiastków :)]

Paniom od języka polskiego (p. Małgorzacie, p.
Katarzynie, p. Karolinie) życzymy BEZBŁĘDNYCH
ferii.

Paniom od języka angielskiego (p. Joannie, p.
Sylwii, p. Małgorzacie) życzymy dużo SNOW, ale
jeszcze więcej REST!

Pani Hannie od historii życzymy, aby podczas ferii
zwyciężyła w BITWIE na śnieżki :) 

Paniom od religii (p. Paulinie, s. Łucji) życzymy
ŚWIĘTEGO spokoju :)

Pani Małgorzacie od plastyki życzymy po prostu
BARWNYCH ferii!

My tacy nie jesteśmy! :)
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     KALENDARZ ŚWIĄT W LUTYM

                         9 LUTEGO
      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY

                 17 LUTEGO
                DZIEŃ KOTA

Święto ma na celu podkreślić znaczenie
kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwić
społeczeństwo na problem bezdomnych i
głodujących kotów. Tego dnia warto
szczególnie pamiętać o naszych
milusińskich. Jeśli masz kota, poświęć mu
jeszcze więcej uwagi. Możesz również
wesprzeć okoliczne schronisko, kupując
karmę dla bezdomnych zwierząt.

Codziennie sprzedawanych jest na świecie
ok. 13 milionów pudełek pizzy.
Najpopularniejszym rodzajem serowego
smakołyku jest niezmiennie margherita. 

Jak uczcić międzynarodowy dzień pizzy?
Do wyboru mamy kilka możliwości:
możemy wybrać się do ulubionej pizzerii,
zamówić smakołyk do domu lub też
spróbować przyrządzić pizzę
samodzielnie. Również wspólne gotowanie
z rodziną może sprawić naprawdę dużo
radości.
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     KALENDARZ ŚWIĄT W LUTYM

Walentynki (ang. Valentine's Day) to coroczne święto
zakochanych. Nazwa pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów lub kartek
zawierających wyznania miłosne oraz
obdarowywanie się drobnymi upominkami.
                      A czy Ciebie trafiła już strzała amora? :)
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             JĘZYKOWE DYLEMATY
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              ROZRYWKA

1. Z nich można zrobić bukiet.
2. Strzela z łuku.
3. Miesiąc, w którym obchodzimy święto
zakochanych.
4. Symbol walentynek.
5. Kolor róży oznaczający miłość.
6. Pierwszy miesiąc roku.
7. Ktoś, kogo obdarzamy uczuciem.
8. Pewien sprzęt zimowy.
9. ,, ....... kundel" – tytuł filmu animowanego.
10. Zimowe wakacje.
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