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Co nowego w naszej szkole?
W naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. Z kolei następnego dnia czciliśmy
św. Mikołaja, biskupa. Te dwa sąsiednie wydarzenia stały się
okazją do zapoznania się z życiorysem człowieka, któremu
wolontariat, czyli bezinteresowne niesienie pomocy nie było
obce. 26 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w konkursie pt.
„Św. Mikołaj patronem wolontariatu”. Zwycięzcą konkursu
okazała się Julia Jurkowska (kl. VIIIa). II miejsce zajął
Denis Matyśkiewicz (VIa), a trzecie Oliwia Seelinger
(VIIIa). Gratulujemy tym, którzy znaleźli się na podium oraz
wszystkim, dla których – dzięki zgłębieniu wiedzy –
św. Mikołaj stał się jeszcze bliższy.
MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY W SP39⛄️
Dyrektor naszej szkoły ogłosił Miejski Konkurs Plastyczny
pt. ,,Świąteczne Inspiracje" dla szkół i przedszkoli. Była to
pierwsza edycja, w której uczestnicy przygotowali kartki
świąteczne i ozdoby choinkowe. Prac była
nieprawdopodobna ilość, bo aż 201! Zostały wyłonione
miejsca oraz liczne wyróżnienia! W kategorii przedszkola,
klasy 1-3 oraz 4-8! Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, z pewnością w przyszłym roku zostanie
zorganizowana II edycja! Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy!🏆
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto obchodzone
corocznie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych - w naszej szkole
połączono z mikołajkami. Tego dnia odbył się między innymi
konkurs na plakat reklamujący bezinteresowne działania na
rzecz innych.

Autor artykułu: Paulina Boćko
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Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk
Wybitna prozaiczka i eseistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok i The Man
Booker International Prize 2018 za powieść „Bieguni”. Urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie,
a wychowała w Klenicy, skąd przeniosła się z rodzicami do Kietrza. Córka nauczycieli – Wandy i Józefa
Tokarczuków. Zadebiutowała w 1979 roku na łamach pisma „Na przełaj”, gdzie pod pseudonimem
„Natasza Borodin” opublikowała pierwsze opowiadania. Jako powieściopisarka zadebiutowała w 1993 roku
wydaną wówczas ,,Podróżą ludzi Księgi". Książka uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek. W 1995 roku ukazała się jej druga powieść, „E.E”. Książka opowiada o dojrzewaniu dziewczynki,
która nagle uzyskuje zdolności parapsychiczne. Dużym sukcesem Tokarczuk okazała się wydana
w 1996 roku powieść ,,Prawiek i inne czasy”. Była współorganizatorką festiwalu ,,Opowiadania”, podczas
którego autorzy krótkich form literackich z Polski i zagranicy prezentują swoje utwory. 10 października
2019 roku Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. 2 grudnia 2019 r. we Wrocławiu
zapowiedziała powołanie fundacji, z siedzibą w willi Tymoteusza Karpowicza, która za swoje cele obierze
m.in. wspieranie i promocję polskiej kultury, w tym pisarzy i tłumaczy, działanie na rzecz praw człowieka,
w tym przeciwdziałanie dyskryminacji i ograniczaniu swobód obywatelskich oraz ochronę środowiska,
w tym walkę o prawa zwierząt. Pisarka na fundusz założycielski przekaże 350 tys. zł z Nagrody Nobla.

Źródło: Grafika Google

Autor artykułu: Agata Chuć
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Symbole walentynek
WALENTYNKI
Walentynki są obchodzone 14 lutego i jest to święto zakochanych. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Symbole walentynkowe:
Czerwone serce- to największy symbol miłości. Uosabia: miłość, czułość i oddanie.

Źródło: Grafika Google

Róże, szczególnie te czerwone- to symbol miłości do drugiej osoby. Kobiety kochają takie prezenty, które świadczą
o płynącym uczuciu. Róża to atrybut Afrodyty i Adonisa, który symbolizuje namiętność oraz pragnienie.

Źródło: Grafika Google

Amorek, inaczej Eros to symbol, w którym dominuje tęsknota, oczarowanie oraz pragnienie.

Źródło: Grafika Google

Ptaki miłości- najczęściej papużki i gołąbki, to również symbole tego wyjątkowego uczucia. Symbolizują
nierozłączność dwojga ludzi.

Źródło: Grafika Google

Źródło: strefa-kobiet.pl

Autor artykułu: Dominika Olejnik
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Dookoła świata
Dookoła świata - Paryż
Paryż to miasto miłości. Jest niezwykle romantyczny, posiada czarowną moc. Jest uwielbiany za niepowtarzalną
atmosferę i niezliczone przyjemności. Już pierwsze spojrzenie na wąskie, brukowane uliczki, szerokie bulwary
i otwarte place ujmuje.
Ciekawostki:
1. Paryż to także Luwr. Znajdują się tu takie dzieła jak: Mona Lisa, Wenus z Milo, romantyczny cmentarz
Pere Lachaise, gdzie spoczywają Fryderyk Chopin, Edith Piaf i Jim Morrison.
2. Najczęstszą odwiedzaną atrakcją w Paryżu nie jest Luwr, ani Wieża Eiffla, tylko Disneyland
(odwiedziło go prawie 13 milionów osób).
3. Jednym z symboli Paryża jest bagietka, nazywana także bułką paryską. Opracowana została przez piekarzy
Napoleona, dla łatwiejszego transportowania jej przez żołnierzy (była ona w stanie zmieścić się w kieszeni spodni).
Co ciekawe, nawet francuskie prawo dokładnie określa jej grubość i długość (65 x 6 cm).
4.Każdego roku Paryż odwiedzany jest przez ponad 30 milionów turystów.
5. Paryż bywa nazywany „Miastem Światła”. Nazwa ta została przypisana do tego miasta nie ze względu na jasność
ulic, a liczbę intelektualistów mieszkających w sercu Francji.
6. Wszystkie drzewa w Paryżu mają oznaczenia i są mierzone. Jest ich 470 tysięcy w całym mieście.
7. Jeśli zadasz pytanie w języku angielskim, nie zdziw się, że usłyszysz odpowiedź w języku francuskim.
Paryżanie bardzo lubią swój język i nie lubią mówić po angielsku, zwłaszcza z turystami.

Źródło: Grafika Google

Źródło: Grafika Google

Autor artykułu: Julia Jurkowska
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Sporty Zimowe
Sporty zimowe
Jakie są sporty zimowe?
Sportami zimowymi są: łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, skoki narciarskie, saneczkarstwo,
snowboarding, narciarstwo alpejskie i klasyczne, curling oraz wiele innych.
Czym są sporty zimowe?
Są to sporty rozgrywanie w okresie zimowym, choć dzięki rozwoju technologii, większość z tych
sportów można uprawiać latem. Sporty zimowe cieszą się największą popularnością w Europie, Ameryce
Północnej i Azji.
Największe sukcesy Polaków w sportach zimowych
Adam Małysz - najbardziej utytułowany polski skoczek narciarski. Na igrzyskach olimpijskich zdobył
cztery medale, cztery razy był indywidualnym mistrzem świata, cztery razy zdobył też Puchar Świata.
Justyna Kowalczyk - największa gwiazda w historii polskich biegów narciarskich. Cztery razy zdobyła
Puchar Świata. Jako jedyna cztery razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour de Ski.
Tomasz Sikora - najlepszy polski biathlonista, pięć razy startował na igrzyskach olimpijskich,
indywidualny mistrz i wicemistrz świata.
Dawid Kubacki - polski skoczek narciarski, zawodnik klubu sportowego Wisła Zakopane, członek kadry
narodowej. Dwukrotny olimpijczyk. Drużynowy brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018.
Zdobywca trzech medali mistrzostw świata – złotego indywidualnie (2019) oraz złotego (2017) i
brązowego (2013) w konkursach drużynowych.
Kamil Stoch - polski skoczek narciarski, zawodnik klubu KS Eve-nement Zakopane, reprezentant Polski
i czterokrotny olimpijczyk. Od najmłodszych lat był obwoływany następcą Adama Małysza. Zaczął
skakać, gdy miał 9 lat.

Źródło: Grafika Google

Autor artykułu: Mateusz Zyzik
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Najlepsze prezenty
na walentynki
1) Miłosne puzzle - jest to nie typowy prezent na walentynki, choć bardzo dobry, można go na przykład
oprawić w ramkę i powiesić na ścianie.

Źródło: Grafika Google

2) Pluszowy miś - jeden z najbardziej klasycznych prezentów walentynkowych, ale nadal jeden z
najlepszych.

Źródło: Grafika Google

3) Walentynka - kolejny klasyczny prezent walentynkowy, który być może nie ma dużej wartości
materialnej, ale dużą wartość emocjonalną i sentymentalną.

Źródło: Grafika Google

4) Wyroby czekoladowe - bardzo smaczny prezent, zgodny z dewizą,,przez żołądek do serca".

Źródło: Grafika Google

Autor artykułu: Karol Nowakowski
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Ciekawostki
Często można spotkać zakochanych w sobie ludzi. Na początku zaczyna się od zwykłego „kocham cię”,
lecz z tych zwykłych, dwóch słów związek może trwać nawet do końca życia. Oto te dwa słowa w
różnych językach:
W języku angielskim mówi się: I love you.

Czesi powiedzą: Miluji te. Jest podobne w wymowie do miłuj to, co brzmi jak kochaj to. Zacznijmy od
krajów bliskich Polsce oraz innych krajów europejskich.

Nasi rosyjscy sąsiedzi mówią: Ja ljublju tiebja. Bardzo podobne do polskiego ja lubię ciebie. Rosja
jest dość ciekawym krajem pod względem języka, podobnie jak Polska.

Niemcy powiadają: Ich liebe dich. Wiele nie powiem o tych słowach, lecz da się wyczuć w nich emocje
płynące prosto z serca.

Kocham cię po włosku: Ti amo „Amare” używane jest przede wszystkim wśród innamorati (zakochanych),
„Ti amo” wyraża miłość zmysłową i namiętną. „Ti amo” powiedzą sobie marito (mąż) i moglie (żona),
fidanzati (narzeczeni), ale również amanti (kochankowie), którzy ukrywają przed światem swój romans –
storia d’amore.

Na koniec język francuski, uznawany za język miłości. Po francusku kocham cię to: Je t`aime.

Te quiero! Te amo! Te adoro! Hiszpanie uwielbiają mówić, w temacie miłości, robią to samo. Dużo mówią.
Czy idą za tym czyny...a to już rożnie bywa. Inni są też ludzie z północy, a inni z południa. Ten stereotypowy
Hiszpan, biegający za kobietą z gitarą powtarza co chwila; Te quiero.

Źródło: Grafika Google

Autor artykułu: Denis Karolewicz
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Quiz Walentynkowy
1.Kiedy obchodzimy walentynki?
a) 14 stycznia
b) 15 lutego

Rozrywka - Quiz walentynkowy
c) 14 lutego

2.Dlaczego walentynki są obchodzone 14.02?
a) dlatego, że święty Walenty zginął 14 lutego
b) dlatego, że święty Walenty brał ślub.
c) dlatego, że ludzie po raz pierwszy zaczęli się całować.

3.Jaki kolor dominuje w walentynki?
a) biały i czerwony
b) czerwony

c) różowy

4.Co jest najpopularniejszym prezentem walentynkowym?
a) czekoladki
b) czerwone róże
c) jabłko pokryte lukrem

5.Grecki bóg miłości nazywa się?
a) Hades
b) Eros
c) Zeus

6.Jak powiesz po angielsku ,,Kocham Cię”?
a) Ich liebe dich
b) Ti amo
c) I love you

7.Jak nazywa się mały chłopiec z łukiem i strzałą?
a) Amor
b) Eron
c) Nero

8.Dokończ przysłowie „Stara miłość...”
a) nie umiera
b) przetrwa
c) nie rdzewieje

9.Jaki jest symbol walentynek?
a) ogień
b) serce
c) słońce

10.Kto najczęściej otrzymuje prezenty?
a) mężczyzna
b) kobieta

Odpowiedzi.
1.(c)
6.(c)

2.(a)
7.(a)

3.(a)
8.(c)

4.(c)
9.(b)

5.(b)
10.(b)

Autor Artykułu: Oliwia Zawadzka
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Życzenia od redakcji
Życzymy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły,
dyrekcji oraz uczniom miłych, bezpiecznych ferii oraz
odpoczynku. Niech ten czas dostarczy Wam
niezapomnianych przeżyć. Cieszcie się poznawaniem
nowych miejsc oraz ludzi, odpoczywajcie i niech uśmiech
cały czas gości na Waszych twarzach. Mamy nadzieję, że
po feriach wrócicie cali, zdrowi i wypoczęci, a Wasz zapał
do nauki/pracy rozbudzi się na nowo.

Źródło: Grafika Google
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