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Drodzy Czytelnicy!
Oto 4 numer gazetki pod tematyką walentynek, pełen miłości i propozycji, jak spędzić
Święto Zakochanych. Znajdzie się tu również kilka małych ciekawostek. Wesołego
Walentego i miłego czytania! ♥
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♥ AKTUALNOŚCI ♥
ZBIJAK RZĄDZI
Dnia 18. lutego w naszej szkole odbył się finał powiatowy w dwa ognie usportowione chłopców (szkoła podstawowa), w
którym drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce! Gratulacje!!!
MINI PIŁKA RĘCZNA
4. lutego w Tuchomiu miał miejsce finał powiatowy w mini piłkę ręczną chłopców (sp), gdzie nasza drużyna zajęła I miejsce.
5. lutego odbył się również finał powiatowy mini piłki ręcznej dziewcząt, nasze zawodniczki (sp) zajęły II miejsce.
ZIMOWY PROJEKT FUTBOLOWY
Dnia 30.01. chłopcy z Gimby (Dawid Mikołajczyk,Paweł Różek, Paweł Szyca, Klaudiusz Szultka) w ramach projektu gimnazjalnego
zorganizowali ,,Zimowy turniej piłki nożnej”.w turnieju wzięło udział 8 drużyn. Walka była zacięta… ale udało się wyłonić zwycięzcę,
a została nim drużyna COCO JUMBO.
MAXI PIŁKA RĘCZNA
Dnia 16. stycznia w Miastku odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłkę ręczną chłopców. Nasi koledzy zajęli I
miejsce! Oby tak dalej!!!

♥ Podsumowanie półrocza ♥
Najlepsza frekwencja wyniosła 98% w klasie IVb
Najlepszą średnią w szkole miała klasa IVa i wynosiła ona 5,1
Najlepsza średnia w klasach podstawowych wynosiła 5,6 i miała ją Dominika Reca
Najlepsza średnia w klasach gimnazjalnych wynosiła 5,2 i miały ją Wiktoria
Bela, Dagmara Sikorska i Hanna Stępień
Do egzaminów gimnazjalnych zostało ok. 60 dni
Do egzaminów ósmoklasisty zostało ok. 65 dni
Do wakacji zostało ok. 130 dni

♥ Małe co nieco o ŚWIĘCIE ZAKOCHANYCH ♥
Takie nazwy jak Walentynki czy Święto Zakochanych są z pewnością wszystkim dobrze znane. Jednak ile naprawdę
wiemy o historii tego święta? Spójrzmy co o Walentynkach mówią źródła.
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do
walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez
losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno
Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami,
obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy
uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott. Do Polski obchody walentynkowe trafiły
wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i
największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
"Walentynki Chełmińskie". Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw.
Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

♥ Symbole Walentynek ♥
Róże, szczególnie te czerwone, to symbol miłości do osoby obdarowywanej. Kobiety kochają takie gesty, które świadczą o
płonącym uczuciu. Szczególnie w Walentynki panowie chętnie obdarowują wybranki swojego serca bukietami czerwonych róż.
Róża to atrybut Afrodyty i Adonisa, który symbolizuje namiętność, podziw oraz pragnienie.

Amorek (kupidyn), inaczej Eros to symbol miłości twórczej, kreatywnej oraz romantycznej, w której dominuje tęsknota,
oczarowanie oraz pragnienie. Często pojawia się na sklepowych półkach w tym szczególnym okresie.
Ptaki miłości to również symbol tego wyjątkowego uczucia. Są to przede wszystkim papużki oraz gołąbki, które symbolizują
nierozerwalność dwojga ludzi. Najczęściej spotykane są gołąbki stykające się dzióbkami w swoim ptasim pocałunku.
Serce - w tradycyjnej europejskiej sztuce i folklorze serce jest przedstawiane jako stylizowany kszta t, najcz ciej koloru
czerwonego, co symbolizuje krew, a w wielu kulturach tak e nami tno
i silne uczucia. Serce jest w szczególno ci
kojarzone z poezj romantyczn , cz sto znajduje si na walentynkach, bombonierkach i innych przedmiotach kultury
masowej jako symbol mi o ci.

♥Najpopularniejsze
prezenty

Walentynkowe ♥
Kartka – 52%

Czekoladki – 50,5%
Kwiaty – 36%

Kolacja w restauracji – 35,6%
Biżuteria – 18,9%
Ubranie – 14,6%

♥ “Kocham cię…”-w 20 językach ♥
2.

1.

Angielski- I love you
Niemiecki- Ich liebe dich

3.

Arabski- اﻧﺎ اﺣﺒﻚ

4. Irlandzki- Is breá liom tú
5. Esperanto- Mi amas vin
6. Portugalski- Eu te amo
7. Hiszpański- Yo te amo
8. Francuski- Je t'aime
9. Ukraiński- Я люблю тебе

10. Luksemburski- Ech hunn dech gär

11. Koreański- 나는 너를 사랑해.(naneun neoleul salanghae.)
12. 13. Chiński- 我愛你(Wǒ ài nǐ)

13. Japoński- 私はあなたを愛しています(Watashi wa anata o aishiteimasu)
14. Rosyjski- Я тебя люблю
15. Hawajski- Aloha au iāʻoe
16. Turecki- Seni seviyorum
17. Węgierski- Szeretlek
18. Norweski- Jeg elsker deg
19. Duński- Jeg elsker dig
20. Czeski- Miluji tě

♥ Polecane książki i filmy Romantico ♥
1. ,,Gwiazd naszych wina” John Green
2. ,,Titanic”
3. ,,Zakochany Kundel”

Lady to urocza, elegancka spanielka o nieskazitelnych manierach. Pewnego dnia spotyka
bezdomnego kundelka Trampa. On jest niesforny, ale i odważny. Przygody dwójki
zakochanych psiaków to ponadczasowa klasyka kina. Historia miłosna, romantyczna scena
z jedzeniem spaghetti- zachwyca całe rodziny już od ponad 50 lat!
4. ,,Zaczarowana”
Giselle – piękna, bajkowa księżniczka zostaje wyrzucona z animowanej krainy Andalasii
do ...
Nowego Jorku. Tam odkrywa, że jej prawdziwą miłością nie jest przystojny książę, ale
rozwiedziony prawnik. Bajkowa miłość, zawiść złej królowej i to wszystko we współczesnym
świecie!
5. ,,Piękna i Bestia”
Książę zostaje zaklęty w ohydną bestię póki nie odnajdzie prawdziwej miłości. Jego
więźniem zostaje piękna Bella. Czy uda mu się zdobyć jej miłość zanim będzie
za późno?
6. ,,Romeo i Julia” William Shakespeare
7. ,,Zanim się pojawiłeś”
8. ,,Planeta Singli”
9. ,,Poczekajka’’ Katarzyna Michalak
10. ,,Odkąd cię nie ma” Morgan Matson

“Przez żołądek do...serca ” ♥
Walentynkowy sernik na zimno

To chyba najprostszy możliwy sernik na zimno. Zapomnijcie o żelatynie i
wyrabianiu czy pieczeniu ciasta!
Wystarczy opakowanie ciastek typu owsiane lub herbatniki, 300 g roztopionego masła, 2 łyżki
cukru, 2 opakowania (ok. 450 g) serka śmietankowego w temperaturze pokojowej, puszka
słodkiego mleka skondensowanego (400 ml), ok. 60 ml soku z cytryny, 1 łyżeczka esencji
waniliowej (ewentualnie cukier wanilinowy).
1.Przesypać ciastka do woreczka i pokruszyć je (najłatwiej rozwałkować je zwykłym wałkiem
do ciasta)
2. Następnie przesypać je do dużej miski, dokładnie wymieszać z cukrem i masłem.
3. Masę rozłożyć w formie do tarty, dociskając do spodu i brzegów
4. Schłodzić w zamrażarce przez przynajmniej 10 minut.
5. W tym czasie zajmijcie się przygotowaniem masy serowej: mikserem ubijcie na średnich
obrotach serek, stopniowo dolewając mleko skondensowane, na końcu dodając sok z cytryny i
esencję waniliową.
6. Następnie wystarczy przelać tak przygotowaną masę na schłodzony ciasteczkowy spód,
wyrównać i schładzać przez ok. 3 godziny.
7. Przed podaniem możecie udekorować sernik borówkami, malinami, truskawkami,
brzoskwiniami lub innymi ulubionymi wocami.To do dzieła!

♥ Czy wiesz, że… ♥
#1 Romeo i Julia ♥
Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Verony, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspirowski dramat
Romeo i Julia… dociera około tysiąc kartek zaadresowanych do Julii.
#2 Pierwsza walentynka ♥
Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową wysłał książę Orleanu w 1415 roku – uwięziony w londyńskim Tower
pragnął powiedzieć żonie, jak bardzo ją kocha. Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę była Margery Brews w
1477 roku, która wysyłając list do narzeczonego, dołączyła również kartkę z miłosną poezją.

♥ Krzyżówka Walentynkowa ♥

♥ Rebus ♥
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