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Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi – Królowej
w Dulowej.
A tak niedawno to było...
Karnawał-

czas

zabawy

i

przebierańców. W tym roku trwał od
6 stycznia do 14 lutego. Zaczyna się
po dniu Trzech Króli, kończy przed
Środą

Popilcową.

Ostatni

dzień

karnawału jest ruchomy, ponieważ Popielec wypada w różnych
terminach w zależności od daty Wielkanocy. Staropolska nazwa
karnawału

to

zapusty,

mięsopusty.Sama

nazwa

pochodzi

od włoskiego słowa carne vale
oznaczające

obrzędowe

pożegnanie

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.

Obecnie

najsłynniejszy jest karnawał w Rio De Janerio (Brazylia).
Uwaga!

W

naszej

szkole

główne

wydarzenie

karnawałowe

to bal, który odbył się 8 lutego (dla wszystkich klas, od zerówki
do klasy siódmej). Zabawa była udana! Dziękujemy ks. Piotrowi,
był świetnym JD. Brawo!
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Historia Walentynek
Czternastek 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

Europie

już

w

Średniowieczu.

Zdecydowanie późniejzwyczaj 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

obdarowali

się

prezentami. Polska to kraj, w którym walentynki nie mają łatwego
zywota. 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.
Ferie zimowe w Jarnołtówku!
Nasza młodzież wróciła z ferii zimowych w Jarnołtówku.
" Żal było opuszczać ośrodek…To co zostanie w naszej pamięci
będzie świadectwem na lata, jak można bawić i cieszyć się ze
wspólnie spędzonych chwil… " - zapraszamy na stronę sp dulowa,
do zapoznania się z dziennikiem podróży z tego miejsca.

Do boju koleżanki i koledzy. Czas zacząć II semestr!
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