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ZIMA 
Zimno wszędzie – śnieg
Pani Zima przyszła już
Czemuż Zimo zawitała
Czy tak bardzo tego chc
 

 

Dzień Babci i Dzień D
 
21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień
od 1964 roku. W tym samym dniu 
ono 26 lipca, a we Francji jest obch
okazji tych świąt, młodzież szko
"Jasełka" dla naszych kochanych Ba
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www   DDDuuulllooowwweeejjj... 

nieg i mróz, 
 już! 
tałaś? 
 chciałaś? 

ń Dziadka 

Dzień Babci i Dzień Dziadka .Święto to obchodz
ym dniu świętują babcie w Brazylii i w Bułgarii. W H

ji jest obchodzone w pierwszą niedzielę marca (od19
zież szkolna pod okiem Pani Joanny Bogackiej 
hanych Babć i Dziadków. 
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o obchodzone jest w Polsce 
łgarii. W Hiszpanii wypada 

arca (od1987r.). W szkole z 
ogackiej -Pająk wystawiła 
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PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ: 
 
Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to.  
Gdy styczeń bez mrozów chodzi, marzec, kwiecień nas wymrozi.  
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.  
Kiedy w styczniu rośnie trawa marna w lecie jest potrawa.  
Styczeń wszystko studzi ziemię, bydło i ludzi.  
Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.  
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają to im w maju dzioby zamarzają.  
Gdy w styczniu pszczoła z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok  
zwiastuje.  
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.  
Kiedy styczeń najostrzejszy wtedy roczek najpłodniejszy.  
Koniec stycznia łagodny, luty będzie pogodny.  
 

KARNAWAŁ 
Prawie wszędzie na świecie świętujemy karnawał, przebierając się, tańcząc i bawiąc. Kiedyś w 
dzień karnawału można było robić, to co było zakazane w ciągu całego roku. Okres balów 
rozpoczyna się od święta Trzech Króli 6.01. a kończy we wtorek 17.02.2015r. Następny dzień –
środa -Popielec, oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc . Przed nami 
ostatki -ostatnie dni karnawału .Trwają od  tłustego czwartku ,a kończą się zawsze we wtorek, 
zwany w Polsce „śledzikiem” (w Wielkopolsce jest to tzw. „podkoziołek”).  
 
 

 
BAL KARNAWAŁOWY! 
 
Żeby dobrze świętować podczas karnawału 
niezbędny będzie odpowiedni strój. Jeśli nie masz 
specjalnego przebrania, oto łatwy sposób na 
wykonanie maski karnawałowej!  
Maska jest bardzo łatwa do wykonania i idealna do obserwowania innych,  
samemu pozostając niezauważonym! 
1. Przygotuj papierowy model "podstawowej maski" (wytnij ją i złóż na pół, żeby była 
symetryczna). 
2. Za pomocą tego wzoru wytnij maskę z filcu (lub tektury)  w wybranym kolorze. 
3. Dodaj osobisty akcent, naklejając błyszczące naklejki lub rysując różne  
wzory flamastrami. 
4.Zrób dziurki po bokach, żeby wsunąć w nie szeroką gumkę. 
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WALENTYNKI 
 
 
MILENKA OPOWIADA... 
 
Czym są właściwie Walentynki? 
Walentynki to święto zakochany
walentynek jest serce, kolor czerw
prezentami: kwiatami, laurkami, 
dniu być dla siebie mili i często 
obchodzone codziennie, a nie raz
Święto to nie ma ograniczeń wie
sprawiali sobie wzajemnie przyjem
 
 

TŁUSTY CZWARTEK
 
Jak sama nazwa wskazuje, celeb
tłustego czwartku polega na s
objadaniu się przed wielkim po
tym celu na tłusty 
przygotowywano zawsze na
kaloryczne przysmaki. Symbolem t
stały się pączki, które, co 
serwowano w przeszłości nie na sł
pikantne i „na tłusto”. Pączki przyr
bowiem z ciasta chlebowego i fasz
boczkiem oraz mięsem. Dopiero
wieku na polskich stołach zagościł
pączki. Obecnie cukiernie c
przygotowują na tłusty czwartek
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tynki?  
akochanych. Obchodzone jest raz w roku -14 lu
olor czerwony i Amor. W tym dniu ludzie obdarow
aurkami, bombonierkami, maskotkami. Wszyscy s
 i często wyznają sobie miłość. Myślę, że walenty
 a nie raz w roku. Wszyscy na co dzień byliby szc
iczeń wiekowych, dlatego zachęcamy wszystkich, 
ie przyjemność!  

TEK- 28 MARZEC  

uje, celebrowanie 
ega na solidnym 
ielkim postem. W 
łusty czwartek 
sze najbardziej 

ymbolem tego dnia 
re, co ciekawe, 
i nie na słodko, ale 
czki przyrządzano 
ego i faszerowano 
. Dopiero w XVI 
h zagościły słodkie 
iernie co roku 

artek szeroką 

gamę pączkowych słod
marmoladą, czekoladą czy
pyszne faworki. 
przysmaków w tłusty czw
tylko ostatnią okazję do po
przed wielkim postem, 
zapewnić pomyślność p
Innymi słowy – kto nie zje
jednego pączka albo chru
nie będzie słodka. 
A wy jakie pączki najbardz
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14 lutego. Symbolem 
ie obdarowują się różnymi 

szyscy starają się w tym 
e walentynki powinny być 
byliby szczęśliwi i radośni. 
szystkich, aby w tym dniu 

ych słodkości: z różą, 
koladą czy adwokatem oraz 

 Zajadanie tych 
tłusty czwartek stanowi nie 
azję do pofolgowania sobie 
postem, ale ma również 

lność przez cały rok. 
kto nie zje tego dnia choćby 
 albo chruściku, tego dola 

i najbardziej lubicie? 
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