


14 faktów o dniu św. Walentego
1. Od około 1300 r. ten dzień kojarzy się z romantyką i miłością.

2. Święto w dniu 14 lutego zostało ogłoszone przez papieża Gelazjusza I pod koniec lat 400-ch.

3. Ten dzień był kiedyś nazywany “ptasim ślubem” ponieważ właśnie 14 lutego większość ptaków zaczyna
łączyć się w pary.

4. W Arabii Saudyjskiej świętowanie walentynek jest zakazane.

5. Kanadyjki w ten dzień mogą oświadczyć się mężczyźnie (co nie znaczy, że w inne dni nie mogą), a jeśli
on jej odmówi może dostać nawet mandat.

6. Jedna z najstarszych do dzisiaj zachowanych walentynek pochodzi z 1425 roku. Jej autorem był Karol I
Orleański - Książe Orleanu.

7. Co roku łącznie wysyła się miliard kartek walentynkowych.

8. Koreańscy single i singielki którzy nie otrzymali prezentu na walentynki idą samemu do restauracji i jedzą
czarny makaron symbolizujący samotność.

9. We Francji swojej sympatii często daje się “jabłko miłosne” czyli... pomidora!

10. W USA co roku 14 lutego sprzedawanych jest 189 milionów róż.

11. Najdroższa walentynka została wykonana na zlecenie miliardera Aristotelisa Sokratisa Onasisa.
Wykonano ja ze szczerego złota, szmaragdów i brylantów a opakowana została w futro z norki.
Kosztowała 300.000$.

12. 220 000- tyle właśnie razy w walentynki pada pytanie ,,Czy wyjdziesz za mnie?’’.

13. W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Białego Dnia,
odwzajemniają romantyczny gest.

14. W dniu 14 lutego 2009 roku potwierdzono nowy światowy rekord – 39 897 równocześnie całujących się
ludzi (ciekawe, dlaczego liczba jest nieparzysta?).

Julia Galant

,,Jak wszyscy wiemy, czternastego lutego,
to dzień pełen miłości świętego Walentego.
Wszędzie widzimy pocztówki, czekoladki,
zebrane w bukiety malownicze kwiatki.
Na czerwonych serduszkach liściki wysyłane,
są jako „zakochany anonim” podpisane.
Każdy za przeznaczeniem swoim się rozgląda,
ciekawie za ramię do tyłu spogląda.
Słowem, jak najkrócej to ujmując,
dzień ten się spędza - wyczekując
i wypatrując gdzieś z ukrycia,
wielkiej miłości swego życia.’’

Maria Pradelle
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11. Najdroższa walentynka została wykonana na zlecenie miliardera Aristotelisa Sokratisa Onasisa.
Wykonano ja ze szczerego złota, szmaragdów i brylantów a opakowana została w futro z norki.
Kosztowała 300.000$.
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POCZTA WALENTYNKOWA

Do Emilii N.
Niech do radości
powodów będziesz miała

wiele,
Niech Cię zawsze i wszędzie wspierają

przyjaciele.
Niech Ci się marzenia spełniają przez

życie Twoje całe
i każde bez wyjątku: te duże i te

małe.
I niech wszystkie te

walentynkowe życzenia,
w tym roku doczekają

się spełnienia.

Drogi Jurku,
pomyślności,

smacznej herbaty i
wytrwałości w
ten trudny
czas.

Dla całej
szkoły.
Serduszka z cekinów,
słonie z trąbą w górze,
szybko przeminą
ty bądź ze mną

dłużej.
Dla

wszystkich uczniów.
Dziś świętego Walentego,

skruszy nawet najtwardszego.
Miłe słowa więc piszemy, bo
powiedzieć sobie chcemy,
że lubimy, że kochamy i

że w sercu kogoś
mamy.Mikusiu,

wybrańcu,
klasowy powstańcu,
Ze świecą kroczący,

i woskiem zapachowym,
W świetle lśniący,
Bardzo wyjątkowy,

Najlepsze życzenia na
walentynki, wybraniec

wybrańcowi.

Mikołaju R., czy
zostaniesz moją
walentynką? PS.
masz piękne
dłonie.



Aleksandro R., czy
zostaniesz moją

walentynką? Jesteś
geniuszem i
masz piękne
łokcie.

Mój Drogi
Michale nie obraź się

wcale, lecz jesteś minecraftowym
drwalem.

Codziennie na bed warsach latasz z
siekierą aby uszczęśliwić ludzi
minecraftowął kąpielą. I kiedy tak
wesoło pomykasz, na mostach
przeciwników unikasz całą
rozgrywkę wygrywasz i
wesoło śpiewasz:
ram cam cam

tralala.

Dla całej
klasy 5A.
Sukcesów w życiu,

szczęścia w miłości, dużo
uścisków, samych radości,
spełnienia marzeń, mocy

słodyczy, w dniu
Walentego Walenty

Wam życzy:)

Dla całej szkoły
Jedni się kochają w
lutym, inni się kochają w
czerwcu a ja mówię- w
każdy miesiąc miej
otwarte drzwiczki w

sercu!

Dla
wszystkich uczniów.

Mam nadzieje że
niedługo wrócimy do
szkoły zbliżymy nasze
relacje i będziemy

szczęśliwi!

Życzę całej
klasie 5a miłego

dnia, szczęśliwego czasu
spędzonego razem z
rodziną w domowym

zaciszu. Dużo
słodyczy serc oraz

brokatu.

Dla
Ignacego S.
Życzę Ci szczęścia, zdrowia,
pomyślności i mnóstwo,

mnóstwo przyjaciół. Mam też
dla Ciebie małą

niespodziankę w domu- to
coś słodkiego i

przyjemnego. Może
coś jeszcze…

Dla Anny S.
Życzę Ci szczęścia,
zdrowia, pomyślności i

mnóstwo, mnóstwo radości i
przyjaciół. Mam w domu coś dla
Ciebie. To jest różowe oraz ma

kokardkę. Może coś się
jeszcze znajdzie…

Do
Marianny Ch.
Kot na łóżku i w szufladzie,
na biurku i balustradzie.
Na fotelu i w zmywarce,

wewnątrz szafy no i w pralce.
No i w sercu też mieszkają,
Koty wszędzie miejsce

mają.

Dla
wszytskich dziewczyn z

5A.
Sukcesów w życiu,
szczęścia, zdrowości,
samych radości,

spełniania marzeń, w
walentynki, Walenty

wam życzy.



Dla Zosi K.
Życzę dużo zdrowia i mnóstwa

walentynek.
I moje serce wzajemnością bĳe,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje!
Chętnie podzielę losu wszelkie
dole, na wspólną radość

naszą i niedole.

Dla
wszystkich. Mam

nadzieję, że niedługo
spotkamy się w

szkole!

Dla Martyny
K.

Życzę Ci zdrowia, szczęścia i
mnóstwo walentynek. Czuję

się dobrze w twoim
towarzystwie, przyjmĳ więc

życzenia z
walentynkowym
uśmiechem.

Dla Anety
S.

Dzięki za
startowAnie i kawał
dUżeJ pracy dla

innych!

Dla Blanki.
Życzę tobie,
Blanka, całym
sercem dużo
szczęścia i
radości.

Dla Blanki
B.

Kotowych, miaułowych
miaulentynEk, kotczęścia, I

cHorobliwie dużo
MiałLętynek od

innnych!

Dla Ady K.
Życzę zdrowia,

szczęścia, czekoladek oraz
mnóstwa walentynek. Dzień
św. Walentego, to dzień
dobry dla każdego! W
tym dniu wszyscy to
wyznają, że chcą

kochać i
kochają.

Dla Ewy N.
Walentynki są raz w
roku, pełne szczęścia i
uroku, a Ty stale bądź
radosna i promienna
jak dzień wiosny.

Dla Poli P.
Dużo dobreJ
pracy zrobiłaś dla

innych, UdaŁo cI się!
Brawo, bArdzo chcę

podziękować

Dziękujemy za nadesłane życzenia, jednak niektóre z nich, ze względu na swoją formę lub treść nie mogły zostać opublikowane.



Tłusty Czwartek

Z pewnością każde dziecko, małe czy duże czeka na ten słodki dzień - Tłusty Czwartek!
11 lutego wszyscy sięgamy po świeże pączki. Czasem mamy czy babcie pieką tłuściutkie i
pyszniutkie smakołyki, właśnie na ten moment. W Polsce świętujemy ten dzień jedząc

przeróżne słodkości, jednak w sklepach i cukierniach przeważają pączki.

Mardi Gras

W innych państwach, na przykład we Francji, obchodzi się tłusty wtorek nazywany Mardi
Gras. Jest to bardzo zbliżone święto do polskiego tłustego czwartku, chociaż świętuje się
je zdecydowanie huczniej. Na cześć tego słodkiego dnia organizuje się parady i festiwale.

Tak jak u nas tamtejsi mieszkańcy obżerają się faworkami, pączkami, goframi, ale
najbardziej popularną potrawą są naleśniki crepes suzette z sosem pomarańczowym.







22 lutego - Dzień Myśli Braterskiej!

Po pierwsze, co to w ogóle jest?
22 lutego każdego roku harcerze i skauci na całym świecie
obchodzą święto przyjaźni i braterstwa. Obchodzone jest w
urodziny założyciela skautingu - Roberta Baden-Powella i jego
żony Olave Baden-Powell. Harcerze i skauci w ten dzień myślą o
swoich “braciach” i “siostrach” na całym świecie.

Jaki jest cel skautingu i harcerstwa?
Skauting i harcerstwo mają następujące cele: rozwój, służbę i
zmienianie świata.

Rozwój - poznawanie nowych umiejętności, poznawanie innych i samego siebie.
Służba - od pomocy starszej pani w zakupach, śpiewania kolęd w szpitalu, po wartę
przy grobach Powstańców Warszawskich.
Zmienianie świata zaczyna się od małych rzeczy: od pomocy w nauce koleżance,
rozmowy ze starszym panem w szpitalu, czy przeczytania książki choremu dziecku w
hospicjum.
Skauting i harcerstwo mają wychować właśnie tak, żeby w przyszłości chcieli rozwĳać
się, służyć i zmieniać świat.

Jaka jest różnica pomiędzy skautingiem i harcerstwem?
Skauting to światowe stowarzyszenie skupiające skautów z całego świata założone
przez Roberta Baden-Powella (brytyjskiego wojskowego, generała i pisarza),
zrzeszające dwie organizacje skautowe: WOSM (skauci) i WAGGGS (skautki)

Harcerstwo to ruch skautowy na ziemiach polskich, założony przez Andrzeja
Małkowskiego (żołnierza i instruktora, który zginął podczas misji wojskowej w armii
gen. Hallera) i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską która zakładała pierwsze
żeńskie drużyny harcerskie, oraz zajmowała się wieloma innymi rzeczami, których
wymienienie zajęłoby godzinę), W harcerstwie istnieją też gromady zuchowe, które
skupiają dzieci z klas 1-4.

Z okazji tego wyjątkowego dnia chciałybyśmy życzyć wszystkim harcerzom i
skautom, żeby mieli radość ze swoich przygód i aby znaleźli ludzi, którzy pomogą im
w spełnianiu celów przyświecających skautingowi. Pamiętajcie:
„Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy”

Jeśli kogoś zainteresował temat harcerstwa, to wszystkie chętne osoby z
klas piątych i starszych zapraszamy do dołączenia do Szczepu 6 Krakowskich
Drużyn Harcerskich „Leśni Ludzie”. Szczep już od kilku lat działa także przy
naszej szkole, więc w tych drużynach są już zapewne niektórzy z Was.
Jeśli chcesz przeżyć przygodę życia śmiało pisz:
Drużyna męska (chłopaki od klasy 5 w górę) – 6 Krakowska Drużyna Harcerzy
‘Żbiki’, mail – 6kdh.zbiki@zhr.pl

Drużyna żeńska (dziewczyny od klasy 5 w górę)– 6 Drużyna Harcerek ‘Źródło’,
mail – 6kdhzrodlo@gmail.com

Zapraszamy!
Aleksandra Kurek

E-lekcja a elekcja
E-lekcje teraz ma większość z nas. Niektórzy bardzo je lubią, niektórzy w ogóle, ale i tak
musimy je mieć, żeby było bezpieczniej.

Elekcja to (z łaciny- electionibus) wybory. Elekcja może być np. papieska, cesarska lub
królewska.

W Polsce wolną elekcją był wybór króla przez szlachtę. Mieliśmy aż jedenaście takich
elekcji. Pierwszym królem wybranym przez zjazd Sejmu Elekcyjnego był Henryk
Walezy, a ostatnim- Stanisław August Poniatowski (potem Polska do 1918 roku była pod
zaborami).

Pierwsza e-lekcja XXI wieku odbyła się w marcu 2020, a za to pierwsza wolna elekcja
odbyła się 7 lipca 1572, po śmierci Zygmunta Augusta.

Aleksandra Kurek
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Pamiętajcie! Chcemy redagować gazetkę wspólnie!
Jeżeli macie jakieś pomysły, lub chcecie aby w gazetce
znalazł się napisany przez Was artykuł wyślĳcie go na

adres: redakcja33@gmail.com

21 lutego- Dzień Języka Ojczystego!
Jak wszyscy wiemy, najczęściej używanym językiem w Polsce, jest język
polski. Ale pamiętajmy również o innych językach, które mają swoich
użytkowników w naszym kraju!

Czy wiecie, jakie jeszcze języki są używane w Polsce!?

Przede wszystkim Polski Język Migowy, używany przez osoby głuche w
Polsce. W naszym kraju jest ponad 40 tys. osób posługujących się tym
językiem.

Język kaszubski- jedyny język regionalny w Polsce! Jest używany na
Kaszubach, czyli w województwie pomorskim. Językiem kaszubskim
posługuje się 108 tys. osób! Niektóre dzieci poznają go w szkołach, zdają
z niego maturę , a dodatkowo uczą się o nim na studiach!

W Polsce jest dużo migrantów (głównie ze Wschodu), a co za tym idzie,
posługują się oni na co dzień swoimi językami ojczystymi. W Polsce
prawnie uznane mniejszości narodowe to: białoruska, czeska, litewska,
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Za to,
prawnie uznanymi mniejszościami etnicznymi są: Karaimi, Łemkowie,
Romowie i Tatarzy. Bardzo dużo można by o nich pisać, ale żeby troszkę
poszerzyć wiedzę wyjaśnimy parę pojęć:

- Łemkowie- grupa zamieszkująca głównie Beskid Niski, posługująca się
językiem łemkowskim

- Romowie- naród z własną kulturą, językiem i tradycjami, ale bez
własnego terytorium. Posługują się językiem romskim (w Polsce jest ich ok.
20 tys.)

- Karaimi- wyznawcy Karaimizmu, posługujący się językiem
karaimskim, należącym do grupy języków tureckich

Mamy nadzieję, że Was nie zanudziłyśmy, a Wy wyciągniecie z tego
artykułu coś więcej niż znużenie. Chciałybyśmy, żeby po przeczytaniu
tego artykułu każdy z Was wiedział, że w Polsce nie mówi się tylko po
polsku, oraz żeby ci, którzy się tymi językami posługują, pamiętali, że
powinni być dumni ze swojej przynależności! Oczywiście nie
wymieniłyśmy wszystkich języków w Polsce. Mimo tego chcemy, aby
każdy, kto posługuje się inną mową niż wymienione wiedział, że to
cudownie i niech czuje się dumny z przynależności do swojej kultury!

Aleksandra Kurek
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