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Styczeń i Luty

Spis treści
Sposoby na nudę podczas ferii zimowych
Wiersz o feriach
Młodzieżowe słowo roku 2021
Moda na Stok
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Sposoby na nudę
KIEDY PADA ŚNIEG
1. Zorganizuj meble ze śniegu i pobaw się w domek!
2. Zbuduj dwie fortece (ze śniegu) i rozpocznij wojnę na śnieżki z
przyjacielem! Pamiętaj o ostrożności i nie celuj w twarz
przeciwnikowi!
3.Zbudować rodzinkę bałwanów i upamiętnić tą chwilę śmiesznym
zdjęciem!
4. Zrób aniołka na śniegu!

KIEDY NIE MA ŚNIEGU
1.Ulep w domu bałwana z plasteliny lub z przedmiotów użytku
domowego, dla przykładu plastikowych kubków.
Link: https://bit.ly/3nHK07x
2. Idź do kina. Polecamy ,,Spidermana”!
3. Wybierz się na lodowisko!
4. Idź na basen!
5. Przeczytaj książkę! Polecamy:
- Zdarzyło się w Polsce, Grażyna Bąkiewicz
- Noskawery, Paweł Beręsewicz
- seria: Felix, Net i Nika…, Rafał Kosik

Wybrani uczniowie naszej szkoły zostali zapytani, czy wiedzą
jakie słowo wygrało w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku
2021. Większość z nich znała odpowiedź, choć niektórzy przyznali, że
głosowali na inne wyrazy.
A czym jest śpiulkolot? Starsi uczniowie nie mieli problemu z
odgadnięciem i bez wahania powiedzieli, że chodzi o ,,miejsce do
spania”.
Wśród
młodszych
padały
różne
pomysły
– ,,śpiwór”, ,,samolot”. Jednak pojawili się też tacy uczniowie klas 13, którzy wiedzieli.
Wnioski nasuwają się same. Aby uniknąć podobnych
niespodzianek powinniśmy mieć większy wkład w wybór
najpopularniejszego wyrazu używanego przez młodzież w roku 2022.
A jak to zrobić? Nie możemy przegapić głosowania!

Już wiele osób z niecierpliwością czekało na
chłodniejsze miesiące, by móc wybrać się w
góry i uprawiać ulubione sporty zimowe. Inni
z kolei będą dopiero się ich uczyć. Każdy
chce jednak dobrze wyglądać na stoku i
wybrać takie zestawy, które będą
jednocześnie ładne i funkcjonalne. W tej
gazetce pokażę na co warto zwrócić uwagę.

Obecnie na stoku dominuje
różnorodność kolorów. Jednakże,
przy wyborze należy zwrócić
uwagę na izolację cieplną,
wodoodporność i oddychalność
nawet w najtrudniejszych
warunkach atmosferycznych.
Wybierając się na narty czy
snowboard najlepiej założyć na
siebie bieliznę termo aktywną oraz warstwę docieplaną, czyli bluzę
lub spodnie. Bielizna termo aktywną ma za zadanie zapewnić
odpowiednią temperaturę, aby osoba nie zamarzła z zimna.
Również nie można zapomnieć o kurtce narciarskiej oraz spodni czy
akcesoriów, które chronią przez zmiennymi warunkami
atmosferycznymi.

Nic nie chroni ciała lepiej niż kombinezon
jednoczęściowy przez kontaktem ze śniegiem,
wiatrem, wilgocią. Jest to bardzo praktyczny i
skuteczny, modny element garderoby. Jeszcze
niedawno wydawało się, że to idealny strój
dla dzieci, lecz teraz wybierają go również
dorośli. Jest niezwykle modny przez wzgląd.
Nie trzeba się martwić, by dopasować górę do
dołu, ponieważ wybierając kombinezon od
razu wyglądamy stylowo.

Pikowane ubrania i akcesoria cieszyły się
sporą popularnością. Pikowane kurtki to
jeden z najmodniejszych elementów
garderoby na tegoroczną zimę. Projektanci
pokazali, że na stoku warto postawić
również
na
pikowane
spodnie
w
pastelowych kolorach.

Poza profesjonalnym obuwiem dla narciarzy lub
snowboardzistów na stoku przydadzą się ciepłe i
wygodne buty na zmianę. Niezastąpione stają się
wówczas buty typu śniegowce. To idealna propozycja
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Sięgające ponad
kostkę modele nie pozwalają, by śnieg przedostał się
do stóp i zapewniają im ciepło. Charakterystyczne
buty zimowe swoim designem przypominające
element stroju kosmonautów podbijają rynek.

Oprócz jednolitych kolorów w odzieży narciarskiej
dominowały drobna kratka, pepitka, barwne grafiki
oraz zwierzęce szlaczki oraz w kolorach czarnobiałym. Kombinezon narciarski w cętki to
propozycja, w której poczujesz się niczym śnieżna
pantera na stoku. Nie brakuje także puchowych
kurtek narciarskich w szerokie pasy, czy damskich
swetrów w gwiazdki, które będą idealnym
uzupełnieniem stylizacji.
Jest to jednak niebezpieczny sport, a tu chodzi o
bezpieczeństwo, zdrowie i komfort.

https://dziendobry.tvn.pl/moda-i-uroda/moda-na-stok-zima-2021-2022-jaki-stroj-na-narty-i-snowboardwybrac-5511200

14 lutego - Walentynki
Święto, które się kocha albo nienawidzi, czyli WALENTYNKI. Jak
co roku 14 lutego listonosze na całym świecie doręczają kartki milionom ludzi, są to WALENTYNKI. To świetna okazja do dyskretnego
wyznania komuś miłości, czy tez okazania sympatii. Powszechnie
dzień ten nazwano DNIEM ZAKOCHANYCH. Tradycję Dnia świętego WALENTEGO przekazywano z pokolenia na pokolenie. Nadal
nieodłączną częścią tego dnia jest wysyłanie anonimowych wyznań
miłosnych lub też wręczenie czerwonej róży osobie, którą się kocha.

Pięć pomysłów na kartkę walentynkową
1. Kartka ozdobiona serduszkiem z filcu

2. Kartka z ażurowymi ozdobami

3. Kartka z sercem 3D

4. Kartka z ciekawą okładką

5. Kartka z efektownymi różami

Najczęstsze prezenty na walentynki:
Walentynka – 52%
Czekoladki – 50,5%
Kwiaty – 36%
Kolacja w restauracji – 35,6%
Biżuteria – 18,9%
Ubranie – 14,6%

Ciekawostki na temat walentynek
1
Najdroższa w historii kartka walentynkową wykonana była z litego złota i
przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i brylantów. Walentynka ta
stanowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas od armatora
I miliardera Arystotelesa Onassisa.
2
Ok. 220 000 razy na świecie 14 lutego padnie pytanie„Wyjdziesz za mnie?
3
Około 15% kobiet w USA przyznaje, że na Walentynki kupują same sobie
kwiaty.
4
Podobno około 3% ludzi, którzy mieli zwierzęta w tym dniu wręcza prezentowi
pupilowi.
5
W Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się prawie 200 milionów
róż.

Dlaczego róże to symbol miłości?

Róże to najbardziej spotykane kwiaty, które widzimy na ulicy w dzień zakochanych. Chociaż nie każdy o tym wie, że kolor kwiatów na znaczenie.

czerwone róże – gdy podarujemy tak bukiet dalej nam osobie, przekażemy
tym samym zakodowaną wiadomość „kocham cię” lub „bardzo mi na Tobie zależy”.
białe róże- jeżeli płatki róży są białe lub jasnokremowe zakodowaną informacją
jest wyraz lojalności i szacunku.
żółte róże – w zastępstwie krajów kojarzonych są z negatywnymi uczuciami,
czyli nieszczerością i zazdrością.
róże w kolorze herbacianym – gdybym pokusić się o przypisanie im rekomendacji lub wyrażeń, byłyby od słowa „słowa” „także „z wyrazami wdzięczności”.
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