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W lutym obuj
dobre buty.
Tłusty czwartek
Tłusty czwartek to święto ruchome; nie wypada
każdego roku w ten sam dzień, ale zawsze przypada
we czwartek. Rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału. W tym roku tłusty czwartek wypada
czwartego lutego. Tłusty Czwartek pojawił się w XVII
wieku. W Polsce w Tłusty Czwartek ludzie
pochłaniają ogromne ilości różnych pączków oraz
inne tłuste przysmaki.

Polecamy do czytania:
Masło przygodowe
Masło przygodowe to znakomita, przezabawna i
brawurowo napisana powieść Barbary Stenki, która
opowiada o kilku miesiącach z życia dziesięcioletniej Kasi
Koniec. Inteligentna i wygadana hipochondryczka, która
każdego dnia naprawia świat i stara się usunąć z niego zło
i niesprawiedliwość. Walczy ze szkolnymi oprawcami,
wspiera Elizę, ofiarę przemocy domowej, krzewi wśród
rówieśników świadomość ekologiczną i wiedzę o rzadkich,
zagrożonych wyginięciem gatunkach. Rozwija także
własne zainteresowania owadami (entomologiczne). W
wolnych chwilach namiętnie mierzy sobie temperaturę,
by jak najwcześniej dowiedzieć się o nieuchronnej
chorobie.



Gdy mówisz kocham to
nie mów z litości, bo
gorzka jest miłość bez
wzajemności.

Ważne daty lutowe
4 lutego – Tłusty Czwartek
9 lutego – Ostatki
10 lutego – Środa Popielcowa – nie ma zajęć
14 lutego – Walentynki
17 lutego – ferie zimowe – nie ma zajęć
29 lutego – dodatkowy dzień w roku przestępnym

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!
W lutym urodziny obchodzą:
7 lutego
Piotr Kierner
17 lutego
Oscar Pastusiak
23 lutego
Marysia Kadłuczka

16 lutego
David Jaszczak-Follehr
22 lutego
Samantha Wasilewski
28 lutego
Kevin Babicz

Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.

Redakcja gazetki lutowej – Natalia Furmańczyk (red. nacz.);
Współpraca: Ola Cholewińska, Zofia Kierner, Dominik Miguła,
Kamila Miguła, Emilka Walec.

Zagadki

Na wesoło 

Dla klas 0-3:

- Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana.
Adama poznałam na eDarling, potem zostaliśmy
przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WatsApp,
teraz oświadczył mi się przez Skype.
- Córeczko, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci
kupcie na eBay, a jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na
Craiglist ...
***
- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz
jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego
drugiego.
***
Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?

1.Co brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie?
2.Co Król Karol kupił Królowej Karolinie?
3.Deszcz ze słońcem razem utkali wiszący na niebie
kolorowy szalik. Co to jest?
4.O szyby dzwoni, kiedy niebo płacze.

Dla klas 4-8:
1.Jaka to para umie w zgodzie.
Tańczyć i skakać tylko na lodzie?
2.Chyba w każdym domu
taki przedmiot znajdziesz,
Który ciągle idzie,
a nigdzie nie zajdzie.
3.Czytaj od początku albo wspak,
nic nie szkodzi.
I tak się nie zmieni
nazwa znanej łodzi.
4.Co to za kula?
Wewnątrz rozżarzona,
ze skał i z gleby
i z wody złożona.
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
grudniowym konkursie. Rozwiązania zagadek ze
styczniowego Delfinka - tylko ze swojej grupy
wiekowej - należy przynieść na kartkach
podpisanych imieniem i nazwiskiem do 24 lutego.
Wśród osób, które prawidłowo rozwiązały nasze
zagadki rozlosujemy 5 nagród. Wszyscy zwycięzcy
wezmą udział w konkursie na mistrza zagadek
Delfinka, który będzie rozstrzygnięty pod koniec
roku!
Prosimy, aby rodzice nie rozwiązywali zagadek
za dzieci!



Pamiętajcie o prawidłowej
pisowni dat w lutym! Mówimy
np. 2 LUTEGO, a nie 2 LUTY!

Kochać a lubić to wielka różnica,
Sercem się kocha, a duszą zachwyca.
Duszą zachwycać można każdego,
A sercem kochać tylko jednego.

- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i
wykąpie.
***
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

Tradycje Walentynkowe
Walentynki to święto miłości. Jednak nie jest to tylko
obdarowywanie się ze swoimi przyjaciółmi i ukochanymi kartkami
„Wesołych Walentynek”, kwiatkami i czekoladkami. Oto parę
najbardziej oryginalnych tradycji walentynkowych na świecie.
Walia - W Walii, mężczyzna rzeźbi drewniane łyżki dla ukochanej
lub dla dziewczyny, która wpadła mu w oko. Na łyżce robią jakiś
znak, na przykład klucz, żeby pokazać kobiecie, że ją kocha lub
numer oznaczający ile dzieci chce mieć.
Anglia - W Anglii, panie kładą 5 listków laurowych na poduszce,
żeby śniły im się ich narzeczeni. Czasem maczają te liście w wodzie
różanej.
Dania - W Danii, mężczyźni piszą romantyczne wiersze dla
ukochanej i podpisują się, ale nie imieniem tylko kropkami. Robią
tyle kropek ile mają liter w imieniu. Dziewczyny muszą odgadnąć,
kim jest tajemniczy chłopak. Jeżeli dziewczyna odgadnie, chłopak
musi jej dać specjalne jajko na Wielkanoc. Jeżeli nie odgadnie,
chłopak przyznaje się, a dziewczyna musi dać jemu jajko na
Wielkanoc.
Francja - We Francji, ludzie zainteresowani znalezieniem swojej
miłości biorą udział w loterii miłosnej w czasie, której nawołują się
wzajemnie, aż do utworzenia par. Jeżeli chłopakowi nie podoba się
partnerka zostawia ją. Wszystkie dziewczyny, które zostają
porzucone robią ognisko i wrzucają do niego zdjęcia chłopaków,
którzy je porzucili.
Polska - W Polsce, w Chełmnie, jest robione serce z świeczek na
głównym rynku. Jest też ławeczka zakochanych, na której siadają
zakochani siadają i robią sobie zdjęcia.

