DRODZY CZYTELNICY! Witamy Was w Nowym Roku 2017. Dziękujemy Wam
za kolejny wspólny rok. Przed nami nowa karta, nowe wyzwania i postanowienia.
A jakie postanowienia mają uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele?

Dziękujemy zwłaszcza tym, którzy do nas piszą i wysyłają rozwiązania naszych
quizów, zagadek i krzyżówek. A oto zwycięzcy, dla których mamy oczywiście
nagrody.

zwalniający z odpowiedzi ustnej wpisał
się na stałe do tradycji szkolnej i prawo do korzystania z niego zostało
umieszczone
w poniższym Regulaminie. REGULAMIN ZABAWY Z
KUPONEM ZWALNIAJĄCYM Z ODPOWIEDZI!!!
Kupon należy wyciąć i dać Nauczycielowi na początku lekcji.
Kupon zwalnia TYLKO z odpowiedzi ustnej.
Kupon nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów.
Ważny jest tylko kupon z oryginalną pieczęcią szkoły. Nie wolno
posługiwać się kserokopią kuponu.
5. Z kuponu wolno korzystać tylko raz w danym miesiącu i tylko
na jednej lekcji.
1.
2.
3.
4.

KUPON
Zwalniający z odpowiedzi
ustnej
Kupon
obowiązuje
do
15.02.2017

Chociaż póki co przywołujemy ze wszystkich sił wiosnę, to fashionistki na całym
świecie już są ciekawe tego, jak będą wyglądać trendy za rok. W związku z tym specjalnie dla tych najbardziej zainteresowanych - prezentujemy hity na zimę
2017, już teraz. Co zostanie w modzie, a co z niej wypadnie? W nadchodzących
chłodnych sezonach wciąż hitem będą futra, dosłownie w każdej postaci kołnierzy, kurtek, płaszczy i dodatków. Oprócz tego transparentne tkaniny i
koronki, a także wiktoriańskie tłoczenia oraz ponadczasowa czerń. Co jeszcze...?
1. Druga skóra - Hitem jesieni i zimy będzie skóra - nic nadzwyczajnego oprócz
tego, że w tym trendzie na pierwsze miejsce wychodzą płaszcze. Dopasowane
z paskiem w talii.
2. Trochę koloru - W tym sezonie przeważać będą stonowane odcienie - ciężkie
brązy, zielenie i żółty. Jednak przeważać będzie wesoły, słodki, pudrowy róż.
3. Jesień w kratę - Tendencją, która z nami zostaje jest krata w każdej postaci.
Szachownice, monochromatyczne, kolorowe, drobne kratki i wszelkiego rodzaju
łączenia.
4. Na jedną stronę - Projektanci wciąż brną w ten trend, który niestety komercyjnie
nie chce się przyjąć. Chodzi oczywiście o asymetrię. Sukienki i bluzki na jedno
ramię są wielkim hitem. Może wreszcie się przyjmą?
5. Pod szyją - Wciąż modne będą wszelkiego rodzaju wiązania pod szyją. Kokardy,
wstążki, żaboty i cała reszta.

"Nie jesz mięsa? To co ty w ogóle jesz?" Takie pytanie przynajmniej raz w życiu
słyszał każdy, kto zdecydował się przejść na dietę bezmięsną. 11 stycznia
obchodzimy dzień wegetarian. To idealna okazja, żeby poszukać odpowiedzi na to
pytanie i przekonać się, że wegetarianizm to nie tylko mityczna marchewka i soja.
A czy ty próbowałeś żyć bez mięsa? A może jesteś wegetarianinem od wielu lat.

Foliówka: do wszystkiego i do niczego. Zanim pojawiła się w powszechnym
użytku, do organizacji zakupów służyły siatki, torby płócienne, kosze, plecaki, torby
papierowe czy gazety, a małe zakupy kupowało się „do ręki”. Cienką torebkę
foliową jako pierwszy opatentował szwedzki inżynier Gustav Thulin Sten w 1965
roku, rozpoczynając w ten sposób jej zawrotną, międzynarodową karierę. Dziś
zastanawiamy się, czym ten wynalazek zastąpić. 23 stycznia obchodzimy Dzień
bez Torby Foliowej.

Przytulanie to najprostszy sposób przekazywania pozytywnych emocji. Ideę
bezinteresownego rozdawania uścisków wymyślił Juan Mann w 2004 roku. Szedł
ulicami Sydney z transparentem "Darmowe przytulanie". Początkowe zdziwienie
przechodniów szybko ustąpiło miejsca uśmiechom i gestom życzliwości. Pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę i Mann szybko znalazł naśladowców na całym
świecie.
Obecna mroźna aura powinna bardziej zachęcać do ciepłych gestów wobec
przyjaciół, lecz także nieznajomych. Przytulania nigdy dość. Nie zważając na
ustalone daty, 31 stycznia czy 24 czerwca, otwierajmy się na innych i przekazujmy
im
odrobinę
dobrej
energii.

Chorwacja: Rijeka
Zwyczaje karnawałowe w Rijece stanowią połączenie elementów europejskiego karnawału
miejskiego, przede wszystkim weneckiego i austriackiego i elementów folkloru i mitologii
dawnych Słowian, szczególnie widoczne w pochodzie dzwonników tzw. zvonačar. W przeddzień
finałowej ulicznej parady karnawałowej na balu w Pałacu Gubernatora spotykają się
ambasadorzy 16 krajów świata oraz elita polityczno-kulturalna Zagrzebia i Rijeki.
Wytworna uroczystość jest tylko wstępem do żywiołowego i spontanicznego karnawału.
Następnego dnia tysiące ludzi maszerują w barwnym i rozśpiewanym pochodzie, tańczą,
obserwują przedstawienia teatralne i happeningi. Często uczestnicy kryją swoje prawdziwe "ja:
pod maskami i ujawniają, co nieobyczajne, frywolne i skryte…
Francja: Nicea
Nicea, przyciąga głównie młodych turystów swoją dynamiką, gwarnym charakterem i bogactwem
nocnego życia. Kto szuka spokoju i ciszy niech lepiej omija to miasto z daleka, bo z pewnością
ich tu nie znajdzie - nie zawiodą się za to poszukiwacze przygód i mocnych wrażeń. Zwłaszcza w
czasie karnawału.
Karnawał w Nicei odbywa się już od 1294 r. i jest jednym z najważniejszych na świecie. Podczas
ostatnich dwóch tygodni przed ostatkami przez miasto przetaczają się wozy pełne kwiatów,
orszaki konne i maskarady, na ulicach odbywa się prawdziwa orgia kolorów. Na zakończenie
święta nicejczycy palą kukłę Jego Wysokości Karnawału i rozpoczyna się pokaz sztucznych
ogni.
Hiszpania: Teneryfa
Na ulicach Santa Cruz zobaczyć można wtedy korowody z tancerzami w oryginalnych,
mieniących się barwami kostiumach. W ciągu dnia i w nocy mieszkańcy Teneryfy świętują przy
muzyce. Prawie jak w Rio… Największą atrakcją karnawału są pochody z udziałem
przyozdobionych karoc. Karnawałowe szaleństwa dotyczą nie tylko w samej stolicy Teneryfy, ale
również nadmorskich kurortów na wyspie - Playa de las Americas i Los Cristianos.
Niemcy: Kolonia
Huczny niemiecki karnawał w Kolonii i innych miastach Nadrenii może okazać się niemiłą
niespodzianką dla panów. Tłusty Czwartek to czas Babskich Zapustów - uzbrojone w nożyce
kobiety obcinają mężczyznom krawaty, uważane za symbol męskiego panowania nad płcią
piękną. Grupy poprzebieranych pań przejmują rządy w siedzibie władz miasta, dezorganizując
ich działalność. To jednak tylko wstęp do punktu kulminacyjnego karnawału - Poniedziałku Róż
(Rosenmontag), kiedy to ulicami miast kroczą barwne wielokilometrowe korowody przebierańców
rozdających cukierki i inne słodycze. W obchodach karnawału biorą udział miliony mieszkańców
Nadrenii i innych regionów kraju.
Włochy: Wenecja
Tradycyjne maski weneckie wykonuje się ze skóry lub papier mâché i są one na ogół skromne i
jednokolorowe. Ulubioną wśród uczestników jest biała maska z wysuniętą szczęką, która
pozwalała zachować pełną anonimowość, ponieważ nie tylko zniekształcała głos, ale umożliwiała
swobodne picie i jedzenie bez konieczności jej zdejmowania. Atrakcji jest tutaj tak dużo, że już
na początku karnawału warto pogodzić się z myślą, że wszystkiego i tak się nie zobaczy, bo nie
można być w kilku miejscach jednocześnie. Zwłaszcza, przy takiej formule imprezy, jaką
organizatorzy proponują od dwóch lat.

1.Zimą naturalnym kierunkiem wydają się góry, gdzie zaczyna się prawdziwe białe
szaleństwo. Dzieci uwielbiają narty, wjeżdżanie wyciągami i kolejkami linowymi
oraz śnieżne zabawy na świeżym powietrzu. Takie miejscowości jak Zakopane,
Szczyrk czy Karpacz są doskonałymi bazami turystycznymi i przeżywają w ferie
prawdziwe oblężenie. Sporo z Was wybiera także zagraniczne kurorty narciarskie:
szczególnie popularne są Słowacja, Austria i Włochy.
2. Ale co ciekawe, na narty od pewnego czasu można wybrać się także… nad
morze!. Morenowe ukształtowanie Pojezierza Pomorskiego sprawia, że tu także
znajdziemy świetne warunki do szusowania, a trasy zjazdowe potrafią być równie
długie co w górach i także posiadają całą niezbędną infrastrukturę. Najbardziej
znanym stokiem w północnej Polsce jest chyba Łysa Góra w Sopocie, ale w
okolicach Szymbarku i Wieżycy funkcjonuje też parę ciekawych wyciągów. Poza
tym nad morze warto wybrać się także po to, by pospacerować po oblodzonej
plaży i wpatrywać się w bezkresną toń, która o tej porze roku wygląda zupełnie
inaczej niż latem.
3.Jeśli jednak nie przepadamy za sportami zimowymi i nie znosimy chłodu,
możemy wybrać się gdzieś, gdzie jest wtedy ciepło. W tym okresie zdecydowanie
królują Wyspy Kanaryjskie. Można uprawiać sporty wodne albo po prostu
odpocząć na pięknej plaży. Dzieciom pomysł zabawy w słońcu, gdy w kraju pada
śnieg, na pewno przypadnie do gustu.
4. Zostają nam jeszcze wyjazdy do rodziny, na które zwykle w ciągu roku
szkolnego nie mamy czasu, albo obozy zorganizowane. Tych jest całe mnóstwo,
od zagranicznych kolonii narciarskich aż po kameralne wyjazdy na kulig. Zawsze
jednak warto zaplanować naszemu dziecku jakieś zajęcie, bo w ten sposób
możemy spędzić z nim więcej czasu i dopilnować, aby się nie nudziło.

Propozycje ferii w szkole
Dni

Miejsce i rodzaj Organizator,

tygodnia/termin

wyjazdu

Poniedziałek
16.01.2017

Przybliżony koszt dla ucznia

opiekunowie

– Tomaszów Maz.
-HELIOS

Żerek Monika

ok. 13,00 zł

Kozar Dominik
Kielan Beata
Dorota Dyńdo

Wtorek
17.01.2017

– Łódź

Smejda

-park trampolin

25 zł

Agnieszka
Mazurek
Katarzyna
Skóra Agnieszka

Środa
18.01.2017

– Piotrków Tryb.
-centrum

Konradi Bogumiła 12 zł

zabaw Smejda

dla dzieci

Agnieszka
Broszkiewicz
Małgorzata

Czwartek
19.01.2017

Wtorek
24.01.2017

– Warszawa

Dąbrowska

-niewidzialna

Grażyna

wystawa

Ksyt Małgorzata

-pokój zagadek

Mierzwa Halina

– Ujazd
-

ok. 40,00 zł

Kowalska Dorota
Gminny Wysmyk Ewa

Ośrodek Kultury
Poniedziałek
23.01.2017

– Tomaszów Maz.
HELIOS

Konradi Bogumiła ok. 13 zł

Zimowe kino
Jak najbardziej wybierzcie się do kina. Przecież teraz mamy tak blisko, że wstyd
tam się nie pojawić. A jeśli już będziecie, to koniecznie zobaczcie:
“Po prostu przyjaźń”- Przyjaźń na dobre i na złe. Los jednak lubi komplikować
życie. Przed bohaterami ważne decyzje Lojalność czy pieniądze? Przyjaźń czy
miłość? Prawdę czy kłamstwo? Własne czy cudze szczęście? Każdy wybór dla
bohaterów komedii "Po prostu przyjaźń" oznacza tarapaty. Jak przyjaźń ratuje w
trudnych sytuacjach? Warto się przekonać.
“Sing”- Co robić gdy teatr popada w tarapaty. Zorganizować konkurs na
najpiękniejszy głos świata. Na taki pomysł wpada… Koala Buster Moon, czyli
dyrektor teatru. Wielkie muzyczne hity, niesamowita fabuła i wszystko odgrywane
przez zwierzaki! Gwiazda jest w tobie!
“Królowa Śniegu 3: Ogień i Lód”- Królowa i Król Śniegu pokonani. Powodu do
radości jednak nie ma. Kai i Gerda postanawiają odnaleźć rodziców porwanych
przez Północny Wiatr. A co jeśli odnajdą legendarny Kamień Ognia i Lodu? Czy to
pomoże w akcji ratunkowej, a może przeszkodzi?
“Assassin’s Creed”- Nareszcie wielka ekranizacja popularnej na cały świat gry
komputerowej. Podróż w czasie, wspomnienia przodków-płatnych zabójców i
odzyskanie cennych artefaktów. To wszystko na głowie barmana.

Nie Warszawa, Zakopane ani Sanok, ale właśnie Tomaszów Mazowiecki będzie
miał pierwsze kryte lodowisko w Polsce. Na takim obiekcie ma trenować m.in.
mistrz olimpijski z Soczi - Zbigniew Bródka. Będzie on jednak przeznaczony też do
dyspozycji mieszkańców, a w lato zamieni się w tor wrotkarski. Na lodowisku mają
być organizowane takie imprezy jak mistrzostwa Polski, Europy a nawet świata!
A na razie zapraszamy na lodowisko w centrum naszego miasta, tj.na Plac
Kościuszki. Jest ono czynne w pn-pt od 17.00 do 21.00, a w weekendy od 14.00
do 21.00. Za bilet normalny zapłacisz 7 zł, ulgowy 2,50 zł ( do 6 roku życia z
legitymacją szkolną oraz opiekunowie dzieci do lat 12). Wypróbowaliśmy i
naprawdę warto. Jest nieźle.

DZIESIĘĆ SZKOLNYCH RAD
 Kto rano wstaje - temu dzień
sprzyja.
 Co masz zrobić jutro - zrób
dzisiaj.
 Najpierw
lekcje
później
zabawa.
 Systematyczna nauka, to sztuka.
 Od początku zbieraj dobre
oceny.

 Często podnoś rękę i popisuj się
wiedzą.
 Pomagaj słabszym w nauce.
 Bądź zawsze miły i koleżeński.
 Odróżniaj dobre propozycje od
fałszywych „rad”.
 Szanuj prace, bo ona wzbogaca
wszystkich.

Shawn Mendes
Shawn Mendes urodził się 8 sierpnia 1998r. w Toronto. Jego kariera zaczęła się od
Youtube (2012r.). Nagrywał tam covery Adele, Lany Del Rey czy Eda Sheerana. W
2014r. zauważyła go wytwórnia Island Records. W tym samym roku wydał swój
pierwszy singiel „Life of the Party”. W 2014 roku wziął udział w trasie koncertowej
MagCon, w której promowano artystów odkrytych w mediach społecznościowych.
W 2015 wydał swój debiutancki krążek “Handwritten”. Dzięki niemu zadebiutował
na 1. miejscu list Billboard 200, stając się najmłodszym wokalistą na szczycie listy
od czasów Justina Biebera. W 2016 wypromował nowy album “Illuminate” singlem
“Treat You Better” opowiadający o przemocy mężczyzn wobec kobiet. Jednym z
bardziej znanych i docenianych piosenek jest “Stitches”. Jego najnowszy utwór to
“Mercy”. Jest naprawdę świetny a jego kariera nabiera tempa.

Posłuchajcie sami:
Treat You Better
Stitches
Mercy
I Know What You Did Last Summer
Never Be Alone
Imagination
Something Big
Aftertaste
Life of the Party
Show You

PYCHA PĄCZKI
Szybki przepis na smakowite pączki. Tutaj nie trzeba czekać, aż rozczyn i ciasto
podrośnie... po prostu robimy ciasto, wkładamy go do lodówki, aby odpoczęło, i
one i my ;) a potem formujemy pączki i smażymy - mniam!
Składniki:
Ciasto:
1/2 kg mąki pszennej
5 gram drożdży
10 dag masła
2 łyżki cukru
Dodatkowo:
1 szklanka mleka
marmolada różana ok. 25 dag
2 jajka
cukier puder
szczypta soli
Sposób wykonania:
Drożdże rozetrzeć z cukrem i niewielką ilością letniego mleka.
Jajka ubić ze szczyptą soli i dodać do mąki pszennej. Następnie dodać pozostałe
mleko, roztopione i ostudzone masło, a na koniec roztarte drożdże. Całość
dokładnie wymieszać i włożyć do lodówki na około 30 minut.
Z ciasta uformować krążki, łyżeczką kłaść marmoladę i delikatnie sklejać. Na
koniec uformować rękami ładną kulę. Smażyć na głębokim tłuszczu na złoty kolor.
Usmażone wykładać na ręczniku papierowym. Ostudzone pączki posypać cukrem
pudrem.
Z podanych składników wyjdzie około 20 sztuk pączków.
Smacznego.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2016 były mistrzostwa Europy w piłce nożnej
we Francji. Reprezentacja Polski po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału
mistrzostw Europy. O sukcesie meczu 1/8 finału ze Szwajcarią zadecydowały rzuty
karne, w których nasza reprezentacja zwyciężyła 5:4. Po 90 minutach i dogrywce
był remis 1:1.
O półfinał Polacy walczyli z Portugalią, z którą przegrali 5:3
po rzutach karnych. W finale mistrzostw Europy 2016 Francja zagrała z Portugalią.
Mecz zakończył się zwycięstwem Portugalii 1:0.
Najlepszym strzelcem reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy 2016 został
Jakub Błaszczykowski, największym odkryciem Michał Pazdan.
Bartosz G.

Jak i kiedy obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka na świecie?
W Polsce Dzień Babci i Dziadka obchodzone są 21 i 22 stycznia. Święta te
mają w naszym kraju już ponad 30-letnią tradycję. Jest to czas, kiedy
wnukowie mogą podziękować swoim dziadkom za wszystko co dla nich
zrobili, za ich opiekę i troskę. Zobacz, jak i kiedy inne kraje dziękują
dziadkom?

Jak i kiedy obchodzony jest Dzień Dziadków w Bułgarii?
W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. Święto to, nazwane "Babin den",
według kalendarza juliańskiego obchodzone było 8 stycznia. Obecnie, zgodnie z
kalendarzem gregoriańskim, święto babć wypada w Bułgarii tak samo jak w
Polsce, czyli 21 stycznia. Mimo to większa część kraju obchodzi święto babci 20
stycznia. Interesujące jest to, że w dniu babci świętują także bułgarskie mamy ze
swoimi dziećmi. W dniu tym w bułgarskich wsiach cała uwaga skupia się na
dziecku, które urodziło się w ostatnim roku. Wówczas matka tego dziecka
odwiedza wraz ze swym potomkiem swoich krewnych, obdarowuje ich prezentami i
życzy im zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Historia Dnia Dziadków w USA
Święto Dziadków ma w USA dość burzliwą historię. Gospodyni domowa - Marian
Lucille Herndon McQuade, pochodząca z Zachodniej Wirginii dążyła do
przekonania społeczeństwa, że dzień, który w całości byłby poświęcony osobom
starszym jest bardzo potrzebny. Apelując o wprowadzenie tego święta gospodyni
domowa chciała zwrócić uwagę ludzi na los osób starszych, które przebywają w
domach opieki oraz na ich samotność. Początkowo udało jej się wprowadzić to
święto w rodzinnym stanie, gdzie obchodzono Dzień Dziadków od roku 1973. W
roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień świętem ogólnonarodowym.
Dzień Dziadków obchodzony jest w USA w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy,
które to święto z kolei obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września.
Amerykański Dzień Dziadków jest więc świętem ruchomym.

Dlaczego Japonia nie obchodzi Dnia Dziadków?
Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi traktowani są z należnymi im honorami.
W kraju tym nie obchodzi się co prawda dnia Babci czy Dnia Dziadka, ale
niezmiennie od 1966 roku Japończycy świętują Dzień Szacunku dla Wieku.
Święto to obchodzone jest 15 września. Japonia jest krajem, w którym osoby
starsze darzone są niezwykłym szacunkiem i właśnie dlatego można powiedzieć,
że Dzień Dziadków obchodzony jest przez cały rok. Szacunkiem obdarzają
dziadków przeważnie ludzie młodzi, dla których starsi są autorytetem w kwestii
życia i moralności.
Kiedy obchodzony jest Dzień dziadków w innych krajach?
W kalendarzu wielu innych państw również wydzielono jeden dzień, w którym
swoje święto obchodzą babcie lub dziadkowie. I tak:







we Francji obchodzi się Dzień Dziadków w pierwszą niedzielę marca;
we Włoszech Dzień Babci i Dziadka przypada na 2 października, w dniu,
kiedy obchodzone jest kościelne świeto aniołów stróżów;
w Holandii święto dziadków jest świętem ruchomym;
w Brazylii dziadkowie świętują 26 lipca;
w Wielkiej Brytanii Dzień Babci świętuje się 11 lutego;
w Meksyku święto dziadków obchodzi się w czerwcu.

Najładniejsza laurka ze zdjęciem Babci i Dziadka
Kalendarze ze zdjęciami wnuczków
Kubki z napisem Super Babcia i Super Dziadek
Kwiatki z napisem ,,Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka”.
Album ze zdjęciami ukochanych wnucząt – Już za 49 zł możecie sobie
sprawić taki album. Wystarczy wejść na stronę Rosmanna i tam znaleźć
gotowe szablony. Reszta już pójdzie gładko.
6. Zrobić najlepszy dzień w życiu
1.
2.
3.
4.
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1. Serwetnik z klamerek
materiały:
22 klamerki do bielizny, klej na gorąco lub klej do drewna
Sposób wykonania:
1.Ze wszystkich klamerek usuńcie metalowe sprężynki.
2.Nałóżcie niewielką ilość kleju na połówkę klamerki.
3.Pary połączcie w wachlarzyki (po 11 sztuk w każdym).
4.Końcówki klamerek sklejcie ze sobą tworząc dwa wachlarze.
5.Na końcach wachlarzyków umocujcie połówki klamerek.
6.Na końcach wachlarzyków doklejcie jeszcze 3 połówki klamerek.
7.Połączcie obie połówki wachlarzy. Gotowe!

2. Wazonik z papierowych słomek
materiały:
puszka, papierowe słomki, klej na gorąco lub klej magik
sposób wykonania:
1.Tniemy słomki na kawałki większe niż puszka.
2.Słomki przyklejamy do puszki klejem.

3. Świeczka decoupage
materiały: białe świece ,serwetki ze wzorem, klej do decoupage, nożyczki
sposób wykonania:
1.Z serwetki wytnij wzory wg własnego projektu.
2.Następnie przyłóż serwetkę do świecy i na nią nanoś klej do decoupage.
Rozprowadzaj klej od środka serwetki do zewnątrz.
3.Klej szybko wyschnie i nie będzie go widać, a serwetka będzie wyglądała jak
wtopiona wosk.

OMA- UND OPATAG
Mało kto potrafi sobie wyobrazić (sich vorstellen) dzieciństwo bez babci (die
Oma) i dziadka (der Opa). To do babci biegaliśmy za każdym razem (jedes Mal),
gdy rodzice (die Eltern) nakrzyczeli. To dziadek pokazywał świetne zabawy (die
Spiele), do których najczęściej wystarczyło użyć rzeczy znajdujących się pod ręką.
W najbliższych dniach (in den nächsten Tagen) w Polsce obchodzimy właśnie
Dzień Babci (der Omatag) i Dzień Dziadka (der Opatag).
Czy wiesz, że w Niemczech nie obchodzi (begehen) się Dnia Dziadka? A Dzień
Babci świętowany (feiern) jest w drugą niedzielę października? I to dopiero od
niedawna!
W tych dniach warto na chwilę przystanąć (stehen bleiben), sięgnąć po telefon i
zadzwonić (anrufen) do swoich babć, dziadków. Gdy mieszkają niedaleko (in der
Nähe), jedźmy do nich, odwiedźmy. Nie musimy kupować drogich(teuer)
prezentów. Czasem wystarczy tylko nasza obecność (die Gegenwart). A może
przypomnisz sobie czasy dzieciństwa(die Kindheit) i stworzysz piękną laurkę (die
Glückwünschkarte) z życzeniami w środku?
Poniżej znajdziesz przykładowe życzenia, które można złożyć babci i/lub dziadkowi
w języku niemieckim:
Liebe Oma bleibe wie du bist, fröhlich und liebevoll. Ich wünsche Dir Gottes Segen
und es möge Dir immer gut gehen.
Liebe Oma, Lieber Opa, ich bin sehr froh, dass ich immer zu Dir kommen kann
und, dass Du immer Zeit für mich hast um mit mir zu spielen, spazieren zu gehen
und zu plaudern. Bleibe noch lange fit.

Już w lutym zapraszamy na I edycję Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy 4-6
oraz 1-3 gimnazjum. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez naszą Redakcję.
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do nauczyciela j. niemieckiego, p. Smejdy.

