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W naszej szkole funkcjonuje
 ,,Poczta Walentynkowa''

Walentynki

poczta walentynkowa

Każdy zakochany wysyła walentynkową
kartkę poprzez tę pocztę.To dobry

sposób na okazanie swojej sympatii do
kogoś.  

14 lutego obchodzimy  święto
Walentego. Walentynki mają swoje
głębokie korzenie  jeszcze w czasach
pogańskich. W starożytnym Rzymie 14
lutego był wigilią Luperkaliów – świąt ku
czci Fauna – bożka płodności. Tego też
dnia urządzano huczne zabawy, którym
towarzyszyły różnorodne obrzędy.
Podczas jednego z nich chłopcy
losowali dziewczyny, które były ich
partnerkami na czas zabaw. Losowanie
polegało na tym, że dziewczyny
wrzucały swe imiona do skrzynki, a
następnie chłopcy spośród nich, z
zamkniętymi oczami, wybierali sobie
imię towarzyszki tego dnia.W naszej
szkole chłopcy też losują imię
dziewczynki, którą w tym dniu będą
adorować. 
M.Majewska, J.Molasy, K.Odrowska

J.Janeczek
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Obyczaje polskie

pączki i faworki

Tłusty czwartek Jest obyczajem polskim. Obchodzimy
go w ostatnim tygodniu przed wielkim postem.
Wywodzi się z połączenia tradycji ludowej i
chrześcijańskiej. Po raz pierwszy tłusty czwartek
świętowano w Rzymie. W naszej szkole co roku
zajadamy się pączkami,aby nie zapomnieć o tym
obyczaju. W domach oprócz pączków przygotowuje
się także faworki. W tym roku tłusty czwartek wypada
23 lutego. Wróżby mówią ,że przed wielkim postem
należy pojeść i zrezygnować z różnego rodzaju diet,
bo przez 40 dni należy unikać pokarmów słodkich i
tłustych.Ostatki inaczej przebierańce. Obchodzimy je
w ostatni dzień karnawału. Tego dnia według tradycji
należy się przebrać i chodzić po domach. Towarzyszą
temu śpiew i wygłupy. Osoby odwiedzane przez
przebierańców powinny dla nich przygotować coś
słodkiego. W dzisiejszych czasach obyczaj chodzenia
po domach nie jest już tak popularny ze względów
bezpieczeństwa. Częściej kultywuje się go na wsiach,
w których dba się o tradycję. 
K.Odrowska N.Przybysz B.Myśliński

Tłusty czwartek w klasie IV b

Ale pycha...

se.pl

M. Domżał

M. Domżał



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 9 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Baśniowa Szkoła

Dyskoteka szkolna -
karnawałowa

dyskoteka karnawałowa

dyskoteka karnawałowa

Dnia 23.02.2017.r w godz. 17-19 w sali gimnastycznej
odbyła się karnawałowa dyskoteka szkolna 
dla klas 4-6.Opiekunami byli: pani Dorota Temech, pan
Mateusz Opaliński oraz inni nauczyciele . Uczestnicy
zabawy mogli się przebrać w stroje
karnawałowe,ogłoszono nawet konkurs na najlepsze
przebranie. Była też nagroda w postaci ,, pączka''.
Wygraną w konkursie otrzymali: Nikola Emilianowicz z
klasy 4b,która przebrała się za czirliderkę i Franek z 5b
za strój Robin Hooda. W czasie zabawy były robione
zdjęcia,które można zobaczyć na stronie szkoły.
W czasie dyskoteki wszyscy bawili się
znakomicie,humory dopisywały. Chcielibyśmy, żeby w
szkole było więcej tego typu imprez. 
Ewa P.kl.IV a

dyskoteka karnawałowa

M.Opaliński

M.Opaliński

M.Opaliński
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Podsumowanie akcji ekologicznych

W I półroczu ZEBRALIŚMY :·  993 KG MAKULATURY DLA FIRMY LRG ·  400 KG MAKULATURY W RAMACH AKCJI „ZBIERAM MAKULATURĘ-
RATUJĘ LASY”. ZA ZBIÓRKĘ MAKULATURY OTRZYMALIŚMY BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ „EXPRESSU ILUSTROWANEGO”   DO KĄCIKA
CZYTELNICZEGO

·  265 KG PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK ( CHARAKTER CHARYTATYWNY,  W TYM ZBIÓRKA   DLA
ANTOSI)
·  50 KG BATERII ( SZKOŁA ZBIERA PUNKTY W RAMACH AKCJI „ZBIERAJ Z KLASĄ”)
·  5 KG ZUŻYTYCH PŁYT CD I DVD (WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMŁ)
·  234 PUNKTY ZA ELEKTROŚMIECI,  W TYM TELEFONY KOMÓRKOWE  ( PROGRAM EDUKACYJNY
„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”
POWYŻSZE ZBIÓRKI BĘDĄ PROWADZONE RÓWNIEŻ W II SEMESTRZE.

    Dorota Matuszewska- Temech

Prenumerata Expressu

dyplom dla szkoły

D.Matuszewska- Temech

D.Matuszewska
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