KĄCIK FILMOWY
Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa

Najsłynniejsze wiewiórki świata
powracają! Seria zbiegów okoliczności sprawia, że Alvin,
Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave
ma zamiar oświadczyć się swojej dziewczynie, a ich samych
porzucić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by zapobiec
nadciągającej katastrofie…

Hokus-pokus, Albercie Albertsonie
Albert marzy o posiadaniu psa, ale jego tata uważa, że na
to zdecydowanie za wcześnie. Chłopiec jest przekonany,
że do spełnienia marzenia można użyć magicznych
sztuczek, w których świat wprowadza go zaprzyjaźniony
iluzjonista. Okazuje się jednak, że to nie takie łatwe, jakby
się mogło wydawać. Wspaniała przygodowa animacja dla
najmłodszych oparta na bestsellerowej serii książek
o Albercie Albertsonie autorstwa Gunilli Bergström.
Barbie: Tajne agentki
Dwie gwiazdy gimnastyki muszą przemienić się
w supertajne agentki do zadań specjalnych, by schwytać
tajemniczego złodzieja.
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LUTY/MARZEC
WAŻNE WYDARZENIA:
18.01 – 29.01 – FERIE ZIMOWE
4.02– TŁUSTY CZWARTEK
9.02 – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
14.02 – DZIEŃ ZAKOCHANYCH - WALENTYNKI
21.02– MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny, trzeci numer naszego pisemka.
Jest to wydanie walentynkowe, dlatego znajdziecie tu wiele serduszek,
wierszy, a oprócz nich stałe rubryki i ciekawostki. Zamieszczamy także
informacje z życia naszej szkoły.
Miłej lektury!

WALENTYNKOWE CIASTECZKA
Składniki:







700 g mąki pszennej
3 jajka
250 g zimnego masła
1 szklanka cukru pudru
2 opakowania cukru waniliowego
(16 g w opakowaniu)
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Do przełożenia:


powidła śliwkowe lub inny ulubiony dżem

Ze wszystkich składników wyrobić ciasto (składniki można też zmiksować
w mikserze). Ciasto spłaszczyć, zawinąć w folię spożywczą
i włożyć do lodówki na 1 godzinę.
Zimne ciasto rozwałkować na grubość około 2 mm (lekko podsypując
mąką przy wałkowaniu) i wykrawać ciasteczka. W połowie ciasteczek
w środku wykroić dziurkę.
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wyłożyć na nią ciasteczka i piec
około 10 minut w temperaturze 190ºC. Pilnować, by ciastka pod koniec
pieczenia zbyt mocno się nie spiekły. Wystudzić na kratce.

NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI
AMNESTY INTERNATIONAL
Już po raz drugi przyłączyliśmy się do MARATONU PISANIA LISTÓW
AMNESTY INTERNATIONAL!
W dniach 4.12 – 13.12 w naszej szkole pisaliśmy listy w obronie osób,
których prawa człowieka zostały złamane. Do akcji włączyli się
nauczyciele, rodzice i uczniowie klas 4-6.
Napisaliśmy 82 listy.
Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwały koordynatorki: Jolanta Dziedzic, Kinga Kamińska,
Karolina Kamińska-Grabka i Dorota Lach.
„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
Dnia 15 grudnia 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
LITRACKIEGO „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było własnoręczne napisanie listu do
Świętego Mikołaja oraz odpowiednie zaadresowanie koperty. Miło nam
poinformować, iż Mateusz Krawczyk, uczeń klasy IV b, przygotowany przez panią Kingę
Kamińską, zdobył I miejsce.
KLASA I A LAUREATEM II MIEJSCA W PLEBISCYCIE „ECHA DNIA” NA
NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ KLASĘ W POWIECIE
Z radością informujemy, że klasa I a z naszej szkoły zdobyła II miejsce w plebiscycie na
najsympatyczniejszą klasę pierwszą w powiecie ostrowieckim, zdobywając 16505 głosów.
Plebiscyt ten był zwieńczeniem akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, która od 13 lat
jest organizowana przez „Echo Dnia” przy współpracy z policją, strażą pożarną, szpitalem
dziecięcym i ratownikami z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pod patronatem prezydenta
Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego. Akcja miała na celu przekazać dzieciom najważniejsze
informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.
Nagrodą dla zwycięskiej klasy I a jest zaproszenie na wycieczkę do Galerii Korona w Kielcach do
Multikina na dowolnie wybrany film lub bajkę oraz godzinna zabawa w bawialni Happy Land.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali.
Jasełka dla środowiska lokalnego naszą nową tradycją

Po ostygnięciu ciastka bez dziurki posmarować powidłami i przykryć
ciastkami z dziurką.
Smacznego :-).

We wtorek 5 stycznia 2016 mali aktorzy kolejny raz przenieśli wszystkich do Betlejem. W blasku
choinkowych lampek i świątecznych dekoracji znowu poczuliśmy magię świąt i cudowny nastrój
wywołany dźwiękami kolęd i pastorałek. Uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas Dziekan Dekanatu Ostrowca Świętokrzyskiego ks. prałat mgr Jan
SARWA, Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda –Dudek, Przewodniczący Rady Osiedla
„Ludwików” Pan Roman Wieczorek, rodzice z dziećmi, babcie, dziadkowie i mieszkańcy osiedla
„Ludwików”, którzy ze wzruszeniem podziwiali występ. Mali aktorzy mieli niepowtarzalną okazję
zaprezentować swój talent oraz nawiązać relacje z ludźmi, ofiarować innym siebie samych, swój
czas i radość wiary z narodzenia Dzieciątka Jezus.
Spektakl przygotowała i wyreżyserowała siostra Beata Kępka- katechetka, cudowną scenografię
przygotował pan Janusz Kozłowski, chór i oprawę muzyczną pani Małgorzata Łojek. Serdeczne
podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym nauczycielom i rodzicom, a szczególnie
naszemu księdzu katechecie Piotrowi Klockowi za merytoryczne wskazówki.

KSIĄŻKI O MIŁOŚCI
„Bajki pełne miłości”
Ewa Błaszczyk, Paulina Chylewska, Anna Kaszubska, Katia
Sokolowa-Zyzak
Bajki dla dzieci pełne miłości to zbiór ciepłych,
przepełnionych dobrymi emocjami tekstów. Mamusie
i tatusiowie napisali dla swoich dzieci nie tylko opowiastki, ale
także czułe dedykacje, wyrazy miłości i podziwu. Napisali rodzice wyjątkowi,
również gwiazdy - Ewa Błaszczyk, Paulina Chylewska, Beata Tadla, Ania
Świątczak, Krzysztof Ziemiec. Miłość nie zna granic!
Dla dorosłych to okazja, by spojrzeć z zachwytem na swoje dziecko, zmierzyć
z rodzicielską miłością bez warunków, podjąć samodzielną próbę stworzenia
własnego wyjątkowego tekstu, a potem powiedzieć swoim dzieciom "Kocham
Cię... bez warunku!".
„Gdy serce bije mocno - odkrywamy tajemnice ludzkiego
ciała”
Elham Asadi
Jest to opowiadanie o pięknej miłości, dzięki któremu
dowiadujemy się, jak jest zbudowany człowiek: czym jest
wzrok, słuch, serce, trawienie, rozwój, itd. Książka
znakomicie wprowadza w tajemnice ludzkiego ciała.

„Dzikie Kury. Niech żyje miłość”
Cornelia Funke
Dzikie Kury nie są już małymi dziewczynkami. Szprota,
Frida, Melania, Wilma i Truda dorastają. Każda z nich na
swój sposób przeżywa swoją pierwszą miłość. Wszystkie
jednak muszą doświadczyć na własnej skórze tego, że
miłość może być równie piękna, ile problematyczna. Jest
z tym trochę zamieszania - to fakt! Ale Dzikie Kury
trzymają się razem w myśl żelaznej zasady: "Jedna za
wszystkie, wszystkie za jedną!"

WALENTYNKI
Walentynki
to
coroczne
święto
zakochanych przypadające 14 lutego.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie
listów zawierających wyznania lub wiersze
miłosne.
Na
Zachodzie,
zwłaszcza
w
Wielkiej
Brytanii
i
Stanach
Zjednoczonych czczono św. Walentego
jako patrona zakochanych.
Z czasem dzień ten stał się okazją do
obdarowywania upominkami: kwiatami, słodyczami, pluszowymi maskotkami
swoich sympatii. Sprzedawcy wykorzystują to i na sklepowych półkach tego dnia
pojawia się coraz więcej prezentów, a biznes i media przełamują zastój handlowy
pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Symbolami walentynek są głównie
serca, amorki i kwiaty, a kolorami tego święta są czerwony i różowy.
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie
później. Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku
z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Niektórzy ludzie nie będący w związkach, tzw.
single, uważają ten dzień za bezsensowny, bo uczucia należy okazywać
codziennie, a nie od święta. Dlatego 15 lutego jest Międzynarodowy Dzień
Singla.

Święty Paweł
Hymn o miłości
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

angielski - I love you
arabski – Ohiboke
brazylijski/portugalski - Eu te Amo
bułgarski - Obicham te
chiński - Gwa ai li (Amoy), Wo oi nei
chorwacki - Ja vas volim
czeski - Miluji te
duński - Jeg elsker dig
filipiński - Iniibig kit
francuski - Je t`aime
grecki - Philo Se
grenlandzki – Asavakit
gruziński – Miqvarhar
hawajski - Aloha wau ia 'oe
hiszpański - Te amo, Te qui ero
indonezyjski - Saya cinta padamu
japoński - Kimi o aishiteiru
łacina - Te amo, Vos Amo
niemiecki - Ich liebe dich
norweski - Jeg elsker deg
portugalski - Eu amo-te
rosyjski - Ja vas liubliu, Ja tiebia liubliu
rumuński - Te iubesc
słoweński - Ljubim te
szwedzki - Jag a"lskar dig
turecki - Seni seviyorum
ukraiński - Ja tebe kochaju
włoski- Ti amo, Ti voglio bene

R: Co sprawia, że ludzie się zakochują, nie mogą przestać myśleć o sobie ?
Serce: Jest to przeznaczenie, nigdy nie wiemy, w którym momencie to nastąpi. Może już
jesteście zakochani, może spotkacie swoją połówkę jutro, za rok, za 10 lat.
R: Czym jest miłość?
Serce: Podstawą miłości jest pragnienie szczęścia dla drugiej osoby, są to emocje. Miłość
jest pięknym uczuciem, bez którego życie nie miałoby takiego sensu.
R: Do kogo odnosimy to uczucie?
Serce: Do wszystkich, zaczynając od rodziny, mamy, taty, babci, dziadka, cioci, kończąc
na przyjaciołach, którymi są również zwierzęta.
R: Co czujemy, kiedy jesteśmy zakochani?
Serce: W pierwszej fazie zakochania czujemy fascynację drugą osobą, chcemy z nią
spędzać jak najwięcej czasu. W drugiej, w zależności od partnera, jeśli on czuje to samo,
jesteśmy szczęśliwi, a jeśli nie – cierpimy, załamujemy się, zamykamy się na świat i ludzi.
R: Czemu 14 lutego jest dla Ciebie dniem szczególnym?
Serce: Jest to dzień osób zakochanych, dzień wyznawania uczuć lub chociaż miłego gestu
w stronę osób, które są tak bliskie naszemu sercu. Zakochani obdarowują się drobnymi
upominkami, wybierają się do kina, do teatru, na kolację. Po prostu spędzają z sobą czas.
R: Od jak dawna obchodzimy dzień św. Walentego?
Serce: Zwyczaj obchodzenia walentynek przyszedł do nas z Zachodu. Święto to od dawna
obchodzą Włosi, Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie.
R: Skąd wzięła się nazwa „walentynki” ?
Serce: Nazwa „walentynki” związana jest z postacią św. Walentego, którego
wspomnienie kościół katolicki obchodzi właśnie 14 lutego. O świętym Walentym
wiadomo niewiele. Istnieje kilka legend, podań, „żywotów” tego świętego żyjącego w III
wieku po Chrystusie. Nie jest pewnym, czy mają one dotyczyć tej samej osoby, czy raczej
więcej niż jednej osoby o tym samym imieniu. Św. Walenty był biskupem we Włoszech
i żył w czasach prześladowania chrześcijan. Towarzyszył męczennikom podczas
wykonywania egzekucji. Wreszcie sam zmarł śmiercią męczeńską.
R: Jakiego typu podarunki zakochani wręczają sobie w ten wyjątkowy dzień?
Serce: Najczęściej są to kwiaty, własnoręcznie zrobione upominki, maskotki. Jednak,
w tym dniu przeważają uściski i pocałunki.
R: Czy są jakieś minusy w tym święcie?
Serce: Myślę, że jakieś są. Osoby zakochane bez wzajemności mogą czuć żal
i rozczarowanie, patrząc na zakochane i szczęśliwe pary.
R: Wobec tego jak powinny spędzać ten dzień osoby samotne?
Serce: Przede wszystkim należy pamiętać o tym, iż prędzej czy później każdy z nas
spotka swoją drugą połówkę, Niektórzy poznają ja w wieku 15 lat, zaś inni zdecydowanie
później. Jeżeli jeszcze nie mamy ukochanej osoby przy sobie, to spędźmy ten czas
z rodziną lub przyjaciółmi. Może znajdziemy inne samotne osoby, które również szukają
sposobu na przeżycie walentynek.
R: Dziękuję za rozmowę. Życzę dużo miłości.

JAK UCZCIĆ WALENTYNKI?
Laurki i liściki
Karty walentynkowe mają przeważnie kształt serc, często to śmieszne zdjęcia lub rysunki,
przyozdobione stosownym napisem. W wiktoriańskiej Anglii na walentynki wysyłano
suszone kwiatki ułożone w różnego rodzaju kompozycje.
Dobrym pomysłem jest wysłanie ukochanej osobie śpiewającego telegramu. Jeżeli jest to
niewykonalne, dużą radość sprawi również zwykły telegram z wyznaniem lub list, po
otworzeniu którego naszą sympatię zasypie stos powycinanych przez nas serduszek.
Kwiaty
To nieodłączny atrybut miłości, doskonałość ich formy i kształtów, a nade wszystko
zapach sprawiają, iż są one najprostszym i najelegantszym wyrazicielem naszych uczuć.
Ważne, żeby były świeże (żadnych sztucznych gerber czy goździków) i żeby było ich
dużo. Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu czerwonych róż lub naręcza fiołków.
Jeżeli chcemy, żeby nasze "walentynkowe serce" przetrwało niejeden dzień, możemy
zabawić się w ogrodnika i rosnącą w doniczce roślinę pnącą (świetnie do tego nada się
każdy rodzaj bluszczu) ułożyć (posługując się wygiętym pałąkiem) w wielkie zielone
serduszko. Całość może uwieńczyć kraciasta lub czerwona kokarda i pożądany efekt
mamy zapewniony (nie zapomnijmy tylko o regularnym podlewaniu).
Prezenciki
Naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym gorącym uczuciu
i oddaniu. Może być to zarówno flakonik perfum, jak i pierścionek z brylantem (kwestia
gustu i zawartości portfela). Na pewno bardzo spodoba się pluszowy miś, miękkie
aksamitne serduszko czy poduszka w kształcie serca, na której nasza ukochana będzie
mogła zasypiać myśląc o nas. Na walentynkowy podarek świetnie nadaje się bombonierka
pełna czekoladek (pudełko czekoladek w kształcie dużego serca firmy Wedel) lub
piernikowe czekoladowe serca ze słodkim nadzieniem w środku. Wspaniałym prezentem
będzie także koszyk owoców (np. jabłka w czerwonym pudełku oczywiście w kształcie
serca).
Romantyczna kolacja
Oczywiście, przy świecach i tylko we dwoje. Nie musimy w tym celu wynajmować całej
restauracji, wystarczy zorganizować miły wieczór w naszym domu. W menu powinna się
pojawić sałatka z owoców tropikalnych - w Anglii potrawa nieodłącznie związana
z Dniem św. Walentego.

Parę słów na temat dnia,
w którym każdy ulega pokusie…
Jednym z przyjemniejszych dni w roku jest tłusty czwartek - dzień
kończący Karnawał. Przypada on w tym roku 4 lutego.
W tym dniu tradycją jest objadanie się
słodyczami, głównie pączkami i faworkami (chruścikami).
Tak naprawdę nie wiadomo kiedy i gdzie narodziła się tradycja
obchodzenia
tłustego czwartku, ale istnieje przesąd, że jeśli ktoś w ten dzień nie zje
ani jednego pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.
Dawniej objadano
się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem.
Staropolskie przysłowie brzmi „Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.
Również w naszej szkole w tym dniu od rana czuć uwodzicielski zapach
słodkości.
Chyba każda mama godzi się na słodkie śniadanie. Niektórzy uczniowie
z radością
pochłaniają ogromne ilości pączków i nie zwracają uwagi na ilość
zjedzonych
kalorii. Inni, zwłaszcza dziewczęta, zajadają po kryjomu, tak aby nikt nie
widział, bo przecież są na diecie…
Mamy nadzieję, że w tym roku będziecie obchodzić tłusty czwartek na
słodko i życzymy smacznego na przyszły rok!

