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Tłusty czwartek

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni
czwartek przed wielkim postem. Tłusty czwartek

rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w
katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu
dozwolone jest objadanie się. Ponieważ data tłustego

czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest
świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem

po Środzie Popielcowej i należy do okresu wielkiego postu,
podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych,

jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni
zachowywać post czyli wstrzemięźliwość od przyjmowania

niektórych pokarmów. Najpopularniejsze potrawy to
pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach

chrustem lub chruścikami. 
 

Staropolskie przysłowie mówi: ,,Powiedział Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków

nasmażyła."
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Walentynki
Walentynki – coroczne święto

zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie liturgiczne w

Kościele katolickim obchodzone jest
również tego dnia.

 
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie

listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, czczono św. Walentego

jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi

upominkami.
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Dzień kota
Światowy Dzień Kota – święto obchodzone

corocznie 17 lutego we Włoszech i Polsce mające
podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka,
niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym

zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go
straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często

trudny koci los.

Co zrobić z tej okazji dla swojego kota?
-Dać ulubiony przysmak.-Dać ulubiony przysmak.-Dać ulubiony przysmak.

-Spędzić z nim trochę czasu.-Spędzić z nim trochę czasu.-Spędzić z nim trochę czasu.

-Zadbać o czystość jego rzeczy.-Zadbać o czystość jego rzeczy.-Zadbać o czystość jego rzeczy.

-Zrobić dla niego zabawkę.-Zrobić dla niego zabawkę.-Zrobić dla niego zabawkę.

-Obdarzyć dużą ilością miłości.-Obdarzyć dużą ilością miłości.-Obdarzyć dużą ilością miłości.
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Plotki szkolne

Plotki szkolne

Plotki szkolne

Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,
postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.

Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być
prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

 

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1
   Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 2

Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3

Plotka nr 4Plotka nr 4Plotka nr 4

Plotka nr 5Plotka nr 5Plotka nr 5
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Plotka nr 6Plotka nr 6Plotka nr 6

Plotka nr 7Plotka nr 7Plotka nr 7

Nie wrócimy w tym
roku do szkoły.

Nauczyciele bardziej
wymagają teraz aktywności.

Można chodzić do
biblioteki szkolnej.

Po powrocie nauczyciele
sprawdzą nam zeszyty.

W tym roku mniej osób będzie z
naszej szkoły brało udział w

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy.

Po powrocie do szkoły
niektórzy nauczyciele

zrobią nam test
sprawdzający, ile

pamiętamy z nauki
zdalnej.

Odbyło się już kilka
konkursów

przedmiotowych.



Komiks ,,Walentynki" - Hanna Gawlik 6B
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Koperniczki: Cześć, czy możesz nam coś powiedzieć na temat
tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 
M.P: Jasne.
K: Podobno uczestniczysz w tej akcji od wielu lat?
M.P: Zgadza się. 
K: A więc, czy w związku z pandemią całość będzie wyglądała inaczej?
Czy oprócz tego, że trzeba będzie nosić maseczki, pojawią się jakieś
różnice?
M.P: Tak. Na przykład zwykle organizowane były takie miejsca, gdzie
wolontariusze mogli przyjść coś zjeść i napić się gorącej czekolady.
Teraz naprawdopodobniej to nie będzie możliwe. Ponadto ma być tak,
że osoby poniżej 17 lat będą mogły chodzić do 17.00
 i zbierać pieniądze, a dorośli o 18.00. Tak 
podobno ma być.  
K: Czy w związku z sytuacją mniej osób
 zgłosiło się do zbierania pieniędzy? 
M.P: Tak, zdecydowanie mamy mniej 
wolontariuszy.
K: Sądzisz, że sprawi to, iż zbierzecie mniejszą 
ilość pieniędzy? 
M.P: Nie wiem, może tak.
K: Dzięki za te informacje :) Do zobaczenia.

Wielka OrkiestraWielka Orkiestra
Świątecznej PomocyŚwiątecznej Pomocy  

Jak co roku (choć w nieco późniejszym terminie) odbędzie się Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiele osób zastanawia jednak, czy bedą

jakieś różnice pomiędzy tegorocznym przebiegiem tej akcji a pozostałymi.
Zapytaliśmy więc o to Mieszka Przygodę, którego mama - pani Joanna

Przygoda (nauczycielka fizyki w naszej szkole) zajmuje się
przeprowadzeniem u nas tej akcji.   
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Anonim: Ja spędziłem 
ten czas głównie na rzucaniu się
śnieżkami z bratem. To super, że

można  było wreszcie spędzić
trochę czasu na śniegu. Co do
tych problemów, to myślę, że
największym były ptaki, które

pewnie nieprzygotowane na taką
sytuację, miały problem ze
znalezieniem pożywienia.

Na pewno każde z Was zauważyło, że w poprzednim miesiącu
pojawiło się zaskakująco dużo śniegu. Ucieszyło to chyba

wszystkich, ale wynikły też pewne problemy. Zapytaliśmy kilka
osób, jak wykorzystali tę sytuację i jakie według nich kłopoty mogły

wyniknąć z tak nagłej i chwilowej zmiany. Zapraszamy Was do
przeczytania niektórych odpowiedzi ;)

Zimowa niespodzianka

N.S: Ja jakoś szczególnie 
nie spędziłam tego czasu. Od

 czasu do czasu wychodziłam na
 sanki itd. ale najbardziej podobał
 mi się widok śniegu za oknem i nie

chciałam go niszczyć. Jeśli chodzi
 o problemy, to pierwsze, co mi

 chodzi po głowie, wiewiórki,
 które nie mogły

 znaleźć jedzenia.

M.D: Za każdym razem po
lekcjach wychodziłam na

zewnątrz i robiłam różne rzeczy
na śniegu. Często wychodziłam

na sanki razem z siostrą i
świetnie się bawiłyśmy. Jeśli

chodzi o różne problemy, sądzę,
że zwierzęta mogły mieć
problem ze znalezieniem

pożywienia.
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K.N: Codziennie wychodziłem na
zewnątrz i lepiłem różne rzeczy ze

śniegu. Zrobiłem też mnóstwo
zdjęć tak na wszelki wypadek.
Możliwe, że to ostatni śnieg na

najbliższe kilka lat. Co do
problemów z tym związanych

twierdzę, że stanowią je
zwierzęta, a dokładnie brak

pożywienia dla nich.



Święta w lutym -
ankieta

Przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej szkoły ankietę dotyczącą
świąt w lutym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli

na nasze pytania :)
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Podsumowanie ankiety
No cóż, okazuje się, że jednakNo cóż, okazuje się, że jednakNo cóż, okazuje się, że jednak

Walentynki są przez Was czasemWalentynki są przez Was czasemWalentynki są przez Was czasem
obchodzone, choć nie świętujecie zobchodzone, choć nie świętujecie zobchodzone, choć nie świętujecie z

takim samym zapałem tegotakim samym zapałem tegotakim samym zapałem tego
nietypowego dnia, jakim jest Dzień Kota.nietypowego dnia, jakim jest Dzień Kota.nietypowego dnia, jakim jest Dzień Kota.

Jeśli zaś chodzi o tłusty czwartek,Jeśli zaś chodzi o tłusty czwartek,Jeśli zaś chodzi o tłusty czwartek,
widocznie najczęściej spędzacie gowidocznie najczęściej spędzacie gowidocznie najczęściej spędzacie go      wrazwrazwraz

z przyjaciółmi, zajadając pączkiz przyjaciółmi, zajadając pączkiz przyjaciółmi, zajadając pączki      ;););)
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Memy
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żródła:  memy.pl  oraz
zory.com.pl
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Sudoku
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Chichotki
Dziewczyna spóźniła się ponad pół
godziny na walentynkową randkę. 
- Kochanie, dużo się spóźniłam?
- Drobiazg, ważne, że data się zgadza.

Blondynka dowiedziała się, że dziś Tłusty
Czwartek i można kupić 3 pączki w cenie 4.

Weszła do Biedronki i pyta:
- Czy to u was jest promocja ,,Trzy pączki w

cenie czterech"?
- Niestety nie u nas, proszę pani.

Po chwili wchodzi do sklepu Żabki i pyta:
- Czy to u was jest promocja ,,Trzy pączki w

cenie czterech"?
- Niestety nie u nas, proszę pani.

Wkurzona idzie do supermarketu i pyta:
- Czy to u was jest promocja ,,Trzy pączki w

cenie czterech"?
- Tak, proszę pani.
- To poproszę dwa!
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Blondynka, która pojechała na wczasy, zwraca się do
kioskarza:

- Poproszę o pocztówkę przedstawiającą mysz.
- A nie może być zwyczajna, z kwiatkiem?

- Nie, koniecznie musi być z myszą, bo chcę napisać do
mojego kota.



Przepis na
 walentynkowe śniadanie

Zrobiliśmy dla Was przepis na walentynkowe śniadanie.
Zapraszamy do zrobienia go według niego :)

Składniki: chleb (najlepiej tostowy), masło, foremka w kształcie serca,
pomidor, ser, rukola (sugerowane przez nas),

Krok 1. Weź chleb i foremkę, którą
następnie połóż na środku kromki. Za
pomocą foremki wytnij kształt serduszka,
który później odłóż.

Krok 2. Weź patelnię, którą następnie
posmaruj masłem. Połóż na niej
przygotowaną kromkę.

Krok 3. Weź jedno jajko i nad  miską
lub talerzem oddziel żółtko od białka.
Następnie wlej żółtko do środka
kromki i poczekaj chwilę, a następnie
obróć na drugą stronę.

Krok 4. Kiedy już będzie
gotowe, połóż kromkę
na talerzu i weź
pomidora. Następnie w
sposób pokazany na
zdjęciu odciśnij w nim 

serce. Możesz to zrobić także z serem.
Proponujemy dodać rukolę i kanapka
gotowa ;)
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Konkurs

W tym numerze podajemy Wam
 dwie opcje konkursowe. Jeśli prac będzie 

dużo, potraktujemy je osobno, a jeśli mało - 
- razem. A oto pierwsza opcja: Zrób jak

najładniejszą walentynkę techniką dowolną. 
Druga opcja to: Napisz krótką pracę o tym, co

sądzisz o Walentynkach. Uzasadnij swoją
wypowiedź.

Najlepsze lub najciekawsze prace będą nagrodzone.
Zachęcamy do wysyłania prac na

koperniczki@gmail.com 
do 20 lutego. Zapewniamy, że żadna praca nie
zostanie odrzucona! Prosimy podpisywać się
imieniem, pierwszą literą nazwiska i klasą,

 żebyśmy mogli rozdać nagrody, 
kiedy wrócimy do szkoły. 
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Nasze źródła
Memy: memy.pl  oraz zory.com.pl

 
Sudoku: kidslearningactivity.com, puzzles.ca

 
Tłusty czwartek: Wikipedia.pl 

 
Walentynki: wikipedia

 
Sudoku:The Guardian
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Następny numer
już w marcu!


