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RAZEM 
 

Karnawał 

Z Nowym Rokiem szedł karnawał, 
przebieraniem się zabawiał. 
W instrumenty przebrał drzewa, 
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał. 
 
 
Przebrał dzieci,spójrzcie sami, 
są Indianie z piratami 
i serpentyn widać zwoje, 
są krasnale,są kowboje. 
 
 
Jest biedronka z muchomorkiem, 
przyszli takŜe Bolek z Lolkiem, 
sznur korali ma cyganka, 
w stroju z frędzli jest Indianka. 
 
 
I balony lecą w górę, 
ktoś czerwony ma kapturek, 
jest karnawał,dzieci tańczą, 
gra muzyka przebierańcom.  
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W tym numerze: 

DZIAŁAJMY RAZEM! 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 

obchodzony jest z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 r. Początkowo 

obejmował swym zasięgiem tylko  Europę, 

ale ostatecznie przekroczył jej granice 

a n g a ż u j ą c  p a ń s t w a  z  c a ł e g o 

świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i 

p ropagowanie  dz ia łań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 

zasobów internetowych oraz promocja 

pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

czytaj dalej na str. 2 
Rys. Norbert Kowal 
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Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy Razem!” w naszej szkole 
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony był 5 lutego pod hasłem: 
„Działajmy razem”, wskazującym na konieczność współtworzenia Internetu bezpiecznego i 
przyjaznego dla wszystkich. 

Aby wziąć udział w tegorocznych wydarzeniach, nasza szkoła zarejestrowała swoje 
działania i dołączyliśmy do grona ponad 3600 placówek zaangażowanych na rzecz 
bezpiecznego  Internetu w Polsce. 

 

Na lekcjach wychowawczych przypomniano uczniom o 
podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z 
Internetu . Poruszana była problematyka związana z 
zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów 
komórkowych, gier on-line, wymianą plików, komunikacją 
on-line a także cyberprzemocy.  

Uczniowie wzięli udział w konkursach ogłoszonych przez 
organizatorów DBI, tworząc plakaty i rymowanki na temat 
bezpiecznej współpracy w sieci. Ich prace zostały wyeksponowane  na 
korytarzu szkolnym w formie tradycyjnych gazetek. Ponadto rozwieszono 
plakaty przypominające o rozwadze w korzystaniu z Internetu. Oprócz tradycyjnych form 
przekazu, uczniowie zaangażowali się w tworzenie prezentacji 
multimedialnych. 

 

J. Habieda 

M.Habieda A.Wąsowicz 

D. Bała 

EM  ZH 
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Tradycyjnie już studio Scratch  
https://scratch.mit.edu/studios/5903745/ 
wypełniło się ogromem projektów 
propagujących bezpieczne zachowania 
w sieci. Młodzi programiści korzystali 
nie tylko z narzędzi  wizualnych ale 
także wykonali projekty za pomocą 
języka C++.  
Przez cały tydzień społeczność 
uczniowska żyła Dniem Bezpiecznego 
Internetu, budując  umiejętność 
odpowiedzialnego i świadomego 
korzystania z zasobów internetowych. 
Takie dni przypominają wszystkim, że 
internet ,  który jest  cudownym 
narzędziem naszych czasów, jest 
również miejscem, gdzie należy 
zachować szczególną ostrożność. 
Budując świadomość najmłodszych 
u ży t ko wn ik ó w s ie c i  t wo rzym y 
odpowiedzialną i otwartą na możliwości 
Internetu młodzież.  

 

ElŜbieta Michalik 

https://photopeach.com/album/gqwwl1 

https://photopeach.com/album/rrkys4 

E. Irzyk Weronika Bała Piotr Urbanik 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 
5 luty dniem wesołym to przyjaciel kaŜdej szkoły, 

tego dnia nie zapomnimy o bezpiecznym Internecie. 

KaŜda pani mówi w szkole ,aby mieć olej w głowie. 

Mama, tata upomina, by o bezpiecznym Internecie  

nie zapominać - DZIAŁAJMY RAZEM! 

Daria Zabłocka 
Milena Murzyn 
Martyna Bydłoń 
Jolanta Habieda 

  

Działajmy Razem 

Kliku, kliku i klikamy,  

W ten dzień działajmy razem 

Informatyka to lekcja wspólna, specjalna  

dla dzieci jest aktualna. 

W Internecie haseł nie damy, to jest waŜna rzecz, 

RóŜne strony przeglądamy , bo nauki klucz to potęga jest. 

Bartosz Konieczny 

Dawid Jamróz 

Bartłomiej Bajer 

Kamil Mazurek  
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Karnawał 

 

Pędzi kulig. 
Dzwonią dzwonki. 
Wiatr wstrzymuje dech. 
Bucha para z końskich pysków. 
Płozy ryją śnieg. 
 
Pędzi kulig. 
Dzwonki dzwonią. 
Rozwiały się grzywy koniom. 
W białe zaspy, 
W śnieżne góry 
Kulig pędzi! 
Kulig! Kulig! 

Czas liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku zwanego kusym, poprzedzającym 

Środę Popielcową, to okres hucznych zabaw tanecznych, maskarad i ogólnej wesołości, czyli karnawał. 

Nazwa pochodzi od włoskiego słowa carnavale. Jego człony: caro - mięso i vale - żegnaj, oznaczają razem, 

w wolnym przekładzie, pożegnanie mięsa, a wraz z nim wszelkiego rodzaju uczt i zabaw oraz nieuchronne 

zbliżanie się Wielkiego Postu. Stąd też staropolskie mięsopusty, tak nazywano ostatni tydzień karnawału, 

trwający od tłustego czwartku do kusego wtorku.  

Zapusty 

Polski karnawał nazywano zapustami. Był to jedyny w roku czas "tańców, hulanek i 

swawoli". W rozrywkach zapustnych znaczącą rolę odgrywały kobiety. Panny na wydaniu 

wkraczały wtedy "na salony", aby znaleźć mężów. Wyprawiano najwięcej wesel. Po 

rocznym "chodzeniu ze sobą" młodzi trafiali na ślubny kobierzec. Był też bezwzględny 

termin poważnych zalotów, przypadający najdalej do Matki Boskiej Gromnicznej (2 luty). W tym czasie 

młodzi ludzie dawali sobie "słowo", a ci, co byli już "po słowie", spieszyli do ołtarza. Na wsi panowały 

"szalone dni", zbierano się na wspólne skubanie pierza, które kończyło się muzyką i sutym poczęstunkiem. 

 

We dworach szykowano zapasy jadła i picia, bo w każdej chwili można było spodziewać się najazdu gości. 

A okazją do niezapowiedzianych odwiedzin były kuligi. Rozbawione towarzystwo, z muzyką, często w 

przebraniach, najeżdżało okoliczne domy, by wśród zabawy ogołocić spiżarnię sąsiadów, rozgrzać się i 

wytańczyć. Ciąg sań oświetlonych pochodniami i prowadzonych przez wodzireja jeździł od dworu do 

dworu.  

 

źródło: https://www.bibliotekawszkole.pl  

  



STR. 7 RAZEM 
  

Czy wiesz, że... 
  
Wenecja to popularna stolica zakochanych, odbywa się tam znany w Europie Carnevale di 
Venezja.  

 Bohaterami są tutaj goście w pięknie zdobionych maskach, a prawdziwa maskarada rozpoczyna 
się pochodem przez główne punkty na mapie miasta, następnie ogłoszona zostaje wspaniała 
zabawa,, pełna barwnych strojów z dawnych lat. Towarzyszą jej  efektowne pokazy i huczne 
parady. 

  

W Danii obchodzony jest karnawał, który nazywa się Fastelavn, a skierowany jest on przede 
wszystkim do dzieci. Słodkościami wypełniona beczka i ozdobiona wizerunkiem kotów stanowi 
nie lada dla nich wyzwanie. Dzieci uderzają kijem w zawieszony na drzewie przedmiot tak, by 
dno beczki odpadło i wysypało umieszczone w beczce słodycze. Dzieci ustawiają się w kolejce i 
mając do wykorzystania określoną ilość uderzeń "biją" kocią beczkę.  

  

Najbardziej widowiskowy karnawał odbywa się w Rio de Janeiro, trwa on 5 dni i nocy. Główną 
jego atrakcją jest pokaz szkół tańca, które jednocześnie rywalizują ze sobą. Taniec to oczywiście 
samba, w której rytmie zatapiają się niemal wszyscy uczestnicy tego widowiska.  

Koniec karnawału świętujemy przede wszystkim w Tłusty Czwartek. Stało się juŜ tradycją, by 
przed zbliŜającym się Wielkim Postem najeść się tłusto i do syta, dlatego przyjęło się, Ŝe w tłusty 
czwartek zajadamy się pączkami. Polacy obchodzą tłusty czwartek od XVI wieku, a święto to 
przypada zawsze w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Rozpoczyna on ostatni tydzień 
karnawału, a ten  kończy się w Środę Popielcową.  Od tego dnia rozpoczyna się Wielki Post.   

 

Legenda głosi, Ŝe ostatni czwartek karnawału wziął swą nazwę od nazwiska Ŝyjącego w XVII w. 
krakowskiego wójta Combra, złego i surowego dla kobiet rozstawiających swe kramy i 
handlujących na rynku. W rocznicę śmierci wójta krakowskie przekupki urządzały wielką 
zabawę. Z czasem stała się ona dorocznym zwyczajem krakowskim. Wybierały spośród siebie 
marszałkową i - za krzywdy, jakich niegdyś doznawały od wójta Combra - brały odwet na 
wszystkich przechodzących przez rynek męŜczyznach, a zwłaszcza tych nieŜonatych. Ściągały z 
nich futra, zabierały kapelusze, stroiły - na pośmiewisko - w słomiane wieńce, a nawet zmuszały 
do tańca i podskoków. Wprzęgały ich do drewnianego kloca i kazały go ciągnąć za to, Ŝe 
pozostali kawalerami. Trwało to tak długo, aŜ wykupili się brzęczącą monetą. Musieli teŜ obiecać, 
Ŝe wkrótce się oŜenią.  
Do dziś babskie zapusty przetrwały w Niemczech, gdzie tego dnia panie grasują z noŜycami po 
mieście i... obcinają panom krawaty. 
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SZYBKI KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

(dla dziewczyn) 

 
Tańczyć jest łatwo. KaŜdy potrafi. 
Trzeba prostować i zginać nogi. 
Przyda się jeszcze lekka sukienka 
I kawałeczek wolnej podłogi. 
 
Style, techniki? Te są najlepsze: 
MoŜesz się kręcić, pląsać lub skakać. 
Wybór fizyczny to Ŝaden kłopot. 
Problem jest inny – skąd wziąć chłopaka? 
 
(dla chłopców) 
 
Tańczyć jest łatwo Weź ochraniacze 
(gdy się przewrócisz, ból szybko minie). 
Miej cięŜkie buty, kask do hokeja… 
i stawisz czoła kaŜdej dziewczynie! 
                                             Rafał Witek 
 

WIECEJ O TAŃCU 

Taniec to jeden z najstarszych „wynalazków” świata. Tańczyli juŜ nasi 
praprapraprzodkowie w czasach jaskiniowych. A czy zastanawialiście się kiedyś, po co 
człowiek robi te wszystkie wygibasy, obroty, podskoki w rytm muzyki? Na pewno dla 
zabawy. Ale nie tylko! Taniec jest teŜ doskonały … 

DLA ZDROWIA 

W czasach, gdy nie było szpitali, a na wiele chorób nie znano jeszcze lekarstw, jedną z 
metod leczenia był… taniec. Tańczono wokół chorego, by wypędzić z jego ciała ból i 
gorączkę. Dzisiaj lekarze wprawdzie nie podrygują w rytm muzyki w swoich 
gabinetach, ale niektórzy zachęcają swoich pacjentów do tańca. Taki taniec dla zdrowia, 
choreoterapia, poprawia humor, uczy wyraŜania emocji i radzenia sobie ze stresem.  

NA KLOPOTY 

Czy wiecie, co przed tysiącami lat robili Indianie, gdy od miesiąca z nieba lał się Ŝar, a na 
polu za wioską usychała kukurydza? Tańczyli, by sprowadzić deszcz! A gdy solidnie 
popadało i kukurydza obrodziła, pląsami przy ognisku dziękowali za dobre zbiory. Gdy 
zaś na wioskę zamierzało napaść wrogie plemię, aby ukraść kukurydzę, wojownicy 
tańcem dodawali sobie odwagi przed walką.  
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KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU, 

których możesz spotkać w bibliotece. 
 

 Order uśmiechu to międzynarodowe (od 1979 roku) odznaczenie nadawane za działania 

przynoszące dzieciom radość. Laureatami Orderu Uśmiechu jest obecnie prawie 900 osób z ponad 

45 krajów świata. To jedyne na świecie odznaczenie przyznawane przez dzieci. Pomysł 

utworzenia takiego orderu zrodził  się w redakcji Kuriera Polskiego  

w 1968 roku. Redaktorów zainspirował wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5 – lecia  

dobranocki „Jacek i Agatka”. Pisarka opowiedziała o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod 

Warszawą, który chciał nadać jakieś odznaczenie od dzieci. Redakcja ogłosiła konkurs na projekt 

orderu. Wpłynęło ok. 44 tysięcy prac. Wygrał pomysł dziewięcioletniej wtedy Ewy Chrobak, 

która narysowała słońce, wykorzystując talerzyk i szklankę. Spośród kandydatur nadesłanych 

przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje 

dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości; 

c z ę s t o  n a w e t  r a t u j e  i c h  ż y c i e .  K a ż d y  n o w o  p a s o w a n y  

Kawaler Orderu Uśmiechu przed dziećmi i członkami Kapituły przyrzeka „być zawsze pogodnym 

i radość dzieciom przynosić”. Ceremonii wręczania Orderu towarzyszy rytuał wypicia soku z 

cytryny, koniecznie z uśmiechem oraz pasowania różą. Wśród laureatów tego wyjątkowego 

wyróżnienia znajdziesz też autorów swoich ulubionych książek. 

Tomasz Jasek 

 

 

Irena Jurgielewiczowa -  (1903  - 2003), powieściopisarka, pedagog, autorka wielu książek dla 

młodzieży oraz wykładowca akademicki. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka. Była 

członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Początkowo pisała utwory dla dzieci młodszych –

 „Historia o czterech warszawskich pstroczkach” (1948), to jej debiutancka książka. Potem 

ukazały się m.in.: „O chłopcu, który szukał domu” (1957), „Kajtek, warszawski 

szpak”  (1958) ,  „Jak jeden  malarz chcia ł  namalować szczęś l iwego  

motyla” (1960). 

Wielką popularność wśród czytelników i uznanie krytyki zyskały psychologiczne powieści dla 

młodzieży, takie jak: „Niespokojne godziny” (1964), „Wszystko inaczej 

(1968), „Inna?” (1975), „Ważne i nieważne” (1971), a przede wszystkim  

„Ten obcy” (1961). 
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Zabawa walentynkowo—karnawałowa 

 
 Tradycyjnie juŜ, w naszej szkole organizowana jest przez Samorząd Uczniowski 

zabawa karnawałowa. Jest to dzień radości szczególnie dla dzieci z przedszkola, które 

myślą o strojach wiele dni przed zabawą, marząc o tym, by być jak najpiękniejszym 

(najpiękniejszą) na balu. Tak więc, w wystrojonej przez gospodarzy zabawy sali 

pojawiają się Kopciuszki, Czerwone Kapturki, księŜniczki, Zorra, piraci, Spired - Many, a 

nawet czarownice. Przy dźwiękach dobrej muzyki pląsają małe nóŜki, a buzie są 

uśmiechnięte od ucha do ucha. RównieŜ starsi uczniowie czekają na zabawę, w 

korytarzach pachną delikatne perfumy dziewczyn i migają fryzury chłopców. 

Organizatorzy zawsze przygotowuję róŜnego rodzaju konkursy z nagrodami, a Rada 

Rodziców - słodki poczęstunek.   

AS 
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Zimowy krajobraz 

 

Białe drzewa, białe drogi, 

Gdzie nie spojrzeć białe progi. 

Sypie z nieba śnieżek biały, 

Aż zasypie świat nasz cały. 

 

Białe dachy i kominy, 

W domach cieszą się dziewczyny. 

Bo w ten biały świat, 

Na sanie pojedzie każdy rad. 

 

Sanie suną białymi drogami 

I śnieżynkami, pomiędzy drzewami. 

Także para koni starych, 

Popędzi polem po ścieżkach białych. 

 

Objeżdżą wszędzie i wszystkie strony, 

Aż każdy z nich będzie obielony. 

Bo wszystkim ludziom młodym i starym, 

W bieli pasuje wraz z zimowym krajobrazem. 

Fot. AS 
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