
Karnawał w Rio - fakty,
informacje i ciekawostki
Walentynki - święto
zakochanych
Bezpieczne ferie zimowe
Zimowe rekordy - czy
wiedziałeś, że...?
Wywiad z nauczycielem
Suchary Suchego
Miejsce na Twoje pomysły

W DZISIEJSZYM WYDANIU

LUTY 2023

GAZETKA
SZKOLNA

Gazetka dostępna również na stronie internetowej
naszej szkoły

www.szkola-zielonki.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI



2.Karnawał w Rio jest często nazywany

„największą imprezą na świecie” i jest

klasyfikowany w Księdze Rekordów

Guinessa jako największy karnawał
świata.

3. W uroczystościach bierze udział
kilkaset szkół samby.

4.Większość szkół samby znajduje się
w slamsach (lub na ich obrzeżach),        

z których ponad 1000 znajduje się       

 w Rio.

Jego początki sięgają XVIII

wieku. Wprowadzony

przez portugalskich

imigrantów do Brazylii         

i nazwany Entrudo, był
obchodzony przez żywe

tłumy, które rzucały wodę
wapienną na siebie

nawzajem. Cieszyli się
głównie robotnicy, których

kostiumy szydziły z ubrań      

i manier bogatych.
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5.Społeczności otaczające każdą szkołę
samby biorą udział w pracach

przygotowawczych do pokazów, a każda

szkoła może zatrudnić projektantów,

malarzy, muzyków, tancerzy, szwaczek       

i inne osób.

6.Od połowy stycznia do połowy lutego      

w mieście odbywa się co najmniej 587

imprez ulicznych, zwanych „blokami”,          

w których zazwyczaj biorą udział zespoły.

Największa, zwana Cordao Da Bola Preta

(Wielki Kord Czarnej Piłki), odbywa się     

 w centrum miasta w sobotę i przyciąga

około miliona ludzi.

7.Słynne kostiumy damskie w Rio             

 z biegiem lat stały się bardziej skąpe

dzięki liberalnym punktom widzenia            

i letnim upałom, ale wciąż należą do

jednych z najbardziej wyszukanych na

świecie. Chociaż kostiumy są zazwyczaj

szyte maszynowo, miliony piór, paciorków

i kołków są szyte ręcznie.

 8.W Rio odbywa się około 600 imprez

tematycznych w tygodniu karnawałowym –
w zeszłym roku jedna z nich oddała hołd
muzykowi Davidowi Bowie.

9.Chociaż w całym mieście odbywają się
parady, to główna parada jest                     

w Sambadromie.  

10.Zaskakuje niektórych, że karnawał jest

obchodzony w całej Brazylii, nie tylko         

w Rio. Ponieważ jest to brazylijskie święto

narodowe, cała Brazylia wyłącza się na

czas trwania tygodnia Karnawału, a każde

miasto świętuje karnawał w swój

niepowtarzalny sposób.

11.Rio i Sao Paulo prowadzą ogromne

tygodniowe konkursy samby i kilka bardzo

imponujących „bloków”.

 

12.Większość z ponad dwóch milionów

turystów karnawału w Rio jest po prostu

na dobrej zabawie.

13.Najlepsze szkoły przez wiele miesięcy

pracują nad doskonaleniem rutyny parady,

która nie może trwać dłużej niż 82 minuty.

KARNAWAŁ W RIO - FAKTY,
INFORMACJE I CIEKAWOSTKI

Przygotowali,

Maciej Wójcicki i Alicja Piotrowska

 klasa 4C

14.Tytuł karnawałowych mistrzów przynosi

prestiż i sławę.

15.Duże pieniądze są zaangażowane       

 w każdy pochód kosztujący od dwóch do

pięciu milionów dolarów. Kiedyś środki

pieniężne pozyskiwano głównie w drodze

nielegalnych gier hazardowych, obecnie

zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy

mają udział w tym, co stało się wielkim

biznesem.

16. Koszt starannie wykonanych

błyszczących strojów noszonych przez

uczestników podczas grania na lub wokół
bogato zdobionych pływaków grupy wynosi

do $35,000 i może ważyć nawet do 40

kilogramów. Ich wytworzenie może zająć do

ośmiu miesięcy.

17.Każdego roku prawie milion turystów

zalewa Rio, a ponad 2 miliony ludzi

codziennie wychodzi na ulice miasta

podczas uroczystości.

18.Podczas przechodzenia przez 720

metrów prowadząc do sambadromu, ich

koordynacja, emocje i płynność są również
uważnie obserwowane.

19.Oceny są publikowane w środę po

paradzie. Tysiące fanów każdego zespołu
spotyka się w siedzibie głównej, aby

wysłuchać werdyktu.

20. Całkowity dochód z karnawału w Rio

wynosi ponad 40 milionów dolarów rocznie

w sprzedaży biletów, praw do transmisji

telewizyjnej, sprzedaży płyt, reklam,

sponsoringu i kostiumów.



W Polsce mamy relikwie św.

Walentego! Znajdziemy je          

 w Lublinie, Krakowie oraz

Chełmnie.

Miastem, które szczególnie

słynie z kultu św. Walentego, jest

Terni, gdzie został pochowany

męczennik.

Chełmno promuje się jako

polskie miasto zakochanych.      

 W dzień 14 lutego organizowane

są tu tzw. Walentynki

Chełmińskie.

ierwszą w historii

kartkę walentynkową
wysłał książę Orleanu

w 1415 roku -

uwięziony                   

 w londyńskim Tower

pragnął powiedzieć
żonie, jak bardzo ją
kocha.

P 14 lutego mieszkańcy Pragi

zawieszają na Moście Karola

kłódki, które są symbolem

wiecznej miłości.

W Słowenii Walentynki są dniem

wiosny, dobrego zdrowia, patrona

pszczelarzy i pielgrzymów.

Na Filipinach 14 lutego znacznie

rosną ceny kwiatów, szczególnie

czerwonych.

Hiszpania zamieniła dzień ten na

uroczystość róży.

WALENTYNKI - ŚWIĘTO
ZAKOCHANYCH

Przygotowała,

Gabriela Duda klasa 6B

W Finlandii i Estonii dzień ten

oznacza - dzień przyjaźni.

Wyróżnia się wtedy nie tylko

swoich bliskich, ale również
znajomych.

W Iranie w Walentynki miłość swą
kieruje się do matek i żon.

Pamiętajcie o walentynkach                 

 w naszej szkole! 

Poczta walentynkowa już w ten piątek!



2015 roku Simon

Origone zjechał na

nartach ze stoku w

tempie 252,632 km/h,

co jest rekordem

świata w tej

dziedzinie sportu.

W
Najdłuższa trasa saneczkowa

znajduje się w WILDKOGEL-

ARENA NEUKIRCHEN &

BRAMBERG, gdzie trasa wynosi aż
14 km. Na tej trasie pokonuje się
obniżenie terenu o 1300 metrów.

Najszybszy zjazd na sankach

wynosił 139 km/h i został
ustanowiony przez Tony-ego

Benshfoofta.

Najszybszy półmaraton po śniegu     

lodzie - Wojciech Sobierajski

przebieg półmaraton po biegunie

północnym w samych szortach         

i czapce w niecałą godzinę i 40

minut.

Najdłuższy dystans      

 w pływaniu w zimnej wodzie

otrzymał Krzysztof Gajewski, który

przepłyną 2000 metrów      

 w lodowcu, gdzie woda miała
około 0 stopni.

W najszybszej jeździe na łyżwach

Kjeldowi Nuisowi udało się
przejechać na łyżwach po

naturalnym lodzie z tempem 103

km/h.

ZIMOWE REKORDY - 
CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...

Przygotował,
Antoni Zielony klasa 8A



1.Zjeżdżaj na sankach w bezpiecznych

miejscach. Unikaj ulicy.

2.Jazda na łyżwach po jeziorze może być
niebezpieczna. Korzystaj tylko                     

 z wyznaczonych miejsc.

3.Ubieraj się stosownie do pogody.

4.Pamiętaj o odblaskach na ubraniu po

zmierzchu.

5.Nie rzucaj w innych śnieżkami bez ich

zgody. Nie korzystaj z oblodzonego śniegu.

6.Nie liż sopli. Mogą być zanieczyszczone.

BEZPIECZNE FERIE
Jak sprawić, aby ferie były bezpieczne? 
To proste. Wystarczy zajrzeć do naszej gazetki szkolnej. 

Przygotowała,

Aleksandra Jakóbik z klasy 1C

Ferie zimowe to zawsze dobra zabawa.

Pamiętaj tylko o zasadach

bezpieczeństwa, a z pewnością wrócisz

cały i zdrowy do szkoły.

Oto kilka propozycji na miłe spędzenie

tych dwóch tygodni:

-odwiedź babcię i dziadka,

-wybierz się z rodziną na narty lub łyżwy,

-zaproś kolegę bądź koleżankę do kina    

 i kupcie duży popcorn,

-zdejmij sanki ze strychu i poszukaj górki,

z której można zjechać,

-a może kulig... nie ma to jak smaczne

kiełbaski z ogniska i ciepła herbata po,

-korzystając ze śniegu za oknem ulep

bałwana.

 

Życzymy udanej zabawy,

Basia i Stanisław Sitarscy

 



1.Jakie są Pana pierwsze wrażenia      

 z pracy w naszej szkole?

Odpowiedź: Moje pierwsze wrażenia

są bardzo pozytywne. Szkoła jest

piękna, zadbana i nowoczesna.

Uczniowie roześmiani, radośni i pełni

energii. Nic tylko się uczyć :)

2.Czy chętnie Pan chodził do szkoły
będąc w naszym wieku?

Odpowiedź: W Waszym wieku raczej

miałem średnią motywację do nauki,

aczkolwiek z upływem lat chęci do

uczenia się wzrastały. Z czasem

zacząłem dostrzegać plusy nauki,         

a w dorosłym życiu jest ona wręcz

przyjemnością. Mam nadzieję, że też
taką drogę przebędziecie :)

3.Czy od zawsze wiedział Pan, że
chce zostać nauczycielem historii?

Odpowiedź: Decyzję co do zawodu,

który chciałbym wykonywać podjąłem

dopiero w szkole średniej. Po latach

nie żałuję jej, ponieważ sam bardzo

lubię uczyć się nowych rzeczy oraz

przekazywać wiedzę innym. Staram się
żyć według zasady: dzisiaj lepszy niż
wczoraj, jutro lepszy niż dziś.

an Wojciech Popiel jest w naszej

szkole nauczycielem historii.

Dołączył do nas niedawno,

dlatego postanowiliśmy

przeprowadzić z nim wywiad aby

przybliżyć Wam sylwetkę
naszego nowego historyka. 

P

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM
Rozmowa z Panem Wojciechem Popielem

4.Co w pracy w szkole sprawia Panu

największą radość?

Odpowiedź: W pracy w szkole bez

wątpienie największą radość sprawiają
mi postępy w nauce moich uczniów.

Jest to dla mnie satysfakcjonujące oraz

świadczy o tym, że moja praca przy

tablicy zbiera owocne żniwo. Jak

mawiali starożytni Rzymianie: historia

nauczycielką życia.   

5.Czy przypomina sobie Pan śmieszną
sytuację w szkole jako uczeń i teraz

jako nauczyciel?

Odpowiedź: Przepraszam najmocniej,

ale tych sytuacji było tak dużo, że
ciężko wybrać i opisać jedną konkretną.

6.Co lubi Pan robić w wolnym czasie?

Odpowiedź: Staram się być aktywny na

wielu polach. Lubię uprawiać sporty

(siłownia, basen, łyżwy), dużo czytać,

grać na gitarze lub w gry komputerowe,

a także tańczyć wraz z moją żoną.

Wieczory często spędzam na

rozgrywce szachowej.

7.Czego życzy Pan wszystkim

uczniom?

Odpowiedź: Wszystkim uczniom

życzę, aby zdobywanie wiedzy    

 w naszej szkole sprawiało dużą
przyjemność. By każdego dnia, kiedy

jesteście w szkole, towarzyszył Wam

uśmiech, radość i szczęście.

Pamiętajcie, że szkoła istnieje dla

Was. Nie dla nauczycieli, nie dla

rodziców, tylko dla Was!

Pytania opracował,
Jan Janiszewski klasa 4C



SUCHARY SUCHEGO

1.W jakiej walucie płacą ptaki?

-Wróblach 

2.Co mówi ksiądz na ślubie

informatyka?

-Pobieranie zakończone 

3.Dlaczego beton nie chodzi do pracy? 

-Bo go wylali!

Dzień dobry. Mam nową porcję 10 suchych sucharów na
osłodę dnia. Zapraszam!!!

4.Podczas lekcji:

Nauczyciel: Ostatnia ławka za drzwi!

Uczeń: Dobra, Marek... wynosimy.

5.Jakie ryby łowi matematyk? 

- Sumy

6.Dlaczego komputer nie może się
schylać?

-Bo mu dysk wypadnie

7.Co robią bobry na drodze? 

-Tamują ruch

8.Jak szybko przemieszcza się burza? 

-Błyskawicznie!

9.Jak nazywa się mistrz tańczący

flamenco?

-Flamaster!!

10.Co ma Małysz w kuchni?

-Małyszki!

 

Przygotował,
Kacper Suchecki 6B



 
Organizatorem konkursu na opracowanie logo Samorządu Uczniowskiego są opiekunowie

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego
 w Zielonkach-Parceli.

UWAGA KONKURS!
Stwórz logo Samorządu Uczniowskiego z prawdziwego

zdarzenia!

Weź udział w konkursie i stwórz własne logo Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego 

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego
w Zielonkach-Parceli, którzy zapoznali się     
z regulaminem konkursu.

Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz
zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo (zespół do 2 osób).
Uczestnik/uczestnicy mogą zgłosić jeden projekt.

Każdy projekt powinien być wykonany techniką
komputerową i wysłany pocztą elektroniczną
Outlook do p. Patrycji Trzos 
(ptr@office.szkola-zielonki.pl).

Prace konkursowe należy składać zgodnie                      
 z wymaganiami zawartymi w regulaminie. Regulamin
dostępny w dzienniku elektronicznym Librus.



MIEJSCE NA TWOJE POMYSŁY
Masz pomysł, który chcesz zrealizować w naszej szkole?

A może chcesz napisać ciekawy artykuł do gazetki?

Napisz to tutaj, wyrwij kartkę i wrzuć do specjalnego
pudełka, które znajdziesz w kancelarii szkoły.


