
 

 

Gazetka Szalonego Małolata 
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 W czwartek 26.02.15 o godzinie 
10:00 przyjechaliśmy autokarem do PG 4. 
Po wejściu weszliśmy do szatni, rozebrali-
śmy się, a następnie dostaliśmy plan nasze-
go pobytu  i wiedzieliśmy, co po kolei bę-
dziemy robić. Dostaliśmy również prze-
wodnika Szymona z 1a. Pani wicedyrektor 
oprowadziła nas po szkol.  Jak już wszystko 
zobaczyliśmy, to zgodnie z planem mieli-
śmy zacząć lekcję matematyki. Weszliśmy 
do sali, przywitaliśmy się, usiedliśmy i za-
częliśmy zajęcia pt. ‘’ W krainie ułamków 
‘’. Następnie uzupełnialiśmy wierszyk ma-
tematyczny  z ułamkami. Po matematyce 
poszliśmy na zajęcia z angielskiego. Miały 
one tytuł ,,Crazy animals”. Pani byłą bardzo 
miła i przez całą lekcję mówiła do nas po 
angielsku. Po tej lekcji mieliśmy chemię  
i fizykę. Robiliśmy tam eksperymenty i 
doświadczenia. Za każdą dobrą odpowiedź 
dostawaliśmy jednego cukierka, na wszyst-
kich lekcjach było tak samo. Po chemii i 
fizyce mieliśmy język polski i naukę kali-
grafii. Uczyliśmy się pisać ładnym pismem, 
czyli kaligraficznym . Mieliśmy za zadanie 
napisać swoje imiona i nazwiska oraz pełną 
nazwę naszej szkoły, bardzo nam się tam 
podobało. Po wszystkich zajęciach poszli-
śmy do sali, gdzie dwoje uczniów z PG 4 
omówiło prezentację dotyczącą gimnazjum 
Potem poszliśmy do sali się ubrać, wziąć 
torby i wyszliśmy ze szkoły. Po wyjściu ze 
szkoły niektórzy mogli pójść do miasta, ale 
nie wszyscy. Myślę, że wszystkim uczniom 
ta wycieczka się podobała.  Świetnie się 
bawiliśmy. Nasze wrażenia potwierdzają 
zdjęcia…. 
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Czasem się Luty zlituje że człek niby wiosnę czuje ale cza-
sem sie tak zżyma że człek prawie nie wytrzyma. 
 
Gdy na Gromnice roztaje, rzadkie będą urodzaje. 
 
Gdy w Gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna bę-
dzie. 
 
Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie. 
 
Kiedy Gromniczna zimę traci, to Święty Maciej (24.02) ją 
wzbogaci. 
 
Jak słońce jasno świeci na Gromnice, to przyjdą wielkie 
mrozy i śnieżyce. 
 
Gdy jasne słońce w dzień gromniczny będzie, więcej niż 
przedtem śniegu spadnie wszędzie. 
 
Gromnice w śniegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, 
dla wiosny zawoda. 
 
Jak na Matkę Gromniczną, tak na Święty Józef (19.03). 
 
Jak suche i jasne Gromnice, przyjdą jeszcze śnieżyce. 
Jasna Gromnica - zła orędownica. 
 
Kiedy na Gromniczną mróz, zładuj sanie, szykuj wóz. 
Maria pogodna, będzie jesień dorodna. 
 
Na Gromniczną Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem rozta-
je. 
 
Pamiętaj, że Gromnica, to już zimy połowica, ale żadna też 
nowina, gdy dopiero się zaczyna 
 
Jak śnieg na św. Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela. 
 
Deszcz na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja. 
 
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo potrwa 
zima, rzecz to niewątpliwa. 
 
Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje. 

Gdy św. Agata po błocie brodzi, człek w Zmartwychwstanie 
(31.03) po lodzie chodzi. 
 
Po Św. Dorocie wyschną chusty na płocie, a jak nie wyschną, to 
człeka mrozy do chałupy wepchną. 
 
Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada. 
 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już niedługa zima. 
 
Gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca 
już się nie wychyli. 
 
Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze. 
 
Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty. 
 
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej 
kożuch suty. 
 
W świętego Konrada, zima nie rada. 
 
W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry czę-
ste są w tym roku. 
 
Kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu zajśc na 
przypiecek. 
 
Gdy mróz w lutym dwudziestym drugim, dzień straszy nas mro-
zem długim. 
 
Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyzne-
go. 
 
Jaka pogoda w nocy świętego Piotra i Macieja takiej czterdzieści 
dni i nocy nadzieja. 
 
Jeżeli ciepło w dzień świętego Piotra, to zima do Wielkiej Nocy 
potrwa. 
 
Kiedy święty Pieter grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapie-
je. 
 
Zimno w Piotra Stolicę, czterdzieści dni takich naliczę. 

Przysłowia na luty …  
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Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś się 
nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy Twoje 
dzieła.  

Nasze sprawy ... 

 
 Moje zwierzaki 

 
W moim domu 
wraz z rodziną 
mieszka sobie małe Zoo: 
świnka, rybki, pies, papuga. 
 
Na początek świnka morska, 
która Kulka ma na imię, 
trzy kolory ma na sobie, 
no i rozczochraną grzywę. 
Lubi jabłka i marchewkę, 
ciągle kwiczy o jedzenie, 
skacze w klatce bezustannie, 
lecz na inną jej nie zmienię. 
 
Żółte pióra, łebek czerwony 
to papuga Rex jest nasza, 
wciąż jej pełno z każdej strony, 
lecz złośliwe to stworzenie 
dziobnie w rękę, dziobnie w nogę 
czasem też bez ostrzeżenia 
szybko Ci przefrunie drogę.. 
 
Na podwórku piesek mieszka- 
mały, kudłaty to koleżka, 
ciągle chce się z nami bawić, 
lubi biegać oraz skakać, 
kur nie można z nim zostawić, 
bo Miś ciągle chce je łapać. 
 
I na koniec jeszcze wspomnę 
kilka słów o rybkach naszych, 
które bardzo są spokojne - 
nawet, gdy je coś przestraszy, 
bo rybki głosu nie mają, 
więc o jedzenie się nie upominają, 
pływają sobie i cieszą oczy , 
niekiedy któraś spróbuje wyskoczyć. 
 
Bardzo kochamy te nasze zwierzątka. 
Bez nich by było smutno i nudno. 
Lubimy się nimi opiekować, 
choć niekiedy bywa trudno . 

Schronisko 
 

Jest takie miejsce pełne smutku, 
gdzie zwierząt żyje wiele. 
Są biedne kotki, samotne pieski, 
każdy z nas może zostać ich przyjacielem. 
 
To miejsce schroniskiem nazywa się. 
Tam znajdziesz kogoś, kto polubi Cię. 
Przytuli się, poliże nos, 
ogonkiem zamerda lub wyda głos. 
 
Więc przyjdź do schroniska ! 
Przygarnij pieska lub kotka ! 
Niech i jego mała radość spotka ! 
I pomyśl sobie, że to nic nie kosztuje. 
Każdy zwierzak dobrego serca potrzebuje. 
 
Teraz i Ty możesz odmienić ich los, 
więc przyjdź do schroniska i przygarnij kogoś. 
 
 

„Szukając wolności” 
 

Siedzę, marzę , 
Gwiazdy  mrugają, 
Księżyc radosny, 
Oczy zamknięte. 
 
Uciekam stąd ! 
Oddalam się! 
Ciepło przytula, 
Jestem szczęśliwy.  
 
Nie mogę spać ! 
Nie mogę tak trwać ! 
 
Budzę się, 
Wstaję i walczę! 
Daję nadzieję, 
Oddaję siebie! 
 
Kierunek jest jeden! 
Radość i szczęście! 
Odrzucam brawa, 
I biegnę po więcej.  
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać bę-
dziemy ważne i mniej ważne wy- darzenia szkolne. Jeśli coś zaobser-
wowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my to opiszemy.  

 

Chciałabym polecić wszystkim książkę pt. ,,Krew Olim-
pu”, której autorem jest Rick Riordan. Jest ona o mitach 
greckich. Najciekawszą przygodą jest dla mnie w książce 
to, że bohaterka o imieniu Reyna boi się duchów swoich 
przodków, od których emanuje gniew. Musi jednak sku-
pić wszystkie siły na tym, by dostarczyć Atenę Partenon 
do Obozu Herosów, zanim wybuchnie wojna między 
Rzymianami a Grekami. Czy starczy jej siły, żeby tego 
dokonać, zwłaszcza, że po piętach depcze jej przerażający 
myśliwy? 
Uważam, że ta książka jest naprawdę warta przeczytania, 
ponieważ dzieje się w niej wiele ciekawych jak i niebez-
piecznych przygód. 

Warto przeczytać 

1. Patron walentynek zwany jest … 
 
2. Jak nazywa się aniołek z łukiem i strzałami? 
 
3. Walentynki obchodzimy 14 ... 
 
4. Jaki jest symbol walentynek? 
 
5. Zapisujesz w nim swoje najskrytsze myśli ... 
 
6. W szkole - .... walentynkowa  
 
7. Walentynki to dzień ... 
 
8. Np. romantyczny spacer to ... 
 
9. Jakie jest najpiękniejsze wajentynkowe słowo? 
 
10. Pluszowy prezent to ...     



 

 

Zimowa moda 2015  
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9. Rękawiczki obowiązkowe :  
W nadchodzących sezonach obowiązkowo uzupełniamy swoje 
stylizacje rękawiczkami. Im bardziej szalony model tym lepszy, 
jednak we wzorach mamy kompletną dowolność. Modne będą 
długie, krótkie, całuski i cała reszta. 
10. Szalik zamiast naszyjnika :  
Jesienią 2014 wielu projektantów zrezygnowało z biżuterii na 
rzecz szalonych szalików. Wśród nich największą popularno-
ścią wśród fashionistów cieszy się cienki szaliczek z pokazu 
Prady. 
 
7 rzeczy, które musisz mieć : 
 
1. Hiponozytujące : 
Jesienią nosimy ubrania w charakterystyczne - hipnotyzujące 
wzory. Bliżej nieokreślone maziaje i printy to hit sezonu. W 
naszej szafie powinien znaleźć się przynajmniej jeden item w 
tym stylu. Pokochali je m.in. Stella McCarteney i Karl Lager-
feld. 
 
2. Miejski kowboj : 
W nadchodzącym sezonie w naszej szafie nie może zabraknąć 
modnych nakryć głowy. Styl kowbojski jest na czasie, ale na 
głowie nie nosimy kapeluszy tylko w tym stylu. Ważne żeby 
uzupełniać nasze jesienne looki dodatkiem na głowie. 
 
3. Fast food fashion : 
Jeremy Scott, który przejął kreatywną pałeczkę w domu mody 
Moschino stawia na szybkie jedzienie...w modzie. Fashionistki 
powiny zaopatrzyć się w etui na telefony rodem z McDonald's. 
 
4. Na żółwika: 
Jesienią 2014 musimy przeprosić się z nielubianymi w dzieciń-
stwie golfami. Bluzki, swetry i topy z wysokim kołnierzem to 
must-have! 
 
Brokatowo : 
Tak, brokat jest hitem zarówno na butach, ubraniach, czy in-
nych dodatkach. Torebki posypane brokatem znalazłyśmy na 
wyprzedaży w Mango. 
 
Kolorowo i sportowo : 
Koniecznie musimy zaopatrzyć się w kolorowe buty sportowe. 
Modne sneakersy muszą składać się z najróżniejszych odcieni i 
wzorów. Szalone i w stylu Jeremiego Scotta. Oczywiście nosi-
my je na co dzień, do pracy i na randkę! 
 
Wielbłądzi płaszcz : 
 
Jesienią 2014 must-havem jest również płaszcz w kamelowym 
odcieniu. Ten klasyk to podstawa sezonowych stylizacji. Oczy-
wiście nosimy go zarówno ze szpilkami, jak i kolorowymi adi-
dasami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chcesz wiedzieć, jakie ubrania będą modne jesienią i zimą? 
Zobacz największe trendy sezonu jesień-zima 2014/2015. 
Dowiedz się, jakie wzory, kolory i fasony będą modowymi 
hitami sezonu jesienno-zimowego! Poznaj trendy jesień-
zima 2014/2015! 
Modne płaszcze jesień 2014 : 
Choć za oknem szaro i ponuro, płaszcze na jesień 2014 wca-
le nie są nudne! Poznaj najmodniejsze wzory, kolory i kroje 
jesiennych płaszczy 2014 które kupisz w polskich sklepach. 
Dobrze dobrany płaszcz na jesień nie tylko ochroni cię przed 
chłodem, ale będzie też wspaniałym elementem modnej je-
siennej stylizacji. 
Buty na jesień 2014 :  
Seksowne ultra kozaki, błyszczące balerinki, ciężkie koturny 
czy zmysłowe botki z klamerką? Poznaj najmodniejsze mo-
dele butów na jesień 2014! 
Zajrzyj do naszych przeglądów butów na jesień z polskich 
sklepów, zobacz, jakie buty królowały na światowych poka-
zach mody i poznaj najmodniejsze kolory i wzory butów w 
tym sezonie. Tutaj znajdziesz wszystko o modnych butach 
na jesień 2014! 
Poznaj najmodniejsze dodatki na jesień 2014 : 

1. Moda na głowie :   
Jesienią 2014 koniecznie musicie się zaopatrzyć w kapelusz, 
bo ten będzie najmodniejszym dodatkiem sezonu. Pokochali 
go najwięksi designerzy, pokochałyśmy i my. 
2. Kożuszek + futerko :  
Jeśli chodzi o dodatki to hitem w nadchodzącym sezonie 
będą torebki i buty (ale ubrania również), ozdobione kożu-
chem lub futrem. Ta tendencja znana jest nam już od jakie-
goś czasu, dlatego jeśli macie w swoich szafach dodatki w 
tym stylu lepiej je odkurzcie. 
3. Dziki zachód :  
Jesienią nosimy dodatki w stylu "Wild, Wild West". Torby z 
frędzlami, kowbojki i najróżniejsze dodatki w tym iście ame-
rykańskim stylu będą wielkim hitem. 
4. Jeden jest lepszy od dwóch :  
Jesienią modnie będzie nosić nie tradycyjnie 2 kolczyki, a 
jeden duży. Już teraz lansują ten trend hollywoodzkie gwiaz-
dy, m.in. Emma Watson i Kristen Stewart. 
5. Wielkanocna jesień :  
W nadchodzącym sezonie modne będą dodatki w wielkanoc-
nym stylu. Chodzi oczywiście o pastele! Torebki i buty w 
cukierkowych odcieniach będą doskonałym wyborem. 
6. Moda na nogach :  
Jesień 2014 obfituje w ogrom trendów w butach. Od jaskra-
wych i wzorzystych, przez ultra długie kozaki, a na motocy-
klówkach kończąc. Ale czy to wszystko? Dowiedzcie się 
więcej! 
7. Kwiatowy kołnierz :  
Projektanci rozweselają jesienną aurę dodając do trendów 
wiosenne i letnie tendencje. Oprócz pasteli hitem będą kwia-
towe aplikacje, naszyjniki i tak w ogóle cała biżuteria. 
8. Ekstrawagancja :  
Jesienią torebki muszą zwracać na siebie uwagę. Najlepiej 
by były ekstrawaganckie z krzykliwymi aplikacjami lub w 
mocnych kolorach. Dla nas bomba! Tego typu szaleństwo 
nigdy nie wychodzi z mody i nawet najprostszemu lookowi 
nada smaczku. 
 



 

 

 Młody człowiek uroczyście prosi o rękę swojej uko-
chanej. Ale ojciec dziewczyny nie wydaje się za-
chwycony i bez ogródek oświadcza: 

- Musi pan wiedzieć, młodzieńcze, że nie po to tak sta-
rannie  i przez tyle lat wychowywałem swoją córkę, 
aby teraz najlepszą część życia spędziła z byle głupta-
kiem. 

- Właśnie dlatego proszę pana o jej rękę! - odpowiada 
kandydat na męża. 

 
 
• Rozmawiają narzeczeni. 
- Moi rodzice - mówi ona - obiecali mi jako prezent 
ślubny samochód. 
- Świetnie - cieszy się on. - Moi obiecali mi parking 
przed domem. 
 
 
• Rozmowa zakochanych: 
- Powiedz, że mnie kochasz. 
- "że mnie kochasz". 
 
 
• -Będziemy się bawić w chowanego - proponuje 
dziewczyna zakochanemu chłopcu. - Jak mnie znaj-
dziesz, będę twoja... 
-A jak cię nie znajdę? 
-No to jestem za szafą. 
 
 
• Małżeństwo na spacerze po mieście. Żona wskazuje 
na jedną z wystaw: 
- Kochanie, widzisz tą sukienkę? Zakochałam się w 
niej! 
- To chodźmy stąd szybko, bo zaczynam być zazdro-
sny… 
 
 
• Wieczór w parku chłopak czule szepcze dziewczynie 
do ucha: 
- Kochana wypowiedz te słowa, które połączą nas na 
wieki. 
- Jestem w ciąży!! 
 
 
 Ojciec przyłapuje młodzieńca całującego córkę. 

- Pan całujesz moją córkę! Spodziewam się, że wiesz 
pan, co teraz powinien zrobić szanujący się mężczy-
zna?! 
- Wiem doskonale, czekam tylko, aż zostawi nas pan 
wreszcie samych ... 
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Dowcipy na luty 

 Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna 
pyta swojego wybranka: 

- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedsta-
wić mnie swojej rodzinie? 

- Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu jest to niemożli-
we. Żona z dziećmi wyjechała do teściów. 

 

• Chłopak mówi do swej dziewczyny: 

- Ale będziemy mieli super sobotni wieczór. Mam trzy 
bilety do kina. 

- Po co nam trzy bilety? - pyta dziewczyna. 

- No, dla twojego taty, mamy i młodszej siostry! 

 

 Chłopak odprowadza swoją dziewczynę do domu po 
imprezie. Kiedy dochodzą do klatki, facet czuje się na 
wygranej pozycji, podpiera się dłonią o ścianę i mówi do 
dziewczyny: 

- Kochanie, całujmy się... 

- Tutaj? Jesteś nienormalny?! 

- Noooo, tak szybciutko, nic się nie stanie... 

- Nie! A jak wyjdzie ktoś z rodziny wyrzucić śmieci, albo 
jakiś sąsiad i mnie rozpozna?... 

- Ale to tylko całowanie, nic więcej... Kobieto... 

- Nie, a jak ktoś będzie wychodził?... 

- No, nie bądź taka... 

- Powiedziałam ci że nie i koniec! 

- No weź, przytul się do mnie mocno żaden sąsiad Cię nie 
rozpozna... 

- Nie! 

W tym momencie pojawia się siostra dziewczyny, w ko-
szuli nocnej, rozczochrana i mówi: 

 -Tata mówi, że już wyrzuciliśmy śmieci i masz się z nim 
całować, a jak nie to ja go pocałuję. A jak nie, to tata 
mówi że zejdzie i go pocałuje, tylko niech zdejmie rękę 
z tego domofonu, bo jest 3 rano i wszyscy chcemy spać! 



 

 

Rok szkolny 2014/2015 Wydanie nr 6 —  luty Strona 7 

1. Wielka Śnieżna w Tatrach to największa jaskinia w na-
szym kraju. 
2. 19 stycznia 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie, 
nasza rodaczka Olivia Rybicka-Olivier ustanowiła nowy 
rekord Guinessa w najszybszym piruecie. 
3. Z okazji 32. Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, 
w Babimoście odbyła się próba ustanowienia nowego rekor-
du Guinessa na największy garnek do miodu. Jego ulepie-
nia podjął się pan Rytis Konstantinavicius, artysta pochodze-
nia litewskiego.  
4. Australia przywitała Nowy Rok w mocnym stylu – usta-
nowieniem nowego rekordu Guinnessa w zbiorowym pa-
leniu gumy. 
5. Od 31 października do 3 listopada 2008 w mieście Banga-
lore w Indiach odbywała się najdłuższa na świecie lekcja. 
Uczestniczyło w niej 36 studentów oraz nauczyciel prowa-
dzący, pan Kathiravan M Pethi. 
6. Pomimo faktu, że najciaśniejsze parkowanie równoległe 
to jeden z najtrudniejszych rekordów, liczba osób próbu-
jących go pobić rośnie niesłychanie szybko. 
7. Rekord Guinessa w najdłuższym meczu futsalowym na-
leży do Irlandii. Zorganizowane w ramach zbiorki pieniędzy 
na cele charytatywne wydarzenie odbyło się w miejscowości 
Portlaoise i trwało dokładnie 53 godziny, czyli o 13 godzin 
dłużej niż poprzedni rekord w tej samej kategorii. Mecz ro-
zegrano w dniach 21-23 czerwca 2013. Nowymi rekordzista-
mi zostało 16 pracowników irlandzkiego oddziału firmy So-
dexo. Impreza zakończyła się wynikiem 695-601. 

8. Podczas III Światowego Festiwalu Morsowania 
w Kołobrzegu padł nowy rekord Guinnessa na najdłuższą 
kąpiel w lodzie. Rekordzistą został 47-letni  Zbigniew Fal-
kowski. 
9. Frytki, jeden z najbardziej niezdrowych produktów też mają 
swój rekord Guinnessa. Pewien Belg ustanowił rekord 
w smażeniu frytek. Robił to nieprzerwanie przez 83 godzi-
ny. Rekord ustanowiony przez 53-letniego Chrisa Verschu-
erena, został pobity o 11 godzin w stosunku do poprzedniego 
rekordu wynoszącego zaledwie 72 godziny, który został usta-
nowiony w 1987 roku. 
10. Każdy lubi mieć dużo pieniędzy, by móc się dzięki nim 
cieszyć życiem. Jednak Richard Lobo kocha pieniądze 
z innych względów. Pochodzi on z Karkali (miasto w Indiach) 
i jego hobby polega za zbieraniu banknotów z całego świata. 
Obecnie zebrał już 1100 różnych walut z 220 krajów. Jego 
miłość do banknotów zaczęła się kiedy syn jego siostry dał 
Richardowi plastikową walutę z Hong Kongu. W chwili obec-
nej mieszkaniec Indii posiada już 20 różnych plastikowych 
banknotów. 
Witamin i minerałów brakuje nam szczególnie zimą. O tej 
porze roku nie ma takiego wyboru warzyw i owoców jak w 
lecie, a te, które można kupić, zawierają mniej wartości od-
żywczych. Co jeść zimą, żeby uzupełnić braki substancji od-
żywczych? 
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/witaminy-i-
mineraly-co-jesc-zima-zeby-uzupelnic-braki-substancji-
odzyw_42138.html 

Czy wiesz,  że ... 

KARNAWAŁ!!! 

Karnawał, zapusty – okres zimowych balów, maskarad, 
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu 
Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielco-
wą, która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania 
na Wielkanoc. 
Co to jest karnawał?    
Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw. 
Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli 
czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego 
rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o 
wiele bardziej jednoznaczny i wypada w Środę Popielco-
wą.  
Sam karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem 
noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach i 
balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu. 
Oczywiście rozpatrując w ten sposób samo istnienie kar-
nawału równie dobrze można powiedzieć, że jest on prze-
jawem szampańskiej zabawy przed okresem Wielkiego 
Postu, który poprzedza Święta Wielkiej Nocy. 
Zwłaszcza na to tłumaczenie wskazuje sama nazwa 
„karnawał”, ponieważ rozdzielając na odpowiadające 
człony w języku włoskim, otrzymamy znaczenie pożegna-
nie mięsa, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowie-
dzą nastania postu. 
Chcąc wyczerpać temat badania pochodzenia samego 
słowa należy także zajrzeć do starożytnego Rzymu.  

Inne rozwiązanie pochodzenia słowa karnawał możemy przedsta-
wić jako pochodną od łacińskiego znaczenia wóz w kształcie okrę-
tu. Mowa by była w tym momencie o wozie, który uczestniczył 
świętu ku czci Izydy, a następnie w późniejszych czasach Dionizo-
sa właśnie w starożytnym Rzymie. Wóz ten był nieodłącznym ele-
mentem procesji świątecznej poświęconej wcześniej wspomnianym 
bogom rzymskim. Poza dużymi skupiskami miejskimi także spoty-
kamy coś na wzór karnawału.  
Niektórzy badacze twierdzą że dzisiejsza forma wywodzi się wła-
śnie z okolic rolniczych, a na poparcie swoich tez wskazują kilka 
faktów. Jednym z tych faktów jest wskazanie na ludowe tańce przy 
ognisku, najczęściej w formie koła, które nasilały się zwłaszcza w 
okolicach trwania dzisiejszego karnawału. Drugim wskazywanym 
faktem na poparcie tezy wywodzenia się karnawału z agrarnych 
terenów jest kult płodności oraz zwyczaj wysokich skoków na 
przebłaganie bogów i uzyskanie wysokich plonów adekwatnych do 
wysokości samych skoków. Skoki oczywiście przybierały formę 
tańca, dlatego też przyrównanie do zabawy karnawałowej. W tym 
roku na przykład Środa Popielcowa wypada dwudziestego czwarte-
go lutego, więc jak łatwo można sobie policzyć sam karnawał tego 
roczny trwa czterdzieści dziewięć dni. W ubiegłym roku, ze wzglę-
du na stosunkowo bardzo wcześnie przypadające Święta Wielkiej 
Nocy, a co za tym idzie także Środę Popielcową, okres karnawału 
był niezmiernie krótki.  



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Wasilewskich,  
Rzepiak, Krzywickich, Hałas, Podemskich, Gawryluk, Hołda, Brodzińskich, 

Śladek, Kopiec, Olejniczak, Jończyk, Karasiewicz, Baron, Chojeckich, 
Otremba, 

   za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz,   
nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu.  
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Wycieczka do Krasiejowa 

Zbiórka była o 7:50, zanim wszyscy się zebrali była już 
8:00. Podjechał pod naszą szkołę autokar i odjechali-
śmy. Podróż minęła nam spokojnie. Jechaliśmy 30 min. 
Kiedy dojechaliśmy, poszliśmy do szatni, gdzie pani 
zabrała nasze kurtki, a potem zjedliśmy śniadanie. Po-
tem poszliśmy całą grupą do miejsca, w którym czekali-
śmy na pracowników. Czekając bawiliśmy się urządze-
niami elektrycznymi. Kiedy przyszli, wyruszyliśmy w 
podróż statkiem. Założyliśmy czepki, a następnie kaski. 
Widzieliśmy wszystko 3D. Było super. Po podróży, 
pracownik Krasiejowa opowiedział co będzie dziać się 
za chwilę i co mamy robić, gdy kaski się zepsują. Po-
szliśmy do miejsca, gdzie znajdowały się stacje. Do 
każdej stacji była inna treść i inny temat. Kiedy stawali-
śmy na miejscu wyznaczonym przez linię w kasku uru-
chamiał się głos. Każdemu działał inaczej. Następnie po 
zakończonej zabawie wyruszyliśmy do sali, w której 
znajdowaliśmy się podczas podróży statkiem.  

Poszliśmy tez do sali, która miała zamiast ścian miękkie 
gąbki. Rozpoznawaliśmy znaleziska, a pani obiecała, że 
takie dostaniemy. Potem ubraliśmy kurtki i po chwili zna-
leźliśmy się po drugiej stronie parku w Krasiejowie. We-
szliśmy do oceanarium i dostaliśmy okulary 3D. Wszyst-
ko widzieliśmy inaczej. Najbardziej spodobało mi się kie-
dy, weszliśmy na ruchomą platformę, po chwili ekran 
rozsunął się i zobaczyliśmy rekina. Uderzając w szybę 
nasza platforma się ruszała. Krzyknęliśmy, kiedy rekin 
rozbił szybę i polała się woda z sufitu. Byliśmy już głod-
ni. Oznajmiono nam, że właśnie wybieramy się na obiad. 
Po zjedzonym posiłku udaliśmy się              w stronę au-
tokaru z zamiarem wyruszenia do domu. Nie spodziewali-
śmy się kiedy na fotelach autokaru zobaczyliśmy podaru-
nek. Wszyscy zapięli pasy i rozpakowali paczki. Udali-
śmy się do szkoły, po czym wszyscy rozeszli się do do-
mów. 


