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Historia pączusia
Ostatni czwartek przed Wielkim
Postem. Oraz ostatni dzień karnawału. Święto ruchome. Skąd
się wziął pączuś? Historia pączka w Polsce sięga 17 wieku.
Wtedy pączek miał być maksymalnie pulchny i lekki „tak by
wiatr mógł go zdmuchnąć z
półmiska”. Pączki sporządzano z
chlebowego ciasta nadziewanego słoniną i smażono na smalcu. Z czasem nie były już tak
lekkie, ale twarde i dobrze wypełnione marmoladą
tak,
że
„specjałem
tym
można było nabić
niezłego
guza”.
Oprac. Julia i Kuba
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POMYSŁY NA PREZENT
Z OKAZJI DNIA KOBIET
1.

Biżuteria… Kobiety kochają błyskotki! Będą wniebowzięte jeśli w prezencie
podarujecie im biżuterię.

2. Zegarki… Czasomierze to zarazem elegancki i praktyczny prezent.
3.

Perfumy... Możecie postawić też na sprawdzony prezent, czyli ulubione
perfumy.

4.

Zabiegi upiększające... Dobrym pomysłem na prezent jest też ufundowanie pani Waszych serc zabiegów kosmetycznych, masażu lub wizyty w salonie spa czy odnowy biologicznej.

PREZENTY DLA
MAMUSI, TEŚCIOWEJ, BABCI,
KOLEŻANEK Z PRACY LUB SZKOŁY
1.

Jeśli wiecie, że otaczające Was panie przepadają za słodyczami sprawdzą się również czekoladki, ale nie polecamy takiego upominku dla kobiet na diecie. Na pewno go przyjmą, ale nie będą zadowolone.

2.

Dla mam, teściowych i babć trafionym prezentem będą też wszelkiego
rodzaju kosmetyki: kremy, balsamy, odżywki.

3.

Bukiety kwiatów, ramki na zdjęcia, dobra książka, płyta z ulubioną muzyką to też upominki, z których mamy, babcie i teściowe powinny być zadowolone.

Na pewno Wasza kobieta, mama, teściowa, babcia czy koleżanka będą zadowolone, jeśli Wasz prezent będzie prezentem od serca.
Życzymy powodzenia!
Źródło: www.se.pl
Oprac. Madzia i Julia

DEBATA O WF - PODSUMOWANIE
W dniu 19.02. w naszej szkole odbyła się debata uczniowska uczniów
klas od III - VI na temat przeprowadzania wf oraz pomysłów na urozmaicenie lekcji. Debata ma związek z przystąpieniem szkoły do projektu „Wf z klasą” . Oto krótkie podsumowanie:
1.

Więcej tańcu i piłki ręcznej.

2.

Urozmaicenie rozgrzewki.

3.

Dbałość o szatnie, przebieralnie.

POMYSŁ NA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
JAK GO SPĘDZIĆ?


Szukanie np. z aparatem w ręku pierwszych oznak wiosny



Taniec do wiosennej muzyczki



Pierwsze lody zjedzone na świeżym powietrzu

