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Kalendarium—styczeń, luty 

1 stycznia - Nowy Rok 

6 stycznia - święto Trzech Króli 

21 stycznia - Dzień Babci 

22 stycznia - Dzień Dziadka 

14 lutego - walentynki 

11—24 lutego - FERIE ZIMOWE 



Pójdźmy wszyscy do stajenki... 

 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

 Dlatego, żeby się uczyć miłości  

    do Pana Jezusa.  

 Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

 Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

 Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
    ks. Jan Twardowski  

 W przedstawieniu jasełkowym już po raz 26 

staraliśmy się pokazać, czym dla nas jest święto Bo-

żego Narodzenia. Przedstawiając historię narodzin 

Chrystusa udowodniliśmy, że tak naprawdę malut-

kie Dziecię rodzi się co roku, by zażegnać spory,  

połączyć zwaśnionych, by być blisko każdego  

z nas... 

 Na malutkie Dziecię czekała Maryja… 

Niecierpliwili się aniołowie… Wypatrywali pastuszkowie... 



Malutkie Dziecię narodziło się  
i każdy chciał złożyć Mu pokłon... 

Z darami przybyli Trzej Królowie... 

Pokłon złożyły zwierzątka... Jedynie Herod obmyśla  
nikczemny plan... 

Przekażmy sobie znak pokoju - cud Bożego Narodzenia nastąpił kolejny raz... 



 14 lutego obchodzimy najbardziej „uczuciowe” święto - walentynki. Na-
zwa oczywiście pochodzi od patrona zakochanych - św. Walentego, który za 
czasów  cesarza rzymskiego, Klaudiusza II, pomagał żołnierzom wziąć ślub  
z ukochanymi. Choć w Europie walentynki obchodzone są od bardzo, bardzo 
dawna, to w Polsce popularność zyskały dopiero pod koniec ubiegłego wieku. 

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka 
chcę Wam złożyć serdeczne życzenia, 

byście lat setnych dożyli, 
nie wiedząc, co to zmartwienia.  

Babciu! Tak bardzo Cię kocham 
i dziękuję Ci za Twój uśmiech, 

który ogrzewa mnie 
w różnych chwilach mego życia. 
A najbardziej dziękuję Ci za to, 

że jesteś!  

Kochana Babciu,  
Kochany Dziadku! 

Czas jak koło szybko krąży, 
rok za rokiem szybko mija. 

Z życzeniami wnuczek dąży, 
niech Wam tylko  

szczęście sprzyja. 

Kocham mocno Babcię, Dziadka, 
to nie żarty moi mili! 

Dzisiaj im życzenia składam, 
by sto latek jeszcze żyli. 

Walentynkowe ciekawostki: 
 patron zakochanych nie skończył swojego żywo-

ta szczęśliwie, został skazany na śmierć przez 
Klaudiusza II, 

 najpopularniejszymi prezentami walentynkowy-
mi są: kartki, kwiaty, słodycze - głównie czeko-
ladki, biżuteria oraz uroczyste kolacje, 

 pierwsza kartka walentynkowa została wysłana 
najprawdopodobniej w 1415 roku - wysłał ją  
do swojej żony, przebywający w więzieniu, ksią-
żę Orleanu, 

 masowa produkcja kartek walentynkowych roz-
poczęła się pod koniec XIX wieku w Stanach 
Zjednoczonych, dziś to  dochodowy biznes:), 

 najdroższa w historii kartka walentynkowa wy-
konana była z litego złota i przyozdobiona ser-
cem z diamentów, szafirów i brylantów, był to 
prezent dla śpiewaczki operowej Marii Callas  
od armatora i miliardera Arystotelesa Onassisa, 

 w Stanach Zjednoczonych wysyła się ponad 155 
milionów kartek walentynkowych, więcej jest 
jedynie kartek z życzeniami na Boże Narodze-
nie, 

 największe walentynkowe pudełko z cze-
koladkami powstało w 2008 roku, ważyło 
1,690 kilogramów i miało w środku ponad 
220 tysięcy czekoladek, 

 w Japonii to kobiety dają prezenty męż-
czyznom, panowie dopiero miesiąc później 
(z okazji Białego Dnia) odwzajemniają 
romantyczny gest, tradycyjnie prezentem 
jest biała czekolada, 

 podobno około 3% ludzi posiadających 
zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupi-
lowi. 

 21 i 22 stycznia to te dni, w których szczególnie pa-
miętamy o naszych kochanych babciach i dziadkach. Wia-
domo, że najbardziej cieszą życzenia zapisane na własno-
ręcznie wykonanych laurkach. Kartkę każdy musi wykonać 
sam, ale z życzeniami pomożemy :) 



 W dniach 12-13 grudnia w naszej 
szkole odbyły się zawody tenisa stołowego.  
12 grudnia rywalizowały dziewczęta, 13 - 
chłopcy.  

Chłopcy: 
1. Bartosz Furman  
2. Bartosz Lochna  
3. Maciej Łazarz 
4. Kacper Sierszeń 
5. Kacper Strzelczyk 
6. Błażej Wypych 

Sportowe wieści 

Zwycięzcy - dziewczęta: 
1. Nikola Marusczyk                                                                      
2. Paulina Honcel 
3. Martyna Syguła 
4. Karolina Tomczak 
5. Marta Pluskota 
6. Edyta Włodarczyk 

 W rozgrywkach  mogli wziąć udział wszyscy chętni - każdy więc miał szansę  
na wygraną. Rywalizacja była bardzo zacięta, oczywiście wygrali najlepsi! Gratulujemy! 

Neymar da Silva Santos 

 Ten młody piłkarz urodził się 5 lutego 1992 
w Mogi das Cruzes. Występuje na pozycji pomocnika 
lub napastnika we francuskim klubie Paris Saint-
Germain oraz w reprezentacji Brazylii. 
 Neymar Jr. już jako mały chłopiec wykazywał się 
ogromnymi umiejętnościami. Jego rodzice szybko zad-
bali, by mógł rozwijać swój talent - w wieku 15-16 lat 
zarabiał już około 2500 dolarów miesięcznie!  
 Neymar Jr. zaczynał swoją sportową drogę 
w klubie Santos. To tutaj udało mu się zdobyć 5 bra-
mek podczas jednego meczu. Swój pierwszy mecz 
Neymar rozegrał 9 marca, a już w spotkaniu rozegra-
nym tydzień później zdobył pierwszą bramkę. Debiu-
tancki zawodowy sezon zwrócił uwagę na piłkarza nie 
tylko w jego ojczyźnie - zyskał zainteresowanie takich 
drużyn jak Manchester United, Chelsea, FC Barcelona 
i Realu Madryt. Neymar otrzymał prestiżowy tytuł naj-
bardziej utalentowanego piłkarza Ameryki Południo-
wej, choć nie był jeszcze zawodnikiem pełnoletnim.   
 Ostecznie (po kłótni z trenerem) Neymar prze-
szedł do Barcelony. W barwach tego klubu strzelił 186 
bramek w 105 meczach. Choć Neymar Jr. podpisał 
kontrakt z hiszpańskim klubem do końca sezonu 2021, 
w 2018 roku przeszedł do Paris Saint-Germain. Jego 
transfer kosztował 222 miliony Euro, co sprawiło, że 
Neymar został najdroższym piłkarzem w historii.  
 Od 2010 roku piłkarz jest także podstawowym 
zawodnikiem Reprezentacji Brazylii. Do 2018 roku 
w narodowych barwach Neymar Jr. wystąpił 92 razy 
i strzelił 59 bramek.  

Ciekawostki z kariery Neymara: 

 pod względem pobieranych stawek jest 
uznawany za jedną z największych 
gwiazd futbolu, 

 już w swym debiutanckim występie  
w reprezentacji zdobył pierwszego gola, 

 znany jest z kontrowersyjnych zachowań 
- jeszcze podczas gry w Santos zapisał 
się na kartach najnowszej historii klubu, 
głośno komentując decyzję trenera, która 
nie przypadła mu do gustu.  
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Chłopak mówi do swojej dziewczyny: 

- Ale będziemy mieli super walentynkowy wie-

czór. Mam trzy bilety do kina! 

- Po co nam trzy? 

- Dla mnie, dla twojego taty i dla twojej mamy. 

Pani do Jasia: 

- Jasiu, znasz:  

- Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?  

- A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?  

- Nie...  

- To co mnie pani straszy swoją bandą?!  

A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb, 

yzb... 

- Mucha na wstecznym biegu.  

Lekarz psychiatra do pacjenta:  

- Zaraz, zaraz, nie rozumiem pańskiego proble-

mu. Proszę zacząć od początku.  

- A więc na początku stworzyłem Ziemię...  

Blondynka czatuje z nowopoznanym chłopakiem. 

W pewnej chwili chłopak pyta: 

- Może spotkamy się w realu? 

- Nie, u nas nie ma. Możemy się spotkać tylko  

w Biedrze. 

Chłopak chciał zaimponować dziewczynie zna-

jomością angielskiego. Zbiera się na odwagę  

i wyznaje: 

- I love you. 

Dziewczyna na to: 

- I love you too. 

Chłopak lekko zaskoczony odpowiada: 

- I love you three... 


