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ROK 2021rokiem Stanisława Lema
Ważne tematy:

Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem
Lema. Uhonorował jednego z najwybitniejszych polskich prozaików, najszerzej tłumaczonego polskiego autora, wybitnego mieszkańca Krakowa,
naszego patrona szkoły. Nie mogło
być lepszego powodu, by to właśnie
Lem został literackim patronem nadchodzącego roku – 12 września będziemy obchodzić setną rocznicę
urodzin autora „Solaris”. a 27 marca,
w dzień śmierci Stanisława Lema,
obchodzić będziemy Święto Szkoły.
Na ten dzień zaplanowane jest Wielkie Dyktando o Pióro Lema, krótkie
przedstawienie dotyczące twórczości
patrona, a także rozstrzygnięcie konkursu na LOGO LICEUM.

 ROK 2021 ROKIEM STANISŁAWA LEMA
 KONKURS NA
LOGO LICEUM

W tym numerze:

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na stronie internetowej naszego liceum.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień
Dziadka. Pamiętajmy, aby złożyć im życzenia.
Więcej na str. 2
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Co roku składacie życzenia swoim Babciom i Dziadkom, ale czy wiecie, skąd się to święto wzięło?
O tym przeczytacie poniżej, w tekście przygotowanym przez Natalię Gurdę z klasy II B.
Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, za to Dzień Dziadka wypada 22 stycznia. Święto to w Polsce obchodzimy od 1966 roku, a pomysł wyróżnienia tych dni pojawił się w tygodniku "Kobieta i Życie". Co
prawda najpierw powstał tylko Dzień Babci, ale niedługo po tym powstała również tradycja obchodzenia
Dnia Dziadka. Obydwa święta polegają na składaniu życzeń, jak i w niektórych przypadkach ofiarowaniu
prezentów przez wnuki swoim babciom oraz dziadkom. Jest to dosyć popularne święto nie tylko w Polsce, ale także w Hiszpanii lub Rosji. Jedyne czym się różnią, to data święta.

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA
Każdej babci dziś śpiewamy sto lat!
I dziadkowi dziś zrobimy pyszny obiad!
I złożymy życzenia, z serca płynące,
Choć takie krótkie, to bardzo gorące:
Dużo zdrowia życzymy w czas ten z wirusami.
Abyście nigdy Kochani, nie zostali sami.
Szczęścia, wiary w jutro i uśmiechu codziennie.
Składamy dziś życzenia, które są niezmienne:
Str. 2

Dziękujemy bardzo za wasze uśmiechy,
Za wsparcie, za rady w razie potrzeby,
Co możemy powiedzieć Wam więcej?
Dziękujemy, że ogrzewacie nasze ręce,
Za miłość jesteśmy wdzięczni, za jajecznicę
z chlebem...
Droga Babciu, drogi Dziadku, bardzo Kocham
Ciebie!
Życzenia płynące prosto z serca od Oliwii
Jankowskiej z klasy I B

Rok szkolny 2020/2021, numer 7
Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ
Niestety, ferie już za nami, ale nie
zaszkodzi dowiedzieć się, jak w języku rosyjskim brzmią niektóre wyrazy związane z zimą. Zapraszam.
(Jak zwykle w nawiasach podaję
wymowę). Miłej nauki.

Санки [sanki] - sanki
Коньки [kańki] - łyżwy
Лыжи [łyży] - narty
Снег [snieg] - śnieg
Снеговик [sniegawik] - bałwanek
Подарки [padarki] - prezenty
Зима [zima] zima
Зимнее каникулы [zimneje kanikuły] przerwa zimowa

Kateryna Demkiv,
z klasy I B

CIEKAWE KSIĄŻKI
W tym numerze zapraszamy Was do
kącika CIEKAWE KSIĄŻKI. Były
ferie, a że nie było można wyjeżdżać, na pewno dużo czytaliście.
Książka pt. "Silence" napisana
przez Natashę Preston to opowieść o
nastoletniej dziewczynie, która skrywa swój najgłębszy sekret. Autorka
ukazuje życie Oakley po przebyciu
traumy, której doświadczyła jako
dziecko.

Natasha Preston posługuje się prostym, lekkim i zrozumiałym językiem, dzięki któremu książkę czyta
się szybko i przyjemne. Spodobał mi
również sposób, w jaki przedstawiła
temat tabu.
Książka skłania
do refleksji, głębokich przeżyć.
Osobiście Wam
polecam.

Z pierwszą
propozycją, po
jaką warto
sięgnąć, zapozna
Was Patrycja
Jaźwińska z
klasy II A.

Kolejnym elementem jest wątek miłosny. Cole pomaga jej uporać się
z przeszłością, o której wolałaby zapomnieć.

29. FINAŁ WOŚP
W 2021 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 29. Finał WOŚP odbędzie się w ostatnią niedzielę miesiąca, 31 stycznia. Zbiórka dedykowana będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, włączy się
120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w Sztabach na
całym świecie. Każdy może dołożyć cegiełkę do tego
szczytnego celu, pomaganie jest czymś, co możne zrobić
każdy.
Pamiętaj o tym, że pomaganie jest łatwe i ważne.
Natalka Przybyszewska z klasy I B
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Będę szukał …

I będziesz chciała mnie zapomnieć
I ja ciebie o to proszę
Wyrzuć mnie z pamięci swej
Moja mała, zapomnij mnie

Będę szukał cię kochana
Od nocy do rana
Śladu po Twych wyznaniach
I śladu twego kochania

A ja pamiętać będę zawsze
O Twych słowach czułych
O Twych włosach blond
O głosie słodkim cudnym

Chcę widzieć cię przy sobie
Radosną i pogodną
Ale to marzenie tylko
Bo wiem, że nie wrócisz już

Kochanko ma, nie płacz
Bo na mnie szkoda Twych łez

Połamania głowy przy rozwiązaniu krzyżówki

Tyle czasu zmarnowałaś
Na kłamcę i miernotę
Znajdź szczęście moja miła
Beze mnie gdzieś daleko
I kogoś, kto pokocha jak ja
Kogoś, kto w twym sercu
zamieszka
I zapomnij o przeszłości
O mej tęsknocie i miłości
Nie chcę, by przyszedł czas
By los połączył nas
Nikodem Fest

na temat sportów zimowych.
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1. Rodzaj łyżwiarstwa polegający na wykonywaniu przeróżnych figur (pojedynczo lub w parach)
Łyżwiarstwo….
2. Gra zespołowa z wykorzystaniem krążka, odbywana na lodzie:
3. Dyscyplina sportowa polegający na zjechaniu z góry za pomocą deski:
4. Dyscyplina sportowa łącząca biegi narciarskie i strzelectwo:
5. Dyscyplina sportowa polegająca na zjeździe zawodników na specjalnych saniach:
Hasło ……………………………..

Krzyżówkę przygotowała Tosia Chełchowska z klasy I B

