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Czym są ferie?
Każdy odpowie, że odpoczynkiem od nauki
i chodzenia do szkoły. Jednak niewielu wie, że
słowo ferie ma kilka znaczeń.
Po pierwsze, ferie z łac. feriae
to starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw.
Z języka włoskiego słowa
ferie używa się również w odniesieniu
do "wakacji sądowych" (vacatio legis).
Współcześnie pojęcia tego
używa się w odniesieniu do dni wolnych od nauki szkolnej.
Według Słownika synonimów
ferie można określać na wiele sposobów, jako: czas wolny, laba, letnisko,
odpoczynek, przerwa w nauce, urlop,
wakacje, przerwa, wolne czy wczasy.
Ferie zimowe obejmują dwa
tygodnie między 3. a 7. tygodniem
roku. Terminy ogłaszane są przez kuratora oświaty za zgodą wojewody dla
każdego województwa.
Ferie zimowe w 2022 roku
wypadają w różnych terminach w zależności od województwa. Na pewno
niektórzy wiedzą, że wielu uczniów
przebywa już na wyjazdach zimowych.
Dla nas, dla województwa mazowieckiego, ferie zaczynają się 31 stycznia
i potrwają do 13 lutego. Czyli ferie tuż
-tuż. Razem z uczniami naszego woje-

wództwa będą wypoczywać uczniowie
z dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;
Jak spędzicie ferie?
Pewnie zjeżdżając na sankach,
łyżwach, nartach, snowboardzie, uczestnicząc w kuligu czy oddając się wędrówce po górach. Lista zimowych aktywności jest bardzo długa.
Jednak w czasie odpoczynku i dobrej
zabawy musicie także zadbać o swoje
bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym.
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UCHO LEMA
Ciekawostki historyczne
Dziś ciekawostki w formie prześmiewczego wiersza, w którym opisałem
sytuację Polski po śmierci Piłsudskiego, oraz jak z rządzeniem państwem
poradziła sobie sanacja po śmierci marszałka. Chciałem w ten sposób
poruszyć problemy II RP i złudne nadzieje rządzących do 1939 roku.

Echo Marszałka
W 1935 największy Polak umiera,
Tak kończy się komendanta żywot i kariera.
Osierocił dwie córki i ojczyznę,
Zostawiając w sercach ludzi bliznę.
O zmarłych albo dobrze albo wcale,
Więc o Marszałku mówmy wspaniale.
Zapomnijmy o konstytucji i Berezie Kartuskiej,
Pamiętajmy, jak dał do wiwatu hołocie ruskiej.
Już kilka godzin po śmierci marszałka
Zaczyna się wśród sierot sanacji walka,
Bije się Rydz i Mościcki kontra Sławek,
Który w sejmie obsadzi więcej ławek.
Mościcki na prezydenta, Śmigły na marszałka,
Beck do MSZ, to jego działka.
Składkowski będzie premier,
Spełni się marzenie trupa, postawimy łagier.
Protesty toczą kraj cały jak choroba.
W Łodzi zaczyna się czarna doba
I strzela policja do robotników.
Słychać na Łódzkich ulicach chór krzyków.
Nie minął nawet rok, Kościałkowski zwija rząd,
Precz poszedł w polityczny kąt.
Powstaje Obóz Zjednoczenia pod wodzą Koca,
Co ma ambicje na stołek wodza.
Już powstaje nowy partii program,
Obok niego marszałka życia biogram.
Marszałek z okładki patrzy zmartwiony.
Marszałku, to dla państwa odbudowy.
Na Kresach Ukrainiec strzela do Polaka.\,
Tutaj to jest istna plaga
Strzela do sędziego, policjanta,
Burzy się na to w stolicy Falanga.
W Warszawie to działa bez szwanku,
Żyd chodzi tutaj jak w zegarku,
Są getta ławkowe i tłuczone są witryny,
Porządek jest, bo boją się Żydy.

Spójrzmy za granicę, bo ważna to sprawa,
By nie mieć żadnego wrogiego sąsiada.
I tutaj jest problem, bo z Litwą kosa,
Czerwony sąsiad kąsa jak osa.
Z Rzeszą strasznie dziwna jest sprawa.
Zaolzie odzyskane, udała się wyprawa,
Czesi pod butem, Rumunia się boi,
Pada strach na zachód, Rzesza się zbroi.
Lecz wróćmy do kraju,
Bo tutaj jest jak w raju.
Analfabetyzm? Nauczyciele strajkują.
Niedożywienie? Pożyczki nas uratują.
Już niedługo będziemy mocarstwem
Największym świata cesarstwem,
Co ma pieniędzy i koloni mnóstwo,
Będą patrzeć na Polskę jak na bóstwo.
Z Francuzami rozmawiamy,
Madagaskar otrzymamy,
Lecz z kolonii jednak nici,
Nie ma kawy, nie ma liczi.
'39 - sytuacja się zagęszcza.
Żądania wysuwa Rzesza,
Chcą Gdańska i autostrady.
My się nie boimy, guzika nie damy.
Marszałek zapewnia o gotowości armii,
Lecz bieda piszczy, kto żołnierzy wykarmi.
Kto tym żołnierzom da karabiny, mundury?
Co dadzą szable, gdy bomby skruszą mury?
I jest pierwszy września - malarz atakuje,
Siedemnastego Gruzin wojska na mapie fajką przesunie.
Jeszcze słychać walki, trwa w Brześciu defilada,
W Warszawie jeszcze płonie barykada.
Już cichną wrześniowe strzały,
Kobiety za mężami będą płakały.
6 lat wojny i 6 lat okupacji,
To nam zgotowały - sieroty po Sanacji.
Mikołaj Jacyna, III B
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Zapraszam na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO
Dziś proponuję Wam słownictwo związane, oczywiście, z feriami. W nawiasach
podaję wymowę. Miłej nauki!

Санкі [sanki] - Sanki
Лижі [lyżi] - Narty
Відпочинок [widpoczynok] - Wypoczynek
Гора/гори [gora /gory] - Góra/góry
Зимові канікули [zymowi kanikuly] - Ferie
Ковзанка [kowzanka] - Lodowisko
Ковзани [kowzany] - Łyżwy
Свіже повітря [swiże powitria] - Świeże powietrze
Прогулянка [progulianka] - Spacer
Час проведенний з родиною [czas prowedennyj z rodynoju] - Czas spędzony z rodziną

WALENTYNKI
Walentynki (z ang. Valentine’s Day)
to coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie
listów zawierających wyznania miłosne (często
pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dlatego dzień 14 lutego stał się więc
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
Dla niektórych walentynki to czas randek i romantycznego spędzania czasu ze swoją
drugą połówką. Dla innych, czas oglądania
komedii romantycznych i użalania się nad swoim życiem miłosnym, przytulając się do ulubionego misia.
Ciąg dalszy str. 4
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WALENTYNKI - ciąg dalszy
Walentynki w Polsce
Do Polski obchody walentynkowe trafiły
wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach
90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie
(województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
„Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280
–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny
kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

W Tajlandii organizowany jest konkurs na
najdłuższy pocałunek, w USA każdy dostaje walentynkę od każdego. We Włoszech istnieje tradycja kupowania części garderoby w kolorze czerwonym
(najczęściej jest to bielizna i krawat), a w Czechach
przywieszanie kłódek na Moście Karola w Pradze
i wyrzucanie kluczyka do rzeki.
Sposobów obchodzenia walentynek na świecie jest wiele, a każde państwo ma swoją wyjątkową
tradycję. Najważniejsze jest jednak okazanie uczuć
drugiej osobie.

Ciekawostki o walentynkach z innych krajów
W Korei Południowej walentynki obchodzi
się 3 razy w roku, 14 lutego obchodzi się Dzień Mężczyzn. W tym dniu to kobiety obdarowują ukochanych słodyczami. 14 marca, role się wymieniają i to
mężczyźni obdarowują swoje wybranki. Miesiąc później, 14 kwietnia swoje „święto” mają single. Przez
mieszkańców dzień ten jest nazywany „Czarnym
Dniem”. Przez te 24h ludzie samotni mogą narzekać
na swój los, jedząc przy tym makaron z sosem z czarnej fasoli, które to danie symbolizuje samotne życie.
W Walii święto zakochanych obchodzone jest
wcześniej, bo 25 stycznia, czyli w dzień św. Dwynwen - patronki kochanków. W tym dniu zakochani
obdarowują się łyżką. Oczywiście nie byle jaką, ale
drewnianą, zdobioną serduszkami, kluczami i kłódeczkami. Przesłanie takiego prezentu jest proste "otwórz moje serce".
W Malezji walentynki obchodzone są w zaskakujący sposób. Zakochani biorą udział w konkursie, gdzie skuwani są kajdankami na tydzień. Wygrana para otrzymuje nagrodę pieniężną oraz oczywiście
potwierdzenie swoich uczuć.
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Materiał o walentynkach przygotowała Jula Bujakiewicz, kolorowanki - Kasia Demkiv, obie z II B
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WIERSZ NA WALENTYNKI
***

KRÓTKI WYWIAD
Z PANIĄ ANETĄ BALĄ –
społecznym wicedyrektorem naszego
liceum i nauczycielem matematyki.

Jesteś gdzieś teraz zapewne
Może i dalej niż gwiazdy
Szczęśliwa czy smutna teraz

Uczniowie: Dzień dobry,

Tego to nie odgadnę

czy moglibyśmy przeprowadzić z Panią krótki wy-

Być może tęsknisz tak mocno

wiad do naszej gazetki

Jak ja, najczęściej nocami

szkolnej?

Lecz wtedy pamiętaj proszę,

Pani Aneta Bala: Dzień dobry, oczywiście, bardzo

Że księżyc świeci nad nami

chętnie.
U: Jak się Pani dziś czuje?

Nieważne, gdzie jesteś teraz

AB: Dobrze, dziękuję.

Lub jutro będziesz, za tydzień

U: Jak Pani ocenia atmosferę w szkole

On zawsze będzie nas łączył

AB: Jest naprawdę cudowna, są tu wspaniali ludzie

I mnie do Ciebie przybliżał

i przyjemnie się pracuje.
U: Czy lubi Pani pracę z młodzieżą?

Aż w końcu znów Cię zobaczę

AB: Tak, miło mi się pracuje z młodzieżą i z ludźmi

Od dawna już plany snuję

w liceum.

Uśmiechnę się znów do Ciebie

U: Jak się Pani pracowało podczas nauczania zdalne-

I bardzo mocno przytulę

go?
AB: Nie podobało mi się to, praca zdalna jest dość

Kocham Cię bardziej niż życie

męcząca, zważywszy, że nie możemy być z uczniami

I jeszcze mocniej czasami

twarzą w twarz. Lekcje online nie są dla mnie.

Bo wiem, że jesteś na zawsze

U: Dziękujemy bardzo za wywiad, miłego dnia.

I będę Cię kochać latami.

AB: Dziękuję i życzę wszystkim udanych ferii!
Wywiad przeprowadzili: Oliwia i Mikołaj

Oliwka Jankowska, II B
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