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Świeta, święta i po...
Tak, to prawda... Ale nie smućcie się!!! Przed nami
najpiękniejszy czas bo... to cza KARNAWAŁU. W tym roku ,w
ostatnią niedzielę karnawału przypadną również
Walentyntynki!!! Ach!!! A wcześniej Tłusty Czwartek!!! 
Nie smućcie się wiec tylko ruszajcie ku dobrej zabawie!!!
Jedną z atrakcji na pewno będzie czytanie naszego pisma i
skorzystanie z wielu atrakcyjnych propozycji 
zamieszczonych w gazetce. 
Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy by cały rok 2021 był
tak radosny jak czas karnawału. 

Zespół redakcyjny w składzie: 
Zespół redakcyjny: 
Aleksandra Gątarska 8c 
Wiktoria Rosińska 8c 
Alicja Jędrys 7c 
Justyna Ostrowska 7c 
Mateusz Rychcik 6d
Małgorzata Cioch - opiekun gazetki 

fot. Klasa 3a

Karnawał.
Karnawał to czas zimowych bali, maskarad, pochodów i
zabaw. Zaczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy
się w Środę Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post, czyli
czas oczekiwania na Wielkanoc. Karnawał jest ściśle
związany z tańcami. W tym czasie ludzie przebierali się za
zwierzęta np. wilka, niedźwiedzia i woła, tworząc ich stroje
lub zakładając ich skóry. Tak ubrani wędrowali po domach i
po przemowie otrzymywali wykup od gospodarzy. Dzięki
niemu w gospodarstwie miał być urodzaj. 

 
Najbardziej widowiskowe karnawały na świecie odbywają się
w : 
- w Rio de Janeiro, 
- w Wenecji, 
- na Wyspach Kanaryjskich, 
- w Niemczech, 
- w Wielkiej Brytanii. 
 
Największym po karnawale w Rio pod względem
odwiedzających go turystów jest Notting Hill Carnivale w
Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga on ponad 1,5
mln. turystów. 
 
Jednym ze zwyczajów karnawału weneckiego jest Lot Anioła. 
Jest to to tradycja sięgająca 1548 r., gdy jeden z artystów
wspiął się na dach dzwonnicy bazyliki św. Marka, a stamtąd
na linach właściwie "przeleciał" aż do Pałacu Dożów. Co roku
turyści przybywają w tym dniu na Plac św. Marka, aby
oglądać jak Wenecjanka nad ich głowami unosi się na
stalowych linach. 
 
Mateusz Rychcik kl. 6d

Tłusty czwartek...smaczna tradycja ;))))
Tłusty czwartek to ostatni czwartek karnawału. W Polsce
oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu
dozwolone jest objadanie się. 
Pączki były znane w starożytnym Rzymie. Początkowo nie
były przygotowywane na słodko; słodki pączek jest zapewne
zapożyczeniem z kuchni arabskiej. Również w kuchni
polskiej pączki miały postać ciasta nadziewanego słoniną,
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spożywanego przy zapustach. Pączki przyrządzane na
słodko zaczęły występować w Polsce w XVI wieku. Kulisty
kształt pączka pochodzi z XVIII wieku, gdy zaczęto używać
do wypieku drożdży, przez co ciasto stało się bardziej
puszyste. Powszechne jest przekonanie, że idealny pączek
jest puszysty i jednocześnie lekko zapadnięty. Jasna
obwódka dookoła ma świadczyć o tym, że ciasto smażone
było na świeżym tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że jeden
pączek ma około 240 kalorii. W tłusty czwartek statystyczny
Polak zjada 2,5 pączka. 

Przepis na pączki: 
Składniki:        

mąka pszenna typ 500 (250 – 350 g)
mleko (300 – 400 ml)
masło (ok. 70 g)
drożdże świeże (ok. 1/3 kostki)
cukier (kilka łyżeczek)
2 jajka (żółtka)
szczypta soli
cukier puder
kakao
kon�tura malinowa
olej do smażenia

1. Do dużej miski przesiewamy przez sito 2/3 mąki.
2. W rondelku gotujemy mleko. Do gotującego mleka

dodajemy mieszając kilka łyżeczek cukru i
rozpuszczamy masło.

3. W małej miseczce rozdrobnione drożdże rozrabiamy
podlewając odrobiną zagotowanego (nie
przegrzanego) mleka do całkowitego rozpuszczenia
drożdży.

4. Do miski z przesianą mąką wbijamy 2 żółtka, solimy i
mieszając dolewamy pozostałe w rondelku mleko.
Mieszamy do uzyskania plastycznej masy (ciasto
powinno się trochę kleić).

5. Wyrobione ciasto wykładamy za pomocą łyżki na
oprószoną mąką deskę lub stolnicę.

6. Ciasto zagniatamy „do siebie” podsypując mąką
(odrobiną). Zagniecione ciasto przekładamy do
kolejnej dużej miski oprószonej mąką, miskę
przykrywamy ścierką kuchenną i odkładamy do
wyrośnięcia na około godzinę, półtorej.

7. Gdy ciasto wyrośnie i nabierze puszystości
wykładamy je na deskę lub stolnicę i rękami
formujemy z niego placek o grubości kilku
centymetrów. Placek kroimy na paski o szerokości
kilku centymetrów (2, 3). Każdy pasek przekrajamy na
romby o długości kilku centymetrów.

8. Wykrojone kawałki ciasta smażymy na głębokim oleju
w rozgrzanej głębokiej patelni (najlepiej wok).
Smażymy partiami (najlepiej po 4) z każdej strony ok.
2 minuty, do momentu aż się zarumienią.

9. Usmażone pączki wykładamy za pomocą łyżki
cedzakowej na dużym talerzu. Oprószamy odrobiną
cukru pudru zmieszanego z kakao.

10. W środku każdego pączka robimy małe wydrążenie za
pomocą kciuka lub małego nożyka i za pomocą rękawa 

cukierniczego lub łyżeczki wypełniamy kon�turą malinową
(może być również inna). 
 
 
 

Walentynki <3
Walentynki to święto obchodzone 14 lutego zwane świętem
zakochanych, tego dnia wysyłamy sobie życzenia i wyznania
miłosne. Symbolem tego święta jest Kupidyn zwany też jako
amor który swymi miłosnymi strzałami łagodzi i łączy serca
ludzi w sobie zakochanych. Nazwa pochodzi od św.
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia. Święty
Walenty żył za panowania  cesarza Klaudiusza II Gockiego
kiedy to zakazano młodym mężczyznom zawierania ślubów.
Święty Walenty złamał zakaz, udzielając zakochanym
potajemnie ślubów, za co został wtrącony do więzienia. W
nim poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę strażnika a później
udzielił jej ślubu. Przez to został skazany na śmierć. 
 
Jak Walentynki są obchodzone w Chinach ? 
  Przykładem na oryginalne święto miłości są Walentynki w
Chinach. Ciekawostką jest to, że w Państwie Środka istnieją
trzy daty obchodzenia święta zakochanych. Są to: Święto
Lampionów, zachodnie Walentynki oraz najpopularniejsze –
obchody Qixi. Qixi to święto nazywane także Podwójną
Siódemką, ponieważ przypada na siódmy dzień siódmego
miesiąca w kalendarzu lunarnym. Legenda głosi, że pewien
pasterz Niu Lang zakochał się z wzajemnością w pięknej
tkaczce Zhi Nu. Para się pobrała i miała dwójkę dzieci. Ich
szczęście nie trwało jednak długo i gdy bogini niebios
dowiedziała się, że kobieta poślubiła śmiertelnika, zabrała ją
do siebie. Mąż wyruszył na poszukiwania swojej miłości,
jednak bogini stworzyła między nimi Drogę Mleczną, przez
którą nie mógł się przedostać. Tylko siódmego dnia
siódmego miesiąca parki tworzyły między nimi most, aby
mogli się spotkać. 
Justyna O. 7c 
Alicja J. 7c
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Prześlij swoje życzenia walentynkowe na
łamach naszego pisma !!!!!!!!!
Nie wiesz jak wysłać życzenia do swojej walentynki ? 
Redakcja Pauzy ci w tym pomoże!!! 
Wystarczy wysłać życzenia na naszą pocztę:
pauza.sp6@wp.pl  
Przyjmujemy życzenia w formie dowolnej (preferujemy: �lm
z życzeniami, zdjęcie kartki, prace plastyczną) 
UWAGA!!!  
Prosimy aby praca była podpisana m.in klasą (od.....do) 
akceptujemy też zwrot ,,od cichego wielbiciela/wielbicielki" 
Prace można przesyłać do 10 lutego do godz. 18:00  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PEŁNYCH MIŁOŚCI I RADOŚCI
WALENTYNEK !!!

Przypominamy o konkursie
plastycznym!!!!!

W tym roku nasza szkoła będzie obchodziła swoje 70
urodziny. Z tej okazji w Librusie ogłaszony został konkurs
plastyczny na okolicznościowy exlibris. Zwycięski projekt
będzie o�cjalnym znakiem jubileuszu. 
Exlibris może być wpisany w koło lub kwadrat. Prace
składamy w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie do
dnia 26 lutego br. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone!!!!!! 
Dodatkowo uczestnicy z klas starszych otrzymają punkty z
zachowania oraz oceny za aktywność z plastyki. 
 
Fot. Exlibris z 60-lecia naszej szkoły
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