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LUTY 
1. Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest niedługa zima. 

2. Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

3. W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały. 

4. Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa. 

5. Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 

6. W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku. 

7. W lutym wody wiele - w lecie głodne nawet cielę. 

8. Kiedy luty puści, to marzec wypiecze. 

9. Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi. 

10. Kiedy luty, obuj buty. 

11. Luty bywa w lód okuty. 

12. Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute. 

13. Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty,  

to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty. 

14. Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty. 

15. Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem  tak się zżyma, że człek 

prawie nie wytrzyma. 

http://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_styczen 

Ania, Zuzia i Martyna 
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KALENDARIUM 

Luty 2017 
Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

5 30 31 1 

Brygidy, 

Ignacego 

2 

Ofiarowanie 

Pańskie (Matki 

Boskiej 

Gromnicznej) 

Marii, Mirosława 

Dzień Handlowca 

Światowy Dzień 

Obszarów Wodno-

Błotnych 

Światowy Dzień 

Życia 

Konsekrowanego 

3 

Błażeja, Hipolita 

Międzynarodowy 

Dzień Walki z 

Rakiem 

4 

Andrzeja, 

Weroniki 

5 

Agaty, 

Adelajdy 

6 6 

Doroty, Tytusa 

7 

Ryszarda, 

Romualda 

8 

Jana, Piotra 

Dzień 

Bezpiecznego 

Internetu 

Święto Służby 

Więziennej 

9 

Cyryla, Apolonii 

Międzynarodowy 

Dzień Pizzy 

10 

Jacka, Scholastyki 

11 

Łazarza, 

Marii 

Światowy 

Dzień 

Chorych 

12 

Eulalii, 

Modesta 

7 13 

Grzegorza, 

Katarzyny 

14 

Dzień 

Zakochanych 

(Walentynki) 

Walentego, 

Metodego 

15 

Faustyna, 

Józefa 

Światowy Dzień 

Młodzieży 

Prawosławnej 

16 

Danuty, Juliany 

17 

Donata, Łukasza 

Dzień Kota 

18 

Symeona, 

Konstancji 

19 

Konrada, 

Arnolda 

8 20 

Leona, Ludomiła 

Światowy Dzień 

Sprawiedliwości 

Społecznej 

21 

Eleonory, Feliksa 

Międzynarodowy 

Dzień Języka 

Ojczystego 

22 

Marty, 

Małgorzaty 

Dzień Ofiar 

Przestępstw 

23 

Tłusty czwartek 

Romany, Damiana 

Ogólnopolski Dzień 

Walki z Depresją 

24 

Macieja, Bogusza 

25 

Ostatnia 

sobota 

karnawału 

Wiktora, 

Cezarego 

26 

Mirosława, 

Aleksandra 

9 27 

Gabriela, Anastazji 

28 

Ostatki 

Teofila, Makarego 

1 2 3 4 
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TŁUSTY CZWARTEK 

Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa.  Był to dzień, w którym 

świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się 

na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, 

a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta chlebowego 

i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku 

tzw. tłusty dzień. 

W specyficzny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce. 

Nazywany on był wówczas combrowym czwartkiem. Według legendy 

nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego w XVII wieku krakowskiego 

burmistrza Combra, złego i surowego dla kobiet mających swoje kramy 

i handlujących na krakowskim rynku. Mówiono: Pan Bóg wysoko 

a król daleko, któż nas zasłoni przed Combrem. Umarł on podobno 

w tłusty czwartek. Podczas zabawy zaczepiały przechodzących tamtędy 

mężczyzn, których zmuszały do tańca lub do oddawania wierzchniej 

odzieży w zamian za krzywdy, jakie wyrządził Combr. 

Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków 

w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – 

w środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto 

trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem 

i powodzeniem. 

 

 przepis na pączki 

jedna szklanka mleka 

50 gram świeżych drożdży 

3 łyżki cukru 

500 gram mąki pszennej tortowej 

szczypta soli  

1 łyżka cukru waniliowego 

1 jajko 

4 żółtka 

 

4 łyżki stołowe masła 

1 litr oleju  

marmolada 

około 100 gram cukru pudru 

lukier 

wszystko razem wymieszać 

i usmażyć  

  życzymy smacznego:) 
Ania, Zuzia i Martyna 
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ULOTKA DLA RODZICÓW 

 
Wskazówki jak rozwijać mowę dziecka 

Rodzice: 

• Mówmy do dziecka w sposób poprawny, powoli i wyraźnie 

• Unikajmy sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecinnego 

• Nie powtarzajmy wytworów językowych dziecka 

• Pamiętajmy o poprawnej polszczyźnie 

• Na pytania dziecka odpowiadajmy cierpliwie i wyczerpująco 

• Opowiadajmy bajki i uczmy dzieci krótkich wierszy na pamięć 

• W przypadku dziecka leworęcznego niewskazane jest zmuszanie go do 

posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą nastąpić zaburzenia mowy,  

a w szczególności objawy jąkania 

• Zachęcajmy dzieci do mówienia, ale nie zmuszajmy ich do tego 

• Chwalmy za każdy przejaw aktywności werbalnej, nagradzajmy 

pochwałą każde, nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka 

• Dyskretnie poprawiajmy błędy językowe dziecka, nie ośmieszajmy go 

z ich powodu, nie żądajmy, aby kilkakrotnie powtarzało dane słowo, bo 

hamuje to chęć mówienia i dalszy rozwój mowy 

• Zaniedbane choroby uszu mogą powodować niedosłuch, a więc leczmy 

je natychmiast 

• Należy pamiętać, żeby nie wymagać zbyt wczesnego wymawiania 

poszczególnych głosek ( dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności 

narządów artykulacyjnych może zacząć je zniekształcać, wymawiać 

nieprawidłowo) 

• Ważne jest, aby zwracać uwagę na prawidłowe wybrzmiewanie głosek 

(wszystkie spółgłoski wymawiamy krótko bez elementu wokalicznego              

w postaci yyy…) 
Grażyna Domagalska 

 



7 
 

KONKURS 
W poprzednim numerze zwyciężył Piotr Gumpert z klasy IIA 

Tym razem stronę konkursową przygotowały Gabrysia i Karolina. 

Rozwiązania oddajemy do końca lutego  

 

1. Patron walentynek   

       

 

2. Aniołek z łukiem i strzałami  

    

 

3. Walentynki obchodzimy 14  

      

 

4. Symbol walentynek  

     

 

5. Chłopak + ...... = para  

          

 

 

 



8 
 

6. W szkole - .... walentynkowa  

         

 

7. Walentynki to dzień .......  

           

 

8. Np. romantyczny spacer  

      

 

9. Najpiękniejsze walentynkowe słowo 

      

  

10. Pluszowy prezent  

   

 

 

 HASŁO:………………………………………..  
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 +                   =……………. 

                                                                 

 i    = a    

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                  MI +  +    ść =……………………… 

 

 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 + +  

  ta                                                    bu 

hasło:……………………….. 
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Dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać  

To kamień z napisem LOVE 

 

Ja dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać  

To kamień z napisem LOVE 

 

W jubilerskim dziale 

Wszystko drogie tam 

Kupiłbym korale jedne, może dwa  

I pokochałabyś, i uwielbiałabyś 

Lecz na szyi dalej będzie nic 

 

Dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać 

To kamień z napisem LOVE 

Ja dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać 

To kamień z napisem LOVE 

 

Mam już parę złotych 

Zbieram drugą noc  

Dałbym tobie kwiatów nawet cały kosz 

I tak kochałabyś, i pogłaskałabyś 

Potem z głodu łokcie będę gryźć  

 

Dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać 

To kamień z napisem LOVE 

 

Ja dałem ci kamień z wielkim LOVE 

No, bo kwiaty szybko schną  

Jedyne, co ci mogłem dać 

To kamień z napisem LOVE 

Gabrysia i Karolina 
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