NASZA GAZETKA

W tym numerze:

Karnawałowe szaleństwo … - Brazylia, Wenecja
Zabawa karnawałowa w SP 3
Świąteczne iluminacje w naszym mieście
Co oznacza Twoje imię?
Walentynki – święto zakochanych
Tydzień Bezpiecznego Internetu

Numer styczniowo – lutowy

Co to jest Karnawał?
Karnawał to okres balów i zabaw. Oficjalnie rozpoczyna się 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, choć inni
twierdzą, że ma początek wraz z Nowym Rokiem. Wielka impreza kończy się przed Środą Popielcową, która
oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Karnawał w Brazylii
Najbardziej znaną zabawą karnawałową w Brazylii jest zabawa w Rio de Janeiro. Karnawał ten
uznawany jest za najbardziej barwną zabawę świata. Tradycje karnawału w Brazylii sięgają pierwszej połowy
XVII wieku, a dokładniej 1641r. Karnawał ten trwa pięć dni. Forma zabawy opiera się głównie na wielkiej
paradzie, która rozpoczyna się od wręczenia uczestnikom kluczy do miasta. Tradycją rozpoczęcia jest także
pokaz sztucznych ogni. Zabawa trwa oczywiście w każdym miejscu i zakątku Rio, ale centrum karnawału to
stadion zwany sambodorem. Pojawia się tam mnóstwo ludzi tańczących sambę. Jednak nie tylko w sambodorze
można zobaczyć bawiących się, są oni dosłownie wszędzie. W tańcach nie uczestniczą sami perfekcjoniści, ale
także amatorzy.
Jak łatwo się domyślić, do stworzenia zabawy karnawałowej jest potrzebne bardzo dużo pracy i czasu.
Szkoły samby ciężko pracują przez cały rok na wyniki swojego przyszłego występu. Trud z całego roku pracy
przełoży się na około godzinę występu.
Z brazylijskim karnawałem wszyscy chyba najbardziej kojarzą piękne, bogate, kolorowe stroje
uczestników …

Edzia

Karnawał to idealna rozrywka dla każdego. Jest to dobry moment, żeby spotkać się
z przyjaciółmi i dobrze się bawić.
Mieszkańcy Wenecji spędzają ten czas na zabawie. Przez cały czas w okresie karnawału ludzie
przechadzają się po placu św. Marka w maskach. Osoba z najpiękniejszą maską zostaje nagrodzona.
Każdą maskę można ubrać tylko raz - żeby było sprawiedliwie. Za najpiękniejszą salę balową w Europie
uznaje się plac św. Marka, jest nie tylko piękny, ale też przestronny.

W 2007 roku karnawał wenecki obchodzono bardzo hucznie, gdyż poświęcono go włoskiemu
komediopisarzowi o nazwisku Carlo Goldoni. Na placu św. Marka, jak i w wielu włoskich operach
przedstawiano jego sztuki. W przedstawieniach wzięło udział 1400 artystów. Wenecja gościła wtedy
niezliczone tłumy turystów z Włoch i innych europejskich państw.

Gembos :D

29 stycznia w naszej szkole odbędzie się karnawał pod hasłem „Stroje z różnych stron
świata”. Należy założyć strój typowy dla wybranego kraju lub miasta np. Wenecji czyli
zakładamy maski weneckie i pasujący do tego strój. Lokomotywa pełna zabaw rusza o 1600,
a kończy jazdę o godzinie 1900. Kafejka będzie otwarta od godziny 1630.

MIECIO

W zeszłym roku Bielsko-Biała było najpiękniej oświetlonym miastem na Śląsku. W tym roku
znów zamierzamy wygrać ten konkurs. Przy wszystkich ulicach w mieście zawisły: anioły, choinki,
gwiazdy i dzwonki. Na placu Chrobrego pojawiła się ogromna choinka, dodatkowo przystrojona
czerwonymi kokardami i ozdobami, z pobliskich drzew „zwisają” urocze sopelki. Gdy zapada zmrok, na
budynku zamku Sułkowskich wyświetlane są płatki śniegu na niebieskim tle. Fontanna przy Teatrze
Polskim zabłysła niebieskimi światełkami. Oto kilka zdjęć zimowego Bielska:

Fontanna przy teatrze

Drzewko obok fontanny Reksia

Prezent przy „Sferze”
Wiesława
Źródła obrazów: WWW.bielsko.biała.pl

ADRIAN

Adrianek, Adriancio
IMIENINY- 5 marca

Imię Adrian znaczy: ktoś, kto pochodzi z Adrii. Kilku cesarzy w starożytnym Rzymie i sześciu papieży nosiło takie
imię. Sławnym Adriankiem jest Adrian Mole, tytułowy bohater książki brytyjskiej pisarki.

ANGELIKA

Anielka, Anielica, Angela
IMIENINY - 4 stycznia

Imię Angelika pochodzi od łacińskiego słowa „angelicus”. Angelika to dobra i życzliwa dziewczynka, która często
chodzi z głową w chmurach. W literaturze pojawia się jako drugie imię bohaterki książki pt. „ W pustyni i puszczy”,
Nel Rawlison.

BEATKA

Beacia, Beatka, Becia, Bechna,
Bieta, Beta, Betka
IMIENINY - 6 marca,
29 sierpnia,
6 września

Dziewczyny o tym imieniu zwykle mają dużo szczęścia. Czuwa nad nimi Św. Beata z Afryki. Znane osoby o tym
imieniu to: Beata Tyszkiewicz i Beata Kozidrak.

BŁAŻEJ

Błażejek, Błażek
IMIENINY - 3 luty
29 listopad

W dzisiejszych czasach imię to jest dość rzadko spotykane. Dawniej Rzymianie nazywali tak osoby sepleniące.
Błażeje często wyrastają na: matematyków i naukowców.

EMILIA Emka, Emilka
IMIENINY - 23 maja
24 czerwca
30 czerwca
Jest to imię rzymskie. Kobieta o tym imieniu jest wrażliwa, odważna i spokojna. Emilka ma poczucie humoru.
Ceni także przyrodę.

 WIESŁAWA I EMI 

Walentynki obchodzi się 14 lutego. Jest to święto zakochanych. Nazwa ta pochodzi od świętego
Walentego. W tym dniu wysyła się romantyczne kartki, które mają zwykle kształt serca. Jest to też okazja do
wyznania bliskiej osobie sympatii i miłości.

Walentynki w Polsce uzyskały popularność dopiero w latach 90-tych, najbardziej huczne obchody mają
miejsce w Chełmie. Niektórzy Polacy krytykują to święto jako przejaw amerykanizacji.
Najbardziej romantycznym miastem, w którym obchodzi się te walentynki to niewątpliwie Paryż, stolica
Francji..

galeria.trojmiasto.pl
To tutaj na mostach zakochani wieszają kłódki jako znak wiecznej miłości. Klucze z tych kłódek są
wyrzucane do rzeki.

annadereckiguide.wordpress.com

Most, na którym jest najwięcej kłódek to most zakochanych w Paryżu.

www.brzozowo.pl

Emi i Niunia

Co to jest? - ,, Tydzień Bezpiecznego Internetu” obchodzimy w tym roku 10 lutego. Ma na celu kształtowanie
świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, które czyhają na nas w Internecie.
To Święto głównie zwrócone jest do dzieci lub młodzieży.
Niebezpieczeństwa które często się zdarzają w Internecie:
- publikowanie „niechcianych” zdjęć lub filmików na portalach społecznościowych typu: „Nasza Klasa”,
„Facebook”, „Twitter” ; informacje podawane na tych portalach mogą być wykorzystywane przez przestępców,
złodziei, pedofilów, hakerów itp.
- pozyskiwanie danych osobowych bez wiedzy użytkownika, np. podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych,
formularzy zamówienia w sklepach internetowych; gdy wchodzimy na niektóre strony internetowe, poprzez tzw.
cookies, czyli pliki, które zapisywane są automatycznie na dysku twardym
i gromadzące podstawowe dane o użytkowniku;
- podejmowanie transakcji finansowych (zakupy on-line) przez dzieci;
- czytając różnego rodzaju strony, fora możemy się zetknąć z ogromnym natężeniem agresji; wystarczy poczytać
wypowiedzi „dyżurnych forumowiczów” pod poszczególnymi artykułami z dziedziny polityki, sportu czy rozrywki,
aby natknąć się na niezliczoną ilość wulgaryzmów i na ogrom agresji płynącej
z tych wypowiedzi;
- komunikatory takie jak Gadu-gadu, Skype, Tlen itp. mogą służyć przestępcom do zdobywania różnorodnych

informacji na nasz temat, do zaskarbiania sobie zaufania, a co za tym idzie wykorzystania tegoż zaufania
w celach przestępczych.
Jak temu zapobiec?

1.
2.
3.
4.

Nie naciskać przycisku „pamiętaj mnie” podczas logowania.
Nie publikować zdjęć i filmików na portalach społecznościowych.
Nie podawać miejsca zamieszkania i numeru telefonu do kogokolwiek.
Nie dodawać do znajomych ludzi, których nigdy nie widzieliśmy na własne oczy.

Gdzie szukać wsparcia?
W razie jakichkolwiek wątpliwości dorośli i dzieci mogą skorzystać z pomocy:
e-mail: helpline@helpline.org.pl
strona: www.helpline.pl
Z kolei szkodliwe lub niezgodne z prawem treści w Internecie można zgłaszać:
e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl
strona: www.dyzurnet.pl
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