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Kartka z kalendarza

• 1 stycznia– Nowy Rok
• 6 stycznia– Trzech Króli
• 21 stycznia – Dzień Babci
• 22 stycznia– Dzień Dziadka
• 8 lutego- Dzień Bezpiecznego Internetu
• 11 lutego - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
• 14 lutego– Dzień Zakochanych
• 24 lutego– Tłusty Czwartek
• 26 lutego- Ostatnia sobota karnawału
• 8 marca – Dzień Kobiet
• 12 marca – Dzień Matematyki
• 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
• 21 marca – Dzień Kolorowych Skarpetek
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Nowy Rok
Z okazji Nowego Roku życzymy Wam owocnej 

pracy, zapału do nauki, samych szóstek, wzajemnej 
życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w 

szkole oraz dużo radości!
Nauczycielom życzymy wytrwałości i niesłabnącego 

zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży.
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Walentynkowe ciekawostki:

• Anglia może poszczycić się długą i bogatą tradycją walentynek. To właśnie w Anglii zachowały 
się dwie najstarsze walentynki. Jedna z nich to miłosny poemat napisany w 1415 roku przez księcia 
Orleanu, Karola. Książę był wtedy więźniem londyńskiej Tower i napisał wiersz do żony. Obecnie 
poemat ten jest częścią zbioru rękopisów Biblioteki Brytyjskiej.

• Najsłynniejszy walentynkowy prezent to walentynka podarowana w XVI wieku Annie Boleyn przez 
Henryka VIII. Było to jabłko w różowym lukrze, które znajdowało się w hebanowej szkatułce z 
perłami.

• Kartki walentynkowe spopularyzowała w Ameryce Esther Howland. Zainspirowana angielską 
walentynką, którą otrzymała w 1847 roku, sama zaczęła importować dekoracyjne materiały z Anglii 
i tworzyć piękne kartki. Mały domowy biznes rozwinął się w dobrze prosperującą firmę. Kobieta 
nazywana była “Matką amerykańskich walentynek”.

• W Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się blisko 200 milionów róż.
• Najdroższą w historii kartkę walentynkową otrzymała śpiewaczka operowa Maria Callas od 

miliardera Arystotelesa Onassisa. Wykonana została z litego złota, ozdobiona diamentami, szafirami 
i brylatami, a zapakowana w futro z norek.

• W Japonii z okazji święta zakochanych to panie wręczają upominki panom. Dopiero miesiąc później, 
z okazji Białego Dnia, mężczyźni odwdzięczają się kobietom.

• Jedna minuta całowania pozwala spalić 26 kalorii.
• Najdłuższy pocałunek w historii trwał ponad 58 godzin! Para z Tajlandii pobiła rekord Guinnessa 

na najdłuższy pocałunek na świecie w 2013 roku. Ich usta były złączone dokładnie przez 58 godzin, 
35 minut i 58 sekund.
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Ciekawostki o wiośnie
•Wiosna jest jedną z czterech pór roku na Ziemi. Podobnie jak pozostałe trzy pory 

roku, wiosna jest spowodowana przechyleniem osi Ziemi.

•Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku.

•Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.

•Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i 

irys.

•Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla się w 

kierunku słońca o tej porze roku.

•Pierwszego dnia wiosny wschód i zachód słońca są oddalone od siebie o około 

12 godzin na całym świecie.

Mit mówi, że na równonocy wiosennej i tylko wtedy można stanąć surowe jajko na 

jego końcu. To tylko mit. Przy odrobinie praktyki można to zrobić o każdej porze 

roku.

•Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. Został 

on w pełni wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej.

•Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin w 

ciągu dnia i 12 godzin w nocy.

•Gorączka wiosenna jest prawdziwa. Wiosną, kiedy temperatura wzrasta, 
naczynia krwionośne rozszerzają się, a niektórzy ludzie mają wtedy większą 
energię.



Spacer z alpakami
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Warsztaty Wielkanocne
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