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Luty – drugi miesiąc w roku, według
kalendarza gregoriańskiego ma 28, a
w latach przestępnych 29 dni.
Luty jest miesiącem zimowym na
półkuli

północnej,

południowej.

a

letnim

Nazwa

na

miesiąca

(według Brücknera) pochodzi od
określenia srogich mrozów (por. ukr.
лютий / lutyj, błr. люты / luty).
Dawniej

używane

były

również

nazwy sieczeń (por. ukr. січень /
siczeń i chorw. siječanj ‛styczeń’) lub
strąpacz.

Łacińska

nazwa

Februarius.
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Luty
Luty to drugi miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego ma 28, a w latach
przestępnych 29 dni. Luty jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na
południowej. Nazwa miesiąca pochodzi od określenia srogich mrozów. Dawniej używane były
również nazwy sieczeń lub strąpacz.
Łacińska nazwa miesiąca „Februarius” została zapożyczona przez większość języków
europejskich. Co ciekawe, w czasach rzymskich luty był ostatnim miesiącem starego roku i był
przeznaczony na obrzędy oczyszczające (łac. februa) przed początkiem nowego roku.
W starożytnym Rzymie pierwszym miesiącem roku był marzec, kiedy konsulowie rozpoczynali
urzędowanie. W 153 r. p.n.e. termin ten przesunięto o dwa i pół miesiąca wstecz, na 1 stycznia,
tak aby konsulowie wyznaczeni na ten rok zdążyli na działania wojenne do Iberii (tj. Hiszpanii).
Jako że rzymscy urzędnicy byli wybierani na roczną kadencję, ustaliło to początek cyklu pracy
administracji państwowej na pierwszego stycznia. I tak już zostało do dziś…
Ludowe przysłowia na luty:
• Gdy luty z burzami, wiosna prędko z nami.
• W lutym śnieg i mróz stały czynią w lecie upały.
• Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.
• Po świętej Agacie (5 luty) widać muchy w chacie.
• Na świętego Walentego (14 luty) mróz, chowaj sanie, szykuj wóz.
• W lutym wody wiele, w lecie głodne nawet cielę.

Źródło:Wikipedia.pl;Werandacountry.pl.
Źródło grafiki: https://skalnity.pl.
Autor: Cyprian Rutecki
Dziękuje za uwagę
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Tłusty Czwartek
Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem, znany
także jako zapusty, mięsopust, karnawał. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone
jest objadanie się. Geneza tłustego czwartku sięga pogaństwa z czasów rzymskich. Był to dzień,
w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu
tłustych potraw, szczególnie mięs, a przekąskę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta
chlebowego i nadziewane słoniną.

W Polsce ok. XVI w. pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one
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. Z czasem dołączyły
do nich pączki nadziewane słoniną, boczkiem i mięsem. Dziś najpopularniejsze potrawy to
pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami.
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Przysłowie związane z tym dniem:
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.
Źródło, grafika: Wikipedia.pl.
Autor: Cyprian Rutecki
Dziękuje za uwagę

Walentynki 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.
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. W Wielkiej
Brytanii i USA czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc
okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.
Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX w. W Chełmnie n. Wisłą od 2002 r.
odbywają się „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od
średniowiecza, w miejscowym kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP (1280–1320) relikwii
św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.
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Walentynki przez część społeczeństw są krytykowane za ich komercyjny charakter. Uważa się,
że jest ono wykorzystywane przez biznes i media do przełamania zastoju handlowego
pomiędzy Bożym Narodzeniem, a Wielkanocą.
Pamiętajmy jednak, aby mówić „kocham Cię” lub „lubię Cię” na co dzień, a nie tylko od
święta…
Źródło, grafika: Wikipedia.pl.
Autor: Cyprian Rutecki
Dziękuje za uwagę

Międzynarodowy Dzień Kota to święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech
(od 1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie
pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły,
a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.
Kot domowy (łac. Felis catus) to udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny
kotowatych. Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi
zwierzętami domowymi na świecie. Gatunek ten prawdopodobnie pochodzi od kota
nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował się ze żbikiem.
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Źródło, grafika: Wikipedia.pl.
Autor: Cyprian Rutecki
Dziękuje za uwagę

Zgadnij.
Zdjęcie przedstawia kota jednego z nauczycieli GSP
Lingwista. Zgadnij, czyj to kot?
Za prawidłową odpowiedź otrzymasz słodką nagrodę.
Już 21. 02. 2021 r. podać rozwiązanie.
Zapraszam do sali komputerowej.
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Dzień pozytywnego myślenia
Dzień pozytywnego myślenia wypada w dniu 2 lutego.

Jego

pomysłodawczynią jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell, która zajmuje się badaniem
wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Według niej pozytywne
myślenie może w tej materii wiele zdziałać. Potwierdzają to również badania naukowców,
które pokazują że optymiści mniej są narażenie na choroby serca, wylew czy depresję. Jedną z
przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, iż prowadzą oni zdrowszy i bardziej aktywny tryb
życia w porównaniu do pesymistów. Głównym zadaniem tego nietypowego święta jest to,
abyśmy uświadomili sobie samym oraz innym, że wszystko zmierza w odpowiednim
kierunku. Spróbujmy więc przetrwać ten dzień z uśmiechem na twarzy!

Źródło,grafika:radiofama.com
autor: Aleksandra Tecław z klasy IV
Dziękuję za uwagę!

Międzynarodowy Dzień Pizzy
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9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Pizza, którą znamy w dzisiejszej postaci,
to ikona włoskiej kuchni – pochodzi z Neapolu – kulinarnego centrum południowych Włoch.
Pierwsze takie danie przyrządził w 1889 r. piekarz Raffaele Esposito dla Małgorzaty
Sabaudzkiej, królowej Włoch w latach 1878-1900. Piekarz przygotował na jej cześć specjalną
potrawę – pizzę (którą nazwał Margherita), w której podstawowymi składnikami były:
• pomidory (czerwień),
• ser mozzarella (biel),
• bazylia (zieleń).
Składniki te reprezentowały narodowe barwy Włoch. Do dziś jest to nazwa najprostszej wersji
pizzy.
Pizza z Neapolu wraz z imigrantami z południa Włoch trafiła do USA, gdzie wypiekano ją już
pod koniec XIX wieku. W północnej części Włoch spopularyzowała się jednak dopiero po II
wojnie światowej, a obecnie jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie.

We Włoszech wyróżnia się dwie charakterystyczne odmiany pizzy: neapolitańską i rzymską.
Pizza rzymska ma grubsze ciasto – od 1 do 2 cm, aby dobrze podtrzymywało składniki, oraz
mocno zarumienione i podniesione brzegi. Pizza neapolitańska jest bardzo cienka (do 3 mm)
i nie ma zaokrąglonych brzegów.
Istnieje wiele odmian pizzy z licznymi dodatkami, którymi mogą być, m.in., pieczarki, cebula,
pomidory, oliwki, ananas, wędlina, owoce morza, a nawet słodkie owoce i sosy.
Źródło, grafika: Wikipedia.pl.
Autor: Cyprian Rutecki
Dziękuje za uwagę
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Oczy jak węgielki, bacznie skupione, poczciwe spojrzenie, przyjazny, spokojny temperament,
dobry nastrój, okazywany regularnym, statecznym machaniem ogona, chęć zabawy z dziećmi,
nieodstępowanie właściciela na krok. Jak tu nie lubić golden retrieverów? Na świecie nie gaśnie
popularność tej sympatycznej rasy. Afekt wielbicieli osiągnął wręcz tak wysoki poziom, że 3
lutego celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera.

Bohater tekstu jest z pochodzenia Brytyjczykiem. Jego rasę wyhodowano w XIX wieku
i początkowo pisany mu był udział w polowaniach na dzikie ptaki, szybko jednak zaczął pełnić
rolę psa rodzinnego. Nazwa „golden retriever” oznacza, w wolnym tłumaczeniu, „złoty
aporter”. To pies przywiązany do otaczających go członków gospodarstwa domowego
i tolerancyjny wobec współzamieszkujących z nim zwierząt. Jako pies pracujący jest
nieocenionym towarzyszem osób niepełnosprawnych, wspiera działania terapeutów, policji
i ratowników.
Jeśli więc tego dnia masz blisko siebie golden retrievera, Drogi Czytelniku – przytul go i czule
pogłaskaj. Bardzo na to zasługuje!

Autor: Cyprian Rutecki
Źródło: Kraków otwarty na świat
Źródło grafiki: tapeciarnia.pl
Dziękuję za uwagę
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Przeczytaj uważnie gazetkę. Odpowiedzi do krzyżówki znajdziesz w gazetce.

Za prawidłową odpowiedź otrzymasz słodką nagrodę.
Już 21. 02. 2021 r. podać rozwiązanie.
Zapraszam do sali komputerowej.
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1. W przysłowiu na luty pora roku
2. W przysłowiu na luty święta …..
3. Imię świętego obchodzone w lutym
4. Obrzędy oczyszczające
5. Trwa w lutym
6. Imię chłopca z przysłowia związanego z Tłustym Czwartkiem
7. Składnik pizzy
8. Miasto, w którym wypiekano pizzę
9. Międzynarodowy Dzień ……. obchodzony w lutym
10. Krzyżówka kota nubijskiego i ….
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