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Babcia i dziadek
to osoby bliskie każdemu człowiekowi. Kiedy rodzice są zapracowani
i nie mają dla nas tyle czasu, zastępują ich dziadkowie. To oni troszczą
się, żeby nam niczego nie brakowało
i starają się urozmaicid nam czas.
Dzieo Babci i Dziadka to dobra okazja, żeby im za to wszystko
podziękowad.

Babcia nie powinna podważać decyzji
rodziców (chyba, że jest zagrożenie życia).
Babcia powinna być babcią a nie koleżanką. Powinna budzić respekt i szacunek.
Babcia powinna mieć swoje tajemnice,
którymi powinna sie dzielić z wnukami.
To buduje ogromna więź.
Babcia powinna pozwolić się kochać.
Babcia powinna zauważać małe gesty jak
namalowane serduszko na ścianie w jej
salonie.
Babcia powinna pilnować dziadka by ten
nie wymyślał za bardzo zwariowanych
zabaw.
Styczniowe święto zwane Dniem Babci i Dziadka obchodzone
Babcia
powinna
chcieć zostawać
jest nie tylko w domach, szkołach i przedszkolach, ale od lat młodzież
z
wnukami.
(oczywiście
jak nie jest
Szkolnego Koła Caritas powstałego przy Szkole Podstawowej
wykorzystywana
w
ten
sposób)
im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży wyjeżdża do DPS w Kraśniku.
Tam, starsi przyjaciele tej młodzieży oczekują na to spotkanie, aby wspól- Babcia powinna mieć tajemnicza szufladę
nie spędzić miłe chwile. Były to jeszcze jedne odwiedziny, które trwają
ze skarbami oraz wielki album ze zdjęciami.
od roku 1997 – odkąd patronem szkoły został ksiądz Stanisław Zieliński.
Babcia powinna dobrze gotować.
To jedno z wyznaczonych zadań : „ Idziemy drogą naszego Patrona”.
Babcia powinna umieć obsługiwać komputer by moc rozmawiać przez Skeypa.
Wnuczek pyta babcię:
- Babciu, czym ty do nas przyjechałaś?
- Pociągiem, a dlaczego pytasz?
- Bo tata mówi, że cię diabli przynieśli.

W dniu 22.01.2018 r. o godzinie 10.00 uczniowie SKC w Stróży
stawili się w świetlicy, gdzie już czekali na nich pensjonariusze. Oczywiście przybyli tylko ci, którym pozwolił na to stan zdrowia. Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem, gdyż mieszkańcy otrzymali od wolontariuszy słodkie upominki. Zawsze bardzo się cieszą , jeżeli otrzymują indywidualne prezenciki. W tym też czasie zostały złożone życzenia z okazji
Dnia Babci i Dziadka i odśpiewane „Sto lat” Główną część spotkania
wypełnił występ teatralny przy użyciu scenek z życia starszych ludzi. Były to fragmenty z wybranych utworów literackich, które podkreślały rolę
starszych ludzi w życiu społecznym i odpowiedzialność młodego pokolenia za nich. Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przeżywali oglądane
scenki. Wzruszające dla nich były te, gdzie o swoich babciach i dziadkach
opowiadali młodzi ludzie. Artyści zadbali o odpowiednie kostiumy i rekwizyty. Poziom gry aktorskiej młodych wykonawców był bardzo wysoki, a liczne próby przyniosły zamierzony efekt. Po przedstawieniu mieszkańcy DPS- u dzielili się swoimi wrażeniami, jednogłośnie stwierdzili, że
spotkanie z młodymi artystami jest o wiele przyjemniejsze niż oglądanie
telewizji. Nie zapomniano także o tych, którzy z powodu choroby lub
niedyspozycji fizycznej zostali w swoich pokojach. Przygotowano dla
nich ciasto i słodycze. Dyrektor DPS podziękowała uczniom za przybycie, za spektakl teatralny i przywiezione upominki, jednocześnie zapraszając na kolejne odwiedziny pensjonariuszy. Młodzi odjechali do swoich
domów, pozostawiając po sobie uczynione dobro dla tych, których tu zaprowadził los.
Agnieszka Adamczyk

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia:
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta.
- Staram się - wzdycha Pawełek - Ale mama i tak
zawsze mnie znajdzie i wykąpie...

Przychodzi babcia do lekarza, lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Boli mnie brzuch.
- A co pani jadła?
- Śledzie w puszce.
- Były świeże?
- Nie wiem, nie otwierałam.
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Coroczne święto zakochanych przypada
na 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 (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzieo 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Kiedy zacząć dokarmianie ptaków?
Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia
im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy
ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy. Początkowo wykładamy
niewiele pokarmu, aby się nie
zepsuł. Dokarmianie kończymy z wraz
z nadejściem wiosny (przed końcem

1. W Słowenii Walentynki są dniem wiosny, dobrego zdrowia, patrona pszczelarzy i
pielgrzymów.
2. W Finlandii i Estonii dzieo ten oznacza – „dzieo przyjaźni”. Wyróżnid się nie tylko swoich
bliskich, ale również znajomych.
3. W Iranie w Walentynki miłośd swą kieruje się do matek i żon.
4. Na Filipinach 14 lutego znacznie rosną ceny kwiatów szczególnie czerwonych.
5. Hiszpania zamieniła dzieo ten na uroczystośd róży.
6. W Japonii w Walentynki to kobiety wręczają mężczyznom prezenty w postaci czekoladek i to
wszystkich w swoim otoczeniu, natomiast na 14 marca przypada tzw. Biały Dzieo kiedy to
mężczyźni mają odwdzięczyd się kobietom. Przyjęto, że podarunki mają mied wartośd dwa, trzy
razy większą niż dostali.
7. W Arabii Saudyjskiej w 2002 i 2008 roku policja religijna pilnowała zakazu sprzedaży
artykułów walentynkowych.
8. Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi.
9. 14 lutego organizowanych jest bardzo dużo ślubów.
10. W Stanach Zjednoczonych wysyła się ponad 155 milionów kartek walentynkowych. Więcej
jest jedynie kartek z życzeniami na Boże Narodzenie.
11. Kościół Prawosławny obchodzi Walentynki 6 i 30 lipca.
12. W Brazylii święto to obchodzi się 12 czerwca.
13. W Kościele katolickim jest ośmiu Walentych, z czego aż trzech z 14 lutego.
14. Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek? Najwięcej dostają ...
nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny ;)
15. Buziaki w Walentynki są obowiązkowe, ale całowanie przez ponad 46 godzin? Pobicie
rekordu wymagało od zakochanych sporo wysiłku - nie mogli usiąśd, jeśd i spad w czasie trwania
pocałunku. Wyzwanie rozpoczęli 14 lutego 2011 roku i całowali się przez następnych 46 godzin i
24 minuty.
16. Zawsze czekoladki w pudełku w kształcie serca, to synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk
stwierdził, że stworzy takie, którego jego ukochana na pewno nie zapomni.
Największe pudełko z czekoladkami powstało w 2008 roku, ważyło 1690 kilogramów i miało w
środku ponad 220 tysięcy czekoladek. Spory zapas na parę lat.
17. Za pierwszą walentynkę uznano wiersz miłosny do żony z okazji dnia św. Walentego,
przesłany w 1415 roku przez uwięzionego w Tower w Londynie Karola, księcia Orleanu. Uważa
się go tym samym za pierwszego nadawcę walentynki.
18. Najdroższą walentynką była kartka z litego złota wysadzana diamentami i szmaragdami,
którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii Callas.
Jej wartośd oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.

Zima to trudny czas dla ptaków w ogrodzie. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg.
Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. W ogrodzie pokrytym śniegową pierzynką często możemy spotkać wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy, kwiczoły oraz ich kuzynów. Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich
zimowych warunków - niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać.
Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej stołówki". Jeśli
już zdecydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków - róbmy to regularnie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne.
Niestety podczas dokarmiania ptaków popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku, dlatego
stosujmy się do zasady - lepiej w ogóle nie karmić ptaków, niż robić to źle!
Samorząd Uczniowski
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