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Dzień Wzajemnej Adoracji 
obchodzimy 13 stycznia. Jest to przyjemne

lecz niestety mało znane święto. 
Tego dnia powinniśmy być dla siebie

radośni i uprzejmi, każdy może okazać
wtedy komuś bliskiemu miłe uczucia.

 

Dzień Wzajemnej
Adoracji

JULIA KOZŁOWSKA



Najpierw może zacznijmy od tego
czym tak naprawdę jest adoracja?
Adorować to ubiegać się o czyjeś

względy, okazywać zachwyt 
i zainteresowanie. Każdy lubi być
doceniany ale pod warunkiem, 

że komplementy dotyczącą cech,
których nie jesteśmy pewni, 

że je posiadamy lub chcielibyśmy się
nimi odznaczać.

Jest to nietypowe święto powstałe 
w czasach I wojny światowej, 

a jego celem było odwrócenie uwagi
od walki na froncie. Wojna się
skończyła, a Dzień Wzajemnej

Adoracji pozostał, zawsze bowiem
warto adorować tych, na których nam

zależy.

JULIA KOZŁOWSKA



 

Miłe gesty i słowa poprawiają nastrój, 
a także sprawiają, że dzień staje się lepszy. Adorować można

zarówno wygląd drugiej osoby, jak i jej umiejętności, 
cechy charakteru oraz poczynania. To zachowanie może

przybierać formę słów uznania, czynów, gestów, 
a także prezentów. Chłopacy zdecydowanie bardziej docenią

mówienie o ich osiągnięciach i mocnych stronach,
dziewczyny natomiast chętniej słuchają komplementów 

na temat swojego wyglądu oraz inteligencji.
 

Warto okazywać swoje dobre intencje nie tylko od święta, 
ale także na co dzień, ponieważ nic tak nie umila dnia, 

jak przyjazne słowa wypowiedziane z ust lubianej, 
kochanej osoby.

JULIA KOZŁOWSKA



Dzień 

Przytulania

Julia Kozłowska



Międzynarodowy Dzień Przytulania

obchodzimy 21 stycznia. 

Jest to dzień okazywania sobie czułości

poprzez przytulanie się, 

jak sama nazwa święta wskazuje.

 

Pokazujemy w ten sposób, 

że nam na kimś zależy, 

okazujemy sympatię i darujemy trochę

ciepła człowiekowi. 

Wystarczy lekkiego zaangażowania,

aby drugiej osobie zrobiło się miło.

Julia Kozłowska



Jest to święto, które opanowało cały świat. 

Zapoczątkowano je w Stanach Zjednoczonych, w miasteczku Caro, Michigan.

Osobą, która wpadła na ten wspaniały pomysł był Kevin Zaborney. 

Uznał, że okres pomiędzy Nowym Rokiem, a Walentynkami może być 

dla niektórych dość nieprzyjemny i właśnie dzień przytulania miało to zmienić,

czyli zachęcić Amerykanów do częstszego okazywania sobie uczuć, 

zarówno wobec członków rodziny jak i przyjaciół, a nawet nieznajomych. 

 

Pierwsze obchody tego święta odbyły się 1986 roku.

Julia Kozłowska



Chyba każdy zgodzi się z tym, że przytulanie jest w naszym życiu bardzo ważną

rzeczą, której potrzebują wszyscy. Pomaga zmniejszyć stres, strach oraz zwiększa

poczucie bezpieczeństwa. Wpływa także na nasze zdrowie, gdyż obniża ciśnienie

krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca. Badania dowodzą także, iż okazywanie sobie

czułości w ten sposób pomaga budować dobry układ odpornościowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią rzeczą o której chciałabym wspomnieć jest pamiętanie o okazywaniu

uczuć bliskiej osobie nie tylko 21 stycznia. Należy pamiętać o tym cały rok, 

a święto te jest tylko przypomnieniem.

 
Julia Kozłowska



KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY

Julia Kozłowska

We wtorek 14 grudnia w naszej szkole 
odbył się kiermasz świąteczny. 

Rzeczy były przygotowane przez uczniów naszej
szkoły np. pierniczki lub stroiki świąteczne. 



Stoiska zapełnione były najróżniejszymi ozdobami
świątecznymi. Pojawiła się duża ilość przepięknych

stroików, wieńców i kartek świątecznych. 
Już na korytarzu czuć było zapach pysznych ciast.

Mogliśmy skonsumować różne wypieki takie jak ciasto
marchewkowe, jabłecznik oraz wiele innych.

 
Zauważyć można było, że u dużej ilości osób kiermasz
wzbudził zainteresowanie, gdyż przy stoiskach licznie

pojawiali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
Dodatkowo ze szkolnego radiowęzła puszczane 

były świąteczne piosenki.
 

Zapewne nie tylko ja uważam, iż kiermasz był bardzo
udanym pomysłem, gdyż na twarzach wielu osób

pojawiało się zadowolenie. W szkole mogliśmy poczuć
odświętną atmosferę i spędzić miłe chwile 

z przyjaciółmi. Julia Kozłowska



J.K: Co kupiłaś na kiermaszu świątecznym?

A.A: Na kiermaszu z ozdób kupiłam kilka
zawieszek na choinkę oraz dwa
materiałowe drzewka w doniczkach.
Najchętniej wykupiłabym wszystkie rzeczy
stojące na stolikach. Wypieki również były
przepyszne, spróbowałam kilku ciast oraz
babeczek. Bardzo mi smakowały. 

POSTANOWIŁAM ZADAĆ PYTANIA 
KILKU OSOBOM OBECNYM NA KIERMASZU:

Julia Kozłowska



Julia Kozłowska

J.K: Czy uważasz kiermasz za udany?

A.A: Zdecydowanie uważam, że kiermasz
to udana akcja szkolna. Było do wyboru
mnóstwo ozdób, dlatego ciężko było 
mi się zdecydować. Jestem zadowolona
również z wypieków, gdyż są naprawdę
pyszne. Ja także przygotowałam na stoisko
ciasto. Mam nadzieje, że w naszej szkole
będzie więcej akcji tego typu.



Patyczki do uszu,
lampa naftowa czy

kamizelka kuloodporna
to wynalazki Polaków.

W Polsce są dwa
Poznanie. Jeden znajduje

się w Wielkopolsce, 
a drugi na

Lubelszczyźnie.

Rynek Krakowski jest
największym rynkiem 
w Polsce i Europie. 

Każdy z jego boków ma
długość 200 metrów.

ciekawostki

Polski język jest jednym
z najtrudniejszych

języków świata.

Jan Kadziński



Zgadnij, co
to za słowo
Jakie jest słowo, które łączy tę czwórkę?



Jakie jest słowo, które
łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 6 liter)

 



Jakie jest słowo, które
łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 6 liter)

u n o s i ć



Jakie jest słowo, które łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 5 liter)



Jakie jest słowo, które łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 5 liter)

pisać



Jakie jest słowo, które
łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 5 liter)



Jakie jest słowo, które
łączy tę czwórkę?

(wskazówka: 5 liter)

gorąc



Dziękujemy za
udział w grze!



Julia Krzemińska 

Julia Kozłowska 

Karolina Ptak 

Lena Kabza 

Zuzanna Straus 

Milana Nikitashyna 

Kacper Miros 

Jan Kadziński
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