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Drodzy czytelnicy! 

Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,  

a Ty stale bądź radosny i promienny jak dzień wiosny, życzy redakcja 15!  ♥ 

Spróbuj zrobić swoją walentynkę!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WASZE POSTANOWIENIA 

Nasza redakcja postanowiła zapytać Was, jakie są Wasze postanowienia na 2017 rok. Oto 

Wyniki naszej sondy: 

 

„Chciałabym codziennie śpiewać i doskonalić swoje umiejętności wokalne, ponieważ w przyszło-

ści chciałabym zostać piosenkarką.” (Martyna z 4b)  

„Moim marzeniem jest pogodzić się z pokłóconymi kolegami, poprawić swo-

je oceny na jeszcze lepsze oraz zmienić swoje zachowanie.” (Sandra z 4b) 

„Chciałabym doskonalić umiejętności grania na gitarze oraz grę w piłkę 

nożną”(autorka nieznana)  

„Super byłoby mieć świadectwo z czerwonym paskiem  

na koniec roku, chciałabym także być wytrwałą w wege-

tarianizmie oraz mocniej rozwijać swoją pasję taneczną.’’ (Kinga z 6c) 

„Mój plan na najbliższe miesiące to zdobywać lepsze oceny.” (Justyna z 

5c) (Ola z 5c) 

„Będę częściej pomagać rodzicom w kuchni, gotować coraz więcej i coraz 

trudniejsze dania.” (Filip z 6c)  

„Postanowiłem być bardziej grzecznym w świetlicy oraz  zjadać cały obiad.”(Filip z 3c) 

„Pragnę gotować, grać na gitarze, grać w piłkę, jeździć konno, 

marzę o grzecznym kocie.” (Maja z 3d) 

„Postaram się nie rozmawiać na lekcjach.” (Filip z 2b)  

„Chciałabym uzyskać lepszy niż w zeszłym roku wynik w olimpia-

dzie polonistycznej.” (Julia z 6c) 

 

„Pragnę nauczyć się grać na gitarze, żeby pokazać bratu, że 

umiem grać. Chciałabym zająć 1. miejsce w konkursie. ” (Ania z 

3d)  



„Będę gotować, tańczyć balet, uczyć się robić makijaż.” (Wiktoria z 3d)  

„Chcę tańczyć, grać na gitarze, grać  w piłkę,  gotować i jeździć konno.” (Ania z 3d) 

„Marzę o tym, aby spełniły się  wszystkie moje marzenia.” (Sandra 

z 4b) 

„Postanowiłem nauczyć się lepiej języka hiszpańskiego.” (X  z 6c)  

„Moim marzeniem jest mieć lepsze oceny z historii.” (Hania z 5c) 

 

 

 

 

 

„Chciałbym mieć więcej lekcji wychowania fizycznego.” (Mateusz z 6b) 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

#kopytko,  #imbryczek, Julcia i Ala  



CO NIECO O WALENTYNKACH 

 

Zbliża się Dzień Zakochanych. Nie trudno o tym zapomnieć, ponieważ od 

początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym innym miejscu możemy do-

strzec serduszka, czerwone ozdoby- jednym słowem wszystko, co kojarzy się z 

miłością i zakochaniem.  

Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym 

Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym 

mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i po-

tajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i 

uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika,  a później udzielił jej ślubu. Za 

ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list 

dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego". 

Dzisiaj walentynki obchodzimy w dosyć inny sposób, w przypadku dzieci 

zdarza się wrzucanie miłosnych wierszyków i karteczek do szafek lub pleca-

ków, u dorosłych bywa trochę inaczej.   

 

 

 

 



Drodzy Uczniowie!!! 

Mamy dla Was  świetną zabawę, czyli sportową krzy-

żówkę. Waszym  zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki 

oraz wytłumaczenie hasła.    

Życzymy Wami powodzenia !!! 

 

1. Polski piłkarz występujący na pozycji środkowego 

napastnika, były reprezentant Polski, olimpijczyk, tre-

ner. Strzelił najwięcej goli w historii reprezentacji Polski. 

2. Obecny środkowy obrońca reprezentacji i klubu Legia Warszawa. 

3. Najszybszy biegacz w dwudziestoleciu międzywojennym. 

4. Konstrukcja używana w sportach ekstremalnych, przypomina ćwiartkę rury. 

5. Forma turystyki uprawiana w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. 

6. Polski skoczek narciarski, dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, indywidualny mistrz 

świata z 2013 i dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata (z 2013 i z 2015), 

dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów (z 2004 i z 2005), zdobywca Pucharu Świa-

ta w sezonie 2013/2014, zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni. 

7. Polski żużlowiec, dwukrotny indywidualny wicemistrz świata z 2010 i 2013 roku i sze-

ściokrotny drużynowy mistrz świata z 2005, 2007, 2009, 2010, 2011     i 2013 roku. 

Obecnie jeździ w klubie Falubaz Zielona Góra. 

8. Deska wykonana ze sklejki (zwykle 7-warstwowej) pokryta papierem ściernym, posiada-

jąca 4 kółka i 8 łożysk mocowanych do dwóch trucków. 

9. Długie, płaskie płozy mocowane do nóg poprzez system butów i wiązań,  umożliwiają śli-

zganie się po powierzchni śniegu. 

10. Związane sanki ciągane przez sanie. 

11. Gra się nią na boisku, np. nożna. 

 

 

 

 





Witajcie w trzecim już wydaniu naszej gazetki, dzisiaj przedstawię Wam ciekawostki o 

walentynkach i nie tylko.  Zapraszam do czytania! 

 

 

 Święty Walenty został zabity  14 lutego  

 Rocznie wysyłanych jest ponad miliard walentynek 

 Najdłuższy pocałunek trwał aż 48 godzin i 24 minut 

 Najdroższa walentynka była warta 250 tysięcy dolarów 

 W trakcie pocałunku spalanych jest 26 kalorii  

 Czerwona róża była ulubionym kwiatem Wenus – bogini miłości 

 W Anglii popularne jest wycinanie serc z kartonu i umieszczanie tam wizerunku Romea i 

Julii 

 

Teraz przejdźmy do ciekawostek ogólnych  

 Chiny mają 5 stref czasowych i geograficznych 

 Najszybsze owady na ziemi to ważki, osiągają aż 50km/h 

 Średni wynik matury z rozszerzonej matematyki wyniósł tylko 13% 

 Pierwsze gumy do żucia powstały w 1872 roku 

 1,3 miliona Polaków mieszka w Chicago 

 Polacy wydają łącznie 500 milionów zł. na fajerwerki 

 90% dziewczynek w USA do 10 lat posiada lalkę Barbie 

 20 ton grzybów rośnie łącznie w polskich lasach 

 DNA człowieka i małpy pokrywa się w 97% 

 Dziennie oczy są zamknięte 30 minut, podczas mrugania 

 Tornado wychodzi poza skalę Beauforta(skala siły wiatru) 

 Gwiazda Syriusz jest 21 razy jaśniejsza od słońca 

 Klocki LEGO produkuję się z dokładnością 0,005 milimetra  

 Rekordowe ułożenie kostki Rubika trwało 5 sekund 

 

 

 

 



Zrób swoją walentynkę ! 

Potrzebne Ci życzenia?  

Nie możesz żadnych wymyślić?  

Skorzystaj z tych wierszyków!  

1. „To małe czerwone serduszko 

niech powie Ci na uszko, 

kto Cię pokochał prawdziwie 

i żyć chce z Tobą szczęśliwie!” 

2. „Mamy dzisiaj walentynki,  

święto chłopca i dziewczynki.  

Takich co to się kochają  

no i sobie też ufają..  

Nawet słoniki porcelanowe,  

Kotki, żyrafy całe pluszowe,  

Dziś wysyłają swe walentynki...     

Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki  

Śląc w niej całusy takie gorące,  

Jakby wysłało je samo słońce!  

Złap je i spróbuj domyślić się  

Kto tak szalenie pokochał Cię!” 

3. „Na górze jabłka, 

na dole wiśnie, 

niech nasza przyjaźń, 

nigdy nie pryśnie!” 

4. „Dzień radosny zaświtał 

w złotej zorzy iskierce, 

przyjmij więc w podarunku 

walentynkowe serce!” 

5. „Kocham Cię jak brata, 

Mój Ty przyjacielu. 

Bo takich skarbów jak Ty, 

To na świecie nie ma wielu. 

I w dniu walentynek życzę Ci, 

abyś Dzień Miłości  

spędził w radości i pomyślności.” 



Z PÓŁKI JULKI   * 

Bohater „Zeszytu z aniołami” nosi imię Kajetan. Póki jest dziesięciolatkiem, musi się zadowolić 

zdrobnieniem: Kajtek. Ale ma dalekosiężne plany – w przyszłości wyrośnie na słynnego Kajetana i jego 

autobiografia stanie się bestsellerem. Jako uczeń czwartej klasy ćwiczy pisanie tworząc pamiętnik. Musi to 

uczynić, ponieważ gdy będzie sławny chciałby, aby ludzie poznali prawdę o jego fascynującym życiu (a jak 

wszystkim wiadomo pamięć, szczególnie po latach, przypomina ser z dziurami). Jest również drugi, bardziej 

prozaiczny, powód: pani polonistka zadała takie właśnie zadanie domowe – pisać pamiętnik przez dwa mie-

siące. 

A jest o czym pisać! Kajtek ma dwoje przyjaciół: Adasia i Sławka, czyli Beti. Ma również rodzinę: 

tatę – listonosza, który popołudniami zmienia się w agenta ubezpieczeniowego; mamę, która prowadzi ru-

brykę kulinarną w gazecie i dlatego gotuje pyszności; Eddiego – superbrata i półtoraroczną siostrę, Kasię. 

Równie ciekawą osobą jest babcia, była tancerka, która obecnie jest … babcią. 

Chłopak ma arcyciekawe poglądy. Lubi chodzić do szkoły. Nieprawdopodobne ? Bohater uważa, że 

w szkole ciągle coś się dzieje i dlatego nie jest NUDNO. 

:-) Wasza Julka 

Monika Madejek. Zeszyt z aniołami 

 

Książka dostępna w szkolnej bibliotece. Zapraszamy. 

 
  

 

(*il. by Sasha Salmina,  https://www.behance.net/Faino, dostęp 18.01.2015 r.) 

https://www.behance.net/Faino


Mała dawka śmiechu  

1. Jaś pisze list do Małgosi: 

Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!! 

2.- Jak single nazywają walentynki? 

- Dzień Niepodległości. 

3. Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest: 

- Kochanie, dużo się spóźniłam? 

- Drobiazg, data się jeszcze zgadza. 

4. Zakochani bawią się w chowanego: 

- Jak mnie znajdziesz, to będę twoja. 

- A jak nie? 

- Jestem tutaj, w szafie! 

5. Blondynka do swojego chłopaka:  

- Wiesz co... Znamy się już kilka lat. Może  

w końcu przedstawiłbyś mi swoją rodzinę?  

- Chciałbym, ale żona z dziećmi wyjechała. 

6. Idzie Adam i Ewa przez Raj.  

Ewa pyta Adama drżącym głosem:  

- Adamie, kochasz Ty mnie?  

Adam odpowiada:  

- A kogo mam kochać? 

 

Autorzy: Ala i Jula. 



ZABAWA NA DZIŚ 

Cześć, w tym numerze mamy dla was walentynkową kolorowankę, puzzle I labirynt. 

  


