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OBCHODZIMY WALENTYNKI- (ang. Valentine's Day)                                                                                        

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 (często pisane wierszem). 

Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się 

więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

 

 

Życzenia walentynkowe 
 

 

 

 

W holu szkoły jest piękna, okolicznościowa wystawa.                             

Do ozdobnej skrzynki wrzucaliśmy tajemnicze WALENTYNKI, 

które uroczyście rozdawały koleżanki z Samorządu Uczniowskiego. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Drogie Koleżanki!                                                                                                       
Z okazji Walentynek chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, 

pomyślności oraz dobrych sukcesów w nauce. 

                                                                              Kacper Łopatkiewicz 

Drodzy Chłopcy! 
Z okazji Walentynek chciałabym Wam życzyć dobrych ocen, sukcesów  

w szkole, dobrego humoru, więcej wycieczek, więcej turniejów piłkarskich, 
więcej kebabów i frytek oraz uśmiechu na cały rok. 
                                                                                     Joanna Nowocień 

 Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek. 

Życzymy wszystkim wielu Walentynek                                   

od tajemniczych wielbicieli.  
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 PROPOZYCJE WIERSZYKÓW WALENTYNKOWYCH                          

przesyła Karolina Witkowska 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NASI CHŁOPCY W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Daniel - wiecznie gadający 

                   Dominik - szalejący 

                    Kamil - denerwujący 

Szymon - buczący 

   Kacper - podrywający 

             Rafał - rozrabiający 

Mikołaj - krzyczący 

Łukasz - komentujący 

Mateusz - dyskutujący 

Miłosz- milutki 

Sławek – wesolutki 

Krystian - przyjacielski        

 

 

Kocham śledzie, 

Kocham szprotki, 

Lecz najbardziej 

                        Ciebie, chłopcze słodki. 

 

Wszyscy lubią małe misie, 

Ty je lubisz też, 

A ja Ciebie bardzo lubię 

I Ty o tym wiesz. 

 

Walentynki to dzień niezwykły 

taki, 

Więc przesyłam ci gorące buziaki. 

* 

Tak cię kocham, tak Cię lubię, 

że za tobą kapcie gubię. 
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Romeo mówi do Julii: 

-Nie mogę jeść śniadania, bo myślę o tobie….. 

-Nie mogę jeść obiadu, bo myślę o tobie….. 

-Nie mogę jeść kolacji, bo myślę o tobie…. 

-Nie mogę spać, bo jestem GŁODNY!! 

* 
Walentynki! Ach, Walentynki! 

To najgorętszy jest w roku dzień! 

Choć jest zima, to jak kominki, 

W krąg żarzą się tysiące serc! 

 

Walentynki! Ach, Walentynki! 

Nie trzeba tego zbyt serio brać, 

Ale fajnie jest w upominku 

Serduszko dostać albo dać! 

 

 

Okiem ucznia 

ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU I LODZIE 
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Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły oraz naszym strażakom:                          

Panu Zbigniewowi i Michałowi Szydzik, Romanowi Leja                                       

i Łukaszowi Łuszczak za zorganizowanie wspaniałego KULIGU.  

 

  
Było to prawdziwe białe szaleństwo na śniegu.   
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Wypad na lodowisko 

Dziękujemy również za zorganizowanie wyjazdu na lodowisko do                 

Radzynia Chełmińskiego. Wszyscy zabraliśmy ze sobą swoje łyżwy. 

  

Pomimo małych upadków. Wszystkim się podobało.                                                         

Była bardzo miła atmosfera i dużo śmiechu. 

 

                                    Ilona Błaszkiewicz i Wiktoria Skrzypczak 
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NASZE WYSTĘPY GOŚCINNE WE WRONIU 

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY 

Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowaliśmy 

program poetycko – muzyczny ph. BÓG SIĘ RODZI W NASZYCH SERCACH. 

 
Dziękujemy za gościnne, ciepłe przyjęcie i prezenciki.   
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Cieszymy się, że mogliśmy piosenką rozweselić ludzi starszych,                       

wśród których byli nasi krewni i znajomi. 

 

Celem konkursu było wyłonienie Klasowych 

Mistrzów Ortografii i kształcenie naszych 

sprawności językowych. 

                                                            

 

 
 MISTRZAMI ORTOGRAFII 

ZOSTALI:                                                                                                        

W klasie III                                                                                                                                                                    

I miejsce - Patrycja Politowska                                                                                                                       

II miejsce – Lena Matuszak                                                                                                                                      

III miejsce - Oliwia Krawczyk 
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W klasie IV                                                                                                                                                                    

I miejsce – Miłosz Skowroński                                                                                                                                  

II miejsce – Julia Piasecka                                                                                                                               

III miejsce – Kacper Stachowski                                                                                                                               

W klasie V                                                                                                                                                                     

I miejsce – Weronika Dziub                                                                                                                                     

II miejsce – Joanna Nowocień                                                                                                                       

III miejsce – Kacper 

Łopatkiewicz                                                                                                                            

W klasie VI                                                                                                                                                                      

I miejsce – Ilona Błaszkiewicz                                                                                                                                  

II miejsce – Wiktoria Skrzypczak                                                                                                                  

III miejsce – Jagoda Grądzka 

 

 

 Malinowe lizaki serduszka  
             Składniki: 

 20 dag cukru (szklanka) 

 30 ml soku malinowego 

 20 ml soku z cytryny 

 30 ml wody 

 Patyczki plastikowe lub drewniane (np. wykałaczki) 

 Foremki serca 

Wykonanie: Brzeg każdej foremki naciąć z boku. Do rondelka wsypać cukier, dodać 

wodę, sok z cytryny i sok z malin. Masę podgrzewać na małym ogniu, cały czas 

mieszając. Gdy cukier całkowicie się rozpuści, a masa stanie się jednolita, wypełnić 

nią foremki. Odstawić na 2 godziny (czas uzależniony jest od ilości masy w foremce) 

do lodówki, po czym wyjąć lizaki. 

                                                 Słodkich Walentynek! życzy Wiktoria z kl. VI 

  KĄCIK POEZJI      Gdy ma się piętnaście lat 
                                  I na dżinsach parę łat, 

                              To z bukietem człowiek czuje się dość marnie. 

                                  Jakiś badyl, jakiś liść, 

   Nie wiadomo jak z tym iść, 

Więc już lepiej, gdy ominie się kwiaciarnię. 

                Kupię ci pęczek rzodkiewek 

                Na rogu Nowego Światu. 

                Kupię ci pęczek rzodkiewek 

                Zamiast bukietu kwiatów. 

                Te rzodkiewki, to jest coś. 

                 Popatrz tylko, tamten gość 

      Kupił kwiaty za sto złotych chyba w sumie. 

                Tamta pani kwiaty ma, 

                A nie cieszy się jak ja. Tamta pani cieszyć się już tak nie umie. 
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CZAR WSPOMNIEŃ                                                                                    

Z okazji Walentynek, kiedy byliśmy w  klasie IV zorganizowaliśmy 

uroczyste spotkanie „przy herbatce”. 

 
Mówienie o uczuciach nie jest łatwe. Aby stało się nieco prostsze,                

warto skorzystać z zamieszczonych wskazówek                                           

zebranych przez Wiktorię Skrzypczak 

 Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za to, co mówisz. Zastanów się 

dobrze, zanim powiesz komuś o swoich uczuciach. Nieprzemyślane słowa, 

wypowiedziane pod wpływem chwilowych emocji, mogą spowodować wiele 

problemów. Czy rzeczywiście jest tak, jak ci się wydaje i czy na pewno 

chcesz daną osobę o tym poinformować?  

 W zależności od sytuacji, w której się znajdujesz, możesz o swoich 

uczuciach delikatnie komuś zasugerować lub powiedzieć wprost. 

 Nie zapominaj, że mimika twarzy i gesty znaczą więcej niż słowa! 
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JEŚLI CHCESZ, BY INNI CIĘ LUBILI I SZANOWALI,                                

PAMIĘTAJ O KILKU ZASADACH. 

- Bądź osobą uczciwą. 

- Zachowuj się tak , by nikomu nie robić przykrości. 

- Odnoś się do innych z życzliwością . 

- Doceniaj innych i szanuj to, co robią. 

- Dochowuj złożonych przyrzeczeń. 

- Nie popisuj się. 

- Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. 

                                                                                              Weronika Dziub 
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