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1.Może być złamane. 

2.Miesiąc z walentynkami. 

3.Czują  je w brzuchu zakochani. 

4.Na palcu narzeczonej. 

5.Lubią  je dostawać kobiety. 

6.Święto zakochanych 

7.Najwspanialsze uczucie. 

8.Bożek miłości 

 
Imię i Nazwisko:  
Rozwiązanie:  
 
Kupon konkursowy należy przekazać na ręce Mai Michalak do dnia 

19.02.2014r. 
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Rozmowy (nie) poważne 

- co to jest za święto  Walentynki? 

 
Franek Pawłowski 

- W Walentynki wszyscy 

zakochani się całują. 

 
Ala Kutowska 

-Walentynki kojarzą mi się z 

różami i lizakami w kształcie 

serca. 

 
Amelka Plucińska 

-Tego dnia wszyscy wyznają 

sobie miłość i robią miłe 

prezenty. 

 
Martyna Staszak 

-W Walentynki trzeba mieć 

dużo serduszka i rozdawać je 

koleżankom i kolegom. 

 
Bartek Woźniak 

-To jest święto wszystkich 

zakochanych, jeśli ktoś ci się 

podoba, dajesz mu kartkę z 

serduszkiem. 

Z przedszkolakami rozmawiały: Kala, Mania 
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Horoskop na walentynkiHoroskop na walentynkiHoroskop na walentynkiHoroskop na walentynki    

Baran Baran Baran Baran ----    luty to dla Baranów , to miesiąc prawdziwej miłości, 

wykorzystaj to. 

Byk Byk Byk Byk ----    przyszedł czas na poprawę samopoczucia! Rozejrzyj się 

uważnie dokoła, a zauważysz kogoś, kto już od dawna popatruje 

w twoją stronę. 

BliBliBliBliźninininiętatatata----    zupełnie straciliście umiar i zdrowy rozsądek, 

rzucicie się na oślep w wir uczucia. 

RakRakRakRak----    Rakom w tym miesiącu z uczuciami łatwo nie będzie. 

LewLewLewLew----Walentynki upłyną w iście królewskiej atmosferze, którą Lwy 

tak lubią. 

PannaPannaPannaPanna----    nie myśl tylko o pieniądzach, pora na uczucia 

WagaWagaWagaWaga----    uwaga, samotne Wagi! Nadchodzi bardzo poważna 

poprawa sytuacji miłosnej . 

SkorpionSkorpionSkorpionSkorpion----    spodziewaj się miłości właśnie w lutym. 

StrzelecStrzelecStrzelecStrzelec----    bądź cierpliwa, będzie jeszcze  czas na miłość. 

KozioroKozioroKozioroKoziorożecececec- zadbaj o dobry nastrój w walentynki., opłaci się. 

WodnikWodnikWodnikWodnik----    musisz uwierzyć ,że marzenia się spełniają. 

RybyRybyRybyRyby----        wkrótce rozwiążą się wszystkie  Twoje problemy miłosne.       

Dżulietta i Pati 
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Jak poderwać dziewczynę?- porady dla 
nastolatków 

 

1. Pokręć się trochę przy niej. Tylko pamiętaj, nie łaź za nią wszędzie 
krok w krok... to może być nawet zabawne ale robi się też nużące. 

2. Niemal każda dziewczyna lubi być adorowana. Może pokusisz się o 
tajemnicze liściki do nie, może podrzuć jej do plecaka kwiatek? Niech 
wie, że jest ktoś, komu na niej zależy. 

3. Rozmawiaj z nią. Wiem, że to może być trudne, ale spróbuj 
cierpliwie wysłuchać jej paplaniny na temat koleżanek, kolegów, 
szkoły, lekcji, rodziny itd. Dziewczyny często mają nieźle gadane, ale 
jeśli jej wysłuchasz to już będzie plus :) 

4. Wiele dziewczyn uznaje zasadę, że to chłopak robi pierwszy krok. 
Jeśli wi ęc ta Twoja piękna nie robi krzywych min na Twój widok, to 
może warto podejść i zagadać do niej? Przecież nic przy tym nie 
stracisz, a zbliżysz się do niej. 

5. Każda dziewczyna lubi komplementy. Możesz więc parę miłych 
uwag pod adresem swojej lubej rzucić. Ale uwaga! Nie daj plamy, 
komplementy mają to do siebie, że muszą być przemyślane. Z 
wyczuciem i odpowiednie do sytuacji. 

6. Jeśli jesteś dość odważny i znasz dziewczynę dłużej to może 
zaproponuj randkę? Jakiś spacer? 

                                                        Radzą:   Julka i Pati 
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Zakochani są wśród nas 
- wywiad z Arturem i Krysią 

 

 
 
1.Od jak dawna się znacie?  
K. Od najmłodszych lat. 
A. Znamy się od przedszkola. 
2.Dlaczego spodobała ci się Krysia? 
A. Bo jest ładna, mądra, podoba mi się jej charakter. 
3.Dlaczego zwróciłaś uwagę na Artura?  
K. Bo ma blond włosy, jest sympatyczny i  ładny. 
4. Jak świętujecie walentynki? 
A. Podaruje nie jedną walentynkę i czekoladę. 
K. Podaruje mu walentynkę. 
5.Czego życzyć wam w nowym roku? 
Razem: Szczęścia i żeby ten związek przetrwał. 
 



Taczanowskie To i Owo strona 4 

 

 

 
Oczywiście każdy, kto jest zakochany nie oprze się pokusie kupienia 
czegoś swojej ukochanej osobie. Ludzie będący bardzo blisko ze sobą 
bardzo często kupują sobie bieliznę, Nawet kryzys, jaki przetoczył się 
przez Europę i USA nie zmienił zapędów zakochanych – 
walentynkowy handel nie odczuł kryzysu, ponieważ opiera się on nie 
na drogich prezentach, ale na drobiazgach, na które stać każdego, nawet 
nękanego kryzysem obywatela. W Dniu Zakochanych wypada, nawet 
mając lat 50 dać swojej wybrance równolatce lizaka w kształcie 
czerwonego serduszka. W żadnym innym dniu taki „prezent” nie byłby 
miło przyjęty, a 14 lutego i lizak za symboliczną złotówkę może 
sprawić radość. Mile widziane są romantyczne Randki i wieczory dla 
singli. Zawsze przyjemnie jest dostać anonimową kartkę od wielbiciela. 
Tego dnia w kinach na pewno można wybrać dobrą komedię 
romantyczną.  
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Wieści z biblioteki 

 Za nami pierwsze półrocze , pora na podsumowanie i tytuł 
najlepszego czytelnika. 
 W kategorii klas I-II najlepszym czytelnikiem okazała się 
Gabrysia Grobelna z kl. I. W kategorii kl. IV-VI  tytuł ten przypadł 
uczniowi kl. IV a Patrykowi Jankowskiemu.  

  
Gabrysia Grobelna z kl. I Patryk Jankowski z kl. IV 

 
 Najlepiej czytającą klasą okazali się uczniowie klasy pierwszej 
(18przeczytanych książek na jednego ucznia). 

 
GRATULUJEMY !!! 

 
Ferie w bibliotece 

 W czasie ferii, w każdy czwartek i piątek, odbywały się zajęcia dla 
najmłodszych dzieci pod hasłem,, Bajkowy teatrzyk kukiełkowy”. 
Uczestnicy wykonywali pacynki, tworzyli własny teatrzyk kukiełkowy, 
wymyślali scenariusz przedstawienia. Nie zabrakło zabaw ruchowych, 
czytania książek i zajęć z papieroplastyki. 
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Nasz Samorząd 

Hej kolęda, kolęda……, czyli o kolędnikach 
 

 
 
 Dzisiaj trudno ich spotkać. Za to kiedyś  obecni byli w każdym 
mieście, wiosce i najmniejszej osadzie. Kolędnicy chodzili po 
gospodarstwach, domach i mieszkaniach, śpiewali kolędy, zabawiali 
tańcem, wystawiali jasełka, a nawet duże przedstawienia. Kolędnikiem 
mógł być każdy. Jednak częściej zostawali nimi młodzi chłopcy. 
Wiązało się to z większą wytrzymałością na mrozy i dalekie, piesze 
trasy.  Udający się po kolędzie ludzie musieli się odpowiednio 
przebrać. 
 Ich zwyczajem, uczniowie kl. IV a kolędowali z klasy do klasy. 
Nie zabrakło ich również w gabinecie p. dyrektor, w sekretariacie 
szkoły i u pań kucharek. Wszystkim napotkanym życzyli zdrowia i 
pomyślności w Nowym Roku. 
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Weź kartkę i długopis do ręki, odpowiedz na pytania. 
1. Napisz imię osoby płci przeciwnej. 
2. Który kolor najbardziej lubisz: czerwony, czarny, niebieski, zielony 
czy żółty? 
3. Pierwsza litera twojego imienia? 
4. Miesiąc urodzenia? 
5. Imię osoby tej samej płci. 
6.Ulubiona cyfra? 
Skończone – zobacz poniżej: 
Odpowiedzi: 
1. Kochasz tę osobę. 
2. Jeżeli wybrałaś /eś: 
Czerwony – twoje życie jest pełne miłości. 
Czarny – nie jesteś zbyt czuła/y. 
Zielony – twoja dusza jest zrelaksowana i jesteś osobą na luzie. 
Niebieski – jesteś spontaniczna /y i kochasz całusy.                             
Żółty- jesteś bardzo szczęśliwą osobą i udzielasz dobrych rad. 
3. Jeżeli pierwsza litera twojego imienia jest: 
A-L  - masz w sobie dużo miłości, którą ofiarujesz bliskim i 
przyjaciołom. 
Ł-Z  - - lubisz pomagać innym a twoje życie uczuciowe wygląda  
świetnie. 
 4. Jeśli urodziłaś /eś się w: 
Styczeń – Czerwiec 
Rok minie ci bardzo dobrze i odkryjesz, że zakochasz się w kimś 
zupełnie nie oczekiwanym. 
Lipiec-Grudzień 
Twój związek (uczuciowy) jest bardzo silny, będzie trwał długo i 
pozostawi wspaniałe wspomnienia na zawsze. 
5. Ta osoba jest twoim najlepszym przyjacielem. 
7. To jest ilość twoich przyjaciół w twoim życiu. 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
 

  

  

  

  
 
 


