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Walentynkowa krzyżówka  
      1.          

    2.            

     3.           

       4.         

   5.             

6.                

    7.            

    8.            

 
1. Obchodzi imieniny 14 lutego. 
2. Zapachy w flakoniku. 
3. Symbol miłości. 
4. Symbole małżeństwa. 
5. Karzełek ze strzałami 

miłości. 
6. Kolor miłości. 
7. Jedenasty miesiąc. 
8. Kwiat z kolcami. 

 
 

Imię, nazwisko, klasa  
Hasło:  

Znaczenie hasła:  
 

Opracowała: $weet 
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Rozmowy (nie) poważne 
Co to znaczy być zakochanym? 

 
Zuzanna Wasielewska  kl. II 

 

- Nie wiem, ponieważ nigdy nie 
byłam zakochana. 

 
Marta Leśniak .kl .Ib 

- To znaczy ,że chłopak 
zakochuje w dziewczynie i 
kupuje jej kwiaty. Ja nigdy się 
jeszcze nie zakochałam. 

 
Jakub Jędrzejak kl. Ia 

- Jak chłopakowi podoba się 
dziewczyna albo, odwrotnie, to 
się w sobie zakochują.  

 
Kasia Pawlak kl .III 

 

- Zakochani dają sobie kwiaty, 
czekoladki całusy. Często 
umawiają się na randki. 

 
 Opracowały sweet $ girl i Lila 
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Wierszyki na walentynki 
Jeżeli masz problem z wierszykiem na walentynki, 

oto nasze propozycje: 
 

Kocham, kocham ja szalenie!                    
Kochać, kochać to marzenie.  
Kochaj, kochaj Ty mnie też!  
Ja Cię kocham, przecież wiesz! 

                                     
Ja Cię nigdy nie zapomnę,  
Chociaż będę o 100 mil,  
Ja Cię kocham, kochać będę,  
Do ostatnich życia chwil. 

 
Choć jesteś daleko ode mnie,  
Choć życie jest ponure i złe  
Pamiętaj, Że ktoś potajemnie Kocha Cię. 
 

Może się już nie spotkamy,  
Może zginie Twój ślad,  
Więc nie zapomnij że Ty,  
To cały mój świat. 

 
Tak jak ta kartka do Ciebie pobieży,  
tak moje serce do Ciebie należy. 
 

Pokochałam oczy Twe  
I chcę patrzeć tylko w nie.  
Zobaczyłam usta Twe  
Pokochałam także je.  
Choć spojrzenia chwilę trwały  
Podobałeś mi się cały.  
Wszystko Twoje miłe jest,  
Każde słowo, każdy gest.  
Za ten wiersz nie gniewaj się,  
Bo naprawdę kocham Cię. 
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Horoskop walentynkowy 
 

Baran 
Jeżeli jesteś singlem, to spotkasz swoją drugą połówkę, ale dopiero w 
maju. 

Byk 
Czas na miłość przyjdzie pod koniec roku, na razie zadbaj o linię. 

Bliźnięta 
Zaplanuj romantyczną podróż, na pewno nie pożałujesz.  

Rak 
W sprawach miłości zawsze słuchaj swojego serca. 

Lew 
W sprawach sercowych duże zmiany w drugiej połowie roku. 

Panna 
Od lipca do października wiele nowych znajomości, mocniej zabije Ci 
serce. 

Waga 
Wreszcie spotkasz kogoś, kto doceni Twoje szalone pomysły- 
wykorzystaj to. 

Skorpion 
Szukając drugiej połówki ,zwracaj uwagę na  wspólne zainteresowania. 

Strzelec 
W najbliższym czasie będziesz w romantycznym nastroju. 

Koziorożec 
Koniecznie umawiaj się na randki- na pewno spotkasz kogoś 
wartościowego. 

Wodnik 
Miłości szukaj wokół siebie, a nie w Internecie- bądź ostrożny. 

Ryby 
Odnowisz znajomość z osobą, z którą rozłączył Cię zły los. 

 
Opracowały: 
ana, kris@, $weet. 
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Zakochani są wśród  nas 
- wywiad z Julką i Dawidem  

 
1. Jak długo się znacie ? 

Julia: Znamy się 6 lat . 
Dawid: Julkę znam od pierwszej klasy, czyli prawie sześć lat. 

2. Jak się poznaliście? 
Julia: Dawida poznałam w pierwszej klasie i od razu go polubiłam. 
Dawid: Oczywiście w szkole. 

3. Dlaczego spodobał/a Ci się Julia/Dawid? 
Julia:  Dawid od razu wpadł mi w oko ,ma miły charakter i trudno 
go nie polubić. 
Dawid: Julka ma piękne oczy i włosy, nie zwrócić na nią uwagi, 
poza tym jest koleżeńska i ma duże poczucie humoru. 

4. Jak zamierzacie spędzić Walentynki? 
Julia: Nie mamy jeszcze żadnych planów. 
Dawid: Na pewno wymyślę coś romantycznego, bo to przecież 
święto zakochanych. 

5.  Co dla was znaczy, że ktoś jest zakochany ? 
Julia: Dla mnie znaczy to, że ciągle się o kimś myśli, chce się z nim 
spędzać dużo czasu. 
Dawid: Wtedy ma się do siebie dużą sympatię, robi się sobie 
niespodzianki i jest się trochę o siebie zazdrosnym. 

Opracowały : kriss@ i ana 
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Walentynkowy 

konkurs  

Podane postaci dobierz w pary 
 
1. Piękna  A. Shrek  
2. Fiona  B. Romeo  
3. Kopciuszek  C. Osioł  
4. Bella  D Bestia  
5. Elka  E. Książę 
6. Smoczyca  F. Maniek 
7. Julia  G. Edward  
 
Kupon konkursowy(do cyfry dopasuj literę) należy przekazać  na ręce  
Oktawii Suty i Gabrysi Stempień  z kl V b do dnia 13.02.2015r. 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

Imię, nazwisko, klasa 
 

 
 

Opracowały: Mysia i Pysia 
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SPORT NA GORĄCO- WIEŚCI ZE ŚWIATA 
 
PIŁKA R ĘCZNA- Po raz pierwszy w jednym mieście, po raz pierwszy 
tylko w trzech halach, ale też pierwszy raz z takim rozmachem. W 
stolicy Kataru  zakończyły się mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. 
Gospodarze liczą, że świat długo o nich nie zapomni. Bramkarze 
reprezentacji Kataru wygrywali Ligę Mistrzów i inne europejskie 
puchary, a jeden wciąż strzeże bramki Barcelony. Rozgrywający mają za 
sobą sukcesy w najsilniejszych ligach świata, a jeden z nich wygrywał 
już mundial. Całym tym towarzystwem dowodzi facet, który do złota 
poprowadził aktualnych mistrzów świata. Mamy brąz- ale traktujemy go 
jak złoto. 
 
PIŁKA NO ŻNA- Cristiano Ronaldo był najlepszym piłkarzem 2014 
roku m.in. dla Wayne'a Rooneya, Ikera Casillasa, Roberta 
Lewandowskiego czy Edina Dżeko. Na Manuela Neuera wskazali 
Joachim Loew, Bastian Schweinsteiger czy Fabio Capello, a na Leo 
Messiego Zlatan Ibrahimović i Neymar. Ze szczegółowych wyników 
głosowania w plebiscycie "Złota Piłka FIFA" dowiadujemy się, że 
najlepsi futboliści na świecie wiedzą co to lojalność wobec kolegów z 
klubu czy reprezentacji.  
 
TENIS ZIEMNY- Jerzy Janowicz senior zapewnił, że jego syn ma 
jasno określony plan na sezon. - Nie ma śladu po kontuzji, wszystko jest 
w jak najlepszym porządku. Celem jest, aby Jerzyk był jak najwyżej w 
rankingu. Chciałby wejść do pierwszej dziesiątki - powiedział Janowicz 
senior. Urszula Radwańska bez większych problemów zameldowała się 
w II rundzie eliminacji wielkoszlemowego Australian Open 2015. Polka 
pokonała Brytyjkę Naomi Broady 6:4, 6:3. Dla krakowianki to pierwsze 
od trzech lat zwycięstwo na kortach Melbourne Park. 

       
 

pracowali: Ziutek i Sasiu 
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Walentynki dookoła świata 
W USA- kartki walentynkowe wysyła się do wszystkich osób. Do przyjaciół, 
rodziny, szefów, pracowników, znajomych. Niezależnie od płci i wieku. 
Dotyczy to nie tylko kartek, ale i drobnych prezentów. Podstawowym 
prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w kształcie serca, a 
do tego mogą być czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że do 
szkół wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. 
W Anglii-  istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za dorosłych. Później 
odwiedzano domy z radosnym śpiewem. Piosenki oczywiście miały charakter 
miłosny. Do najbardziej popularnych upominków należą kartonowe serca z 
postaciami Romea i Julii. W Walii ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie 
ukochanej osoby prezentem - drewniana łyżeczką, zdobioną serduszkami, 
kluczami i kłódeczkami. Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje 
serce" W Niemczech prezentem są czerwone róże, świadczące o miłości i 
wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe (koniecznie z marcepanu w 
polewie z mlecznej czekolady) lub piernikowe (w polewach lukrowych z 
miłosnymi wzorkami) słodycze w kształcie serca. Do tradycji należy również 
uroczysta kolacja, najczęściej w lokalu pośród innych zakochanych par. 
We Francji  -zamiast kartek wysyła się bukiet kwiatów zaopatrzony w bilecik. 
Zaprasza się ukochaną osobę na kolację lub do teatru. We Włoszech 
rozpowszechnia się kupowanie odzieży w kolorze czerwonym. Najczęściej 
jest to czerwona bielizna. 
W Hiszpanii -dostaje się praktyczne prezenty. Panie sprzęty AGD (lodówki, 
pralki itp), a panowie sprzęt komputerowy, odtwarzacze, gry itp. 
W Japonii- również walentynki są obchodzone. Tu jak w przypadku 
Ameryki, prezenty daje się każdemu (rodzina, przyjaciele, szefowie itp). 
Prezentami są głównie czekoladki, które daje się bardziej z grzeczności niż z 
większej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa rodzaje: "giri-choko" czyli 
czekoladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to wyroby z Belgii i 
Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla ukochanego. Te ostatnie są w kształcie 
serca z czekoladowym nadzieniem, powinny być wykonane własnoręcznie. W 
Polsce - popularne są oczywiście walentynkowe kartki w kształcie serca, 
czekoladki, pluszowe misie. Część polskich handlowców, głównie w sklepach 
z bielizną i ze słodyczami, udziela prowizji parom robiącym w tym dniu 
zakupy.  
Tajlandia - 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw. 

 
A wy co planujecie na Walentynki? 
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Wieści z biblioteki 
Najlepsi  czytelnicy 

Kornelia Cieślak z kl. Ia i Patryk Jankowski z kl. Va 
- najlepszymi czytelnikami I półrocza 

  

 

Najlepiej czytająca klasa w I-półroczu to klasa Ia i Ib (średnio na 
jednego ucznia przeczytano 22 książki) 

Ferie w bibliotece 
Biblioteka zaprasza na zajęcia podczas ferii zimowych, w każdy 
czwartek i piątek w godz. od 1000-1200. Tegoroczne ferie będą 
przebiegać pod hasłem: „Przyroda w bibliotece”. Poznacie różne 
ciekawostki przyrodnicze, wykonywać prace plastyczne z darów natury, 
przebierać się za zwierzęta i na pewno świetnie się bawić. 

Oferta biblioteki na ferie 
Dla najmłodszych czytelników polecamy dwie pozycje: 
- „Czaruś – pies z charakterem” i „Bunio trafia w dobre ręce” 
Dla trochę starszych: 
- „Pamiętnik Czachy” i „Cierpienia dziesięciolatka” 

Bezpieczny Internet 
W bibliotece odbywają się zajęcia cykliczne. Oprócz bajkoterapii w 
styczniu prowadzone były lekcje z bezpiecznego Internetu z 
wykorzystaniem gry „Odkrywcy Internetu”. 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 

   

  

  

  
  

 
 
 


