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Krzyżówka 
 

      1.      
      2.      
   3.         
    4.        
    5.        
      6.      
7.            

 
1. Miłosny narząd 
2. Miesiąc zakochanych 
3. Ulubiony prezent wszystkich kobiet 
4. Patron zakochanych 
5. Ma kolce, ale nie rani  
6. Miłosny strzelec  
7. Na palcu narzeczonej  
 
Imię, nazwisko   
Hasło  
W jakim języku jest hasło  
 
Kupony z hasłem należy oddać Dawidowi Sobańskiemu do 
13.02.2013roku.  
 
Zespół redakcyjny: Marta Balcer, Julia Kamieniarczyk, Weronika 
Banachowska, Wiktoria Wachowiak, WeronikaWykrętowicz,  Paulina 
Matysiak, Maja Michalak, Zuzanna Klusak, Kamila Banaszyńska, 
Maria Mikołajczak, Maria Kuźniacka, Dawid Sobański, Mikołaj 
Michalak. 
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Rozmowy (nie) poważne 

Jak poznać, że ktoś jest zakochany? 
 

 
Franek Pawłowski kl.0 

Wtedy para idzie na ślub i 

można sobie dawać buziaczki. 

 
Kacper Wachowiak kl. III a 

Jak ludzie się kochają, to 

chodzą ze sobą i całują się na 

drzewie.  Czasem też się 

prześladują. 

 
Maja Adamek kl. III b 

Zakochani ciągle się na siebie 

patrzą i dają sobie zdjęcia. 

 
Wiktor Wiśniewski kl. 0 

Zakochani robią wszystko razem 

np. rysują kredkami i czasem się 

zaczepiają. 

 
Nikola Lewicka kl. 0 

Jak się ktoś zakocha to się 

trzyma za ręce i ciągle o nim 

myśli. 

Opracowały: Lil, Tusia, Wer@ 
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Horoskop dla zakochanych ♥ 

 
Wodnik Gwiazdy wyraźnie wskazują na to, że w najbliższych tygodniach 

mało który chłopak pozostanie obojętny na Twoje wdzięki. 

Ryby Pif- paf!! Strzała Amora trafiła Cię prosto w serce, z wzajemnością. 

Baran Zaraz po feriach odkryjesz, że zależy Ci wyłącznie na jednym 

(jednej) chłopaku (dziewczynie). Jego (jej) serce zdobędziesz dopiero po 

pewnym czasie. 

Byk Wpadnie Ci w oko dziewczyna (chłopak) piękna/y jak marzenie. 

Weźmiesz ją (jego) na cel i… zrezygnujesz. 

Bliźnięta Nareszcie pożegnasz się ze złą passą. Na horyzoncie pojawi się 

nowy chłopak. 

Rak Wysoka szatynka (szatyn) już przynajmniej chodzi za tobą i to krok 

w krok uśmiechnij się do niej (niego). 

Lew Okaże się, że twój luby (luba) ma nie tylko piękny uśmiech oraz 

czarujące maniery, ale także głowę na karku. 

Panna Zamarzy Ci się starszy chłopak i nie zauważysz, że kumpel z klasy 

robi wszystko, by się tobie przypodobać. 

Waga Jeszcze niedawno pewien chłopak (dziewczyna ) był ci tak miły 

jak karaluch znaleziony na poduszce. Jednak wkrótce w nim… się 

zakochasz. 

Skorpion sprawy sercowe bywają męczące! Do tej pory wydawało Ci 

się, że miłość to kwiatki i motylki. Okaże się, że to 

także pewne, niekoniecznie fajne, obowiązki. 

Strzelec Chodzisz z głową w chmurach i 

motylkami w brzuchu. Odważ się i podejdź do 

ukochanego (ukochanej) nie pożałujesz !! 

Koziorożec Już nie pamiętasz, kiedy byłaś tak 

szczęśliwa, jak teraz. Twój ukochany zaprosi cię 

do kina. 

 
Opracowały: Tusia, Lili 
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Skąd się wzięły walentynki? 

Powszechne święto zakochanych 

obchodzimy 14 lutego, ale czy wiemy 

skąd wziął się ten zwyczaj  i czy święty 

Walenty jest patronem zakochanych?  

Od średniowiecza dzień św. Walentego 

obchodzony jest na całym świecie jako święto 

zakochanych. Jednak jak się okazuje święty Walenty wcale nie jest 

patronem zakochanym, lecz chorych. 

Ale czy to ważne, skoro wielu twierdzi, że miłość to jedna z 

najpoważniejszych chorób jakie dotykają ludzkość. 

Wszystko zaczęło się w trzecim wieku naszej ery w Rzymie, gdzie 

Walenty był księdzem, a Rzymem władał okrutny Klaudiusz II, który 

zabraniał żołnierzom zawierać związki małżeńskie, ponieważ jego 

zdaniem kawalerowie byli lepszymi żołnierzami. Ksiądz Walenty 

potajemnie udzielał ślubów żołnierzom, za co spotkała go śmierć. Ale 

ludzie, których uszczęśliwił zaczęli obchodzić dzień jego śmierci jako 

dzień zakochanych. Brytyjczycy uważają walentynki za własne święto 

dlatego, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott, twierdzą, że 14 

lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się 

w pary. Ludzie po prostu idą za ich przykładem. 

 
Zebrała: Mania 
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Moja pierwsza miłość 

 Ile miałeś/aś lat, 
gdy się po raz 

pierwszy 

zakochałeś/aś? 

Kto był 
obiektem 

twoich 

westchnień? 

Jak 
okazywałeś/aś 

swoje uczucia? 

 
Krystian Kois 

Miałem wtedy 6 

lat. 

No trudno, 

powiem, była to 

Weronika. 

Trzymałem ją za 

rękę i dzieliłem 

się słodyczami, 

opowiadałem też 

dowcipy. 

 
Wiktoria Walczak 

Chodziłam do 

zerówki 

O ile pamiętam 

miał na imię 

Patryk. 

Często się 

razem 

bawiliśmy, 

uwielbiałam 

robić mu 

niespodzianki. 

 
Julia Adamek 

Miałam 5 lat i 

chodziłam do 

przedszkola. 

Jest to moja 

słodka 

tajemnica. 

Starałam się 

tego nie 

okazywać, bo on 

o tym nie 

wiedział. 

 
Dawid Kois 

Było to w I 

klasie. 

Miała na imię 

Daria. 

Były to tzw. 

,,końskie 

zaloty”, czyli 

krótko mówiąc 

łaskotałem ją. 

 
Daria Pietrzak 

Miałam wtedy 9 

lat. 

Jest to moją 

wielką 

tajemnicą. 

Okazywałam to 

uczucie 

uśmiechem. 

Opracowały: Martuu;) i Pauli:D 
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Spod pióra panny Tuśki 

Zakochany miś  

Dwa misie na ławce siedziały,  

do siebie się przytulały.  

Pocałować też się chciały, 

bo tak mocno się kochały.  

 

 

Podziękowanie 

Dziękuje za wspólne miłe chwile. 

Za lody zjedzone  

i te przygody szalone. 

Za wspólne rozmowy,  

w ten wieczór zimowy. 

Za spacer po łące, 

Pogoń za zającem. 
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NASZA BIBLIOTEKA 

 

� Pierwszym działaniem aktywu będzie zorganizowanie akcji 

ph.„Złotóweczki na książeczki”. Zebrane  pieniądze zostaną 

przeznaczone na zakup ciekawych książek do biblioteki.  

PROSIMY WSZYTSKICH O WŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI. 

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOWTÓWKA!!! 

 

TĘ KSIĄŻKĘ WARTOTĘ KSIĄŻKĘ WARTOTĘ KSIĄŻKĘ WARTOTĘ KSIĄŻKĘ WARTO    

PRZECZYTAĆPRZECZYTAĆPRZECZYTAĆPRZECZYTAĆ    

    

Książką,którą chciałabym Wam polecicć jest 

powieść Małgorzaty Budzyńskiej pt. Ala 

MaKota. Z pewnością przypadnie ona do 

gustu wszystkim dziewczynom, ponieważ 

opowiada o losach nastolatki, przeżywającej 

miłosne perypetie. Ala, bo tak ma na imię 

główna bohaterka, mieszka w Warszawie i 

podczas wakacji poznaje przystojnego Tomka. Czy uda jej się zwrócić 

na siebie uwagę? Jeżli nie przeczytasz, na pewno się nie dowiesz! 

Jeszcze raz polecam. Książka w sam raz na Walentynki☺  

 

Lili 
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NASZA BIBLIOTEKA 
 

 TYTUŁ CZYTELNIKA MIESI ĄCA 
OTRZYMUJE: 

 
- w kategorii klas I-III  
ZOFIA SYMENKO 

 
- w kategorii klas IV-VI  
MARIA MIKOŁAJCZAK 

 
Gratulujemy!!! 
 

OGŁOSZENIA: 

� Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Rok Juliana Tuwima w 60. 

rocznicę śmierci poety” odbędą się 19 lutego w czytelni. 

� Szkolny etap konkursu „Z polszczyzną za pan brat” odbędzie się  w 

Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego. 

� Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji „Kwadrans na książkę” . Już w 

najbliższy czwartek o godz. 12.15 Weronika Banachowska opowie o 

książce, która ją zafascynowała i przeczyta ciekawy fragment powieści. 

ZAPRASZMY DO CZYTELNI!!! 

� Wzorem aktywu bibliotecznego działającego w gimnazjum, powołano 

aktyw w szkole podstawowej. W jego skład wchodzą uczniowie klasy VI: 

Marta Balcer, Weronika Banachowska, Zuzanna Grott, Julia 

Kamieniarczyk, Krystian Kois, Paulina Matysiak, Dawid Sobański, 

Wiktoria Wachowiak, Wiktoria Walczak, Weronika Wykrętowicz. 

 

Napisała: Nika^^ 
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Alfabet na wesoło 
(ciąg dalszy) 

 

O  jak ocena- Wskaźnik wiedzy ucznia. Obiekt 

znacznych zainteresowań rodziców. Przyczyna 

kradzieży dzienników klasowych ;) 

 
P  jak przyjaciel- Fajny gostek. Osoba , która 

zawsze chodzi z tobą na wagary. W szkolnej 

stołówce zjada znienawidzony przez ciebie 

zupę. Kasa pożyczkowa w razie finansowego 

dołka.  

R  rok szkolny- Okres niewoli ucznia. Temat tabu 

w czasie wakacyjnym. 

 

S  jak samorząd-Wybrańcy losu. Szkolny 

Parlament. Grupa ludzi, która walczy ze  

szkolnymi stereotypami. 
 

T  jak test-Słowo – klucz. Wśród większości 

uczniów może wywołać stan napięcia 

nerwowego. Męki Tantala. Wyznacznik 

dalszych losów ucznia. 
 

U  jak układ-Niespełnione marzenia. Rodzaj 

cichej umowy zawartej z nauczycielem: uczeń 

się nie uczy , a nauczyciel  nie pyta.  
 

W  jak wagary-Przerwa w mozolnej pracy ucznia. 

Najprzyjemniejszy fragment życia szkolnego. 

Wycieczki krajoznawcze po okolicy bez 

przewodnika. Element integrujący klasę. 
 

Z  jak zeszyt-Kartki papieru do pisania. Miejsce 

na twórczą pracę ucznia. W razie potrzeby 

łatwo wymienialny.  

 
Opracowała: Martuu;) 
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POCZTA  WALENTYNKOWA 

 

W Dniu Świętego  Walentego.  
Masz życzenia z serca mego! 
Od  początku znajomości w 
moim  sercu  stale gościsz. 
I zostaniesz  tam  do końca. 
Bo to rzecz nieustająca. 
 
  Dla  Jasia Balcera 

od tajemniczej wielbicielki  
 z klasy III b 

 
Z   kamyka na kamyk   
 przeskakuje sroczka  
kocham Cię  bo  masz 
ładne oczka. 
 

Dla Dawida Koisa 
 
Nie bądź  taka chmurna, 
Nie dręcz mnie daremnie, 
Bo lepszego chłopca nie znajdziesz 
ode  mnie. 
 

Dla Mai Adamek z III b 
ktoś znany, lecz  
niepodpisany  
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Na górze róże, 
Na dole fiołki, 
a my kochamy się 
jak dwa aniołki. 
 

Dla Marysi  Mikołajczak od 
kolegi z I b  

 
 
 

 
 
Jedno serce tylko 
mam , a w tym sercu róży 
 kwiat Maciej, Maciej żyj 100 lat 

 
Od nieznajomej brunetki  
dla  Macieja Owczarza 
 
 

Opracowały : Kama i Marii 

 


