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Chłopak mówi do swojej dziewczyny : 

-Ale będziemy mieli super walentynkowy wie-

czór! Mam trzy bilety do kina!  

-Po co trzy? 

 -Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry. 

Szanse na dozgonną miłość 

bardzo rosną z wiekiem. 

Dlaczego pan za mną chodzi? - 

pyta zdenerwowana kobieta. 

Po randce: 

 - Czy odprowadzisz mnie do domu, Romanie? 

 - Tak, wzrokiem... 
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Jakub Malec kl. 6  

Sport w naszej szkole 

W naszej szkole niedawno odbyły się zawody w piłce ręcznej chłopców i dziew-

czyn klas 7-8, nasze koleżanki wygrały zajmując 1 miejsce, a chłopakom nieste-

ty się to nie udało i zajęli ostatnie miejsce. Klasy 5-6 były na zawodach koszy-

kówki. Tym razem dziewczyny wygrały pierwszy mecz, ale niestety nie wystar-

czyło to by przejść o wielkiego finału.  W piłce ręcznej dziewczyny  wyjechały 

na rozgrywki do Birczy, jednak nie odniosły tam sukcesu 

Skoki Narciarskie' 

Polskie skoki nie pozostały w rękach samego Kamila Stocha, ponieważ Dawid Kubacki zaczął 

dobrze skakać i zdobył wielkie osiągniecia, wygrał 68 Turniej czterech skoczni który jest 

wielkim przeżyciem dla każdego nawet największych skoczków. Wygrał 4 konkursy pucharu 

świata i obecnie zajmuje 4 miejsce w klasyfikacji FIS. 

A wielki mistrz Kamil Stoch wygrał w tym zimowym sezonie 2 konkursy Pucharu Świata w tym 

w Zakopanem przed wielka publicznością. Obecnie zajmuje 5 miejsce  w klasyfikacji FIS 

Od 24 marca 2019 nowym trenerem kadry A jest Michal Dolezal, który był asystentem 

wcześniejszego trenera reprezentacji polski Stefana Horngachera. Obecnym asystentem 

Piłka nożna w liczbach 

Piłka nożna jest dyscyplina olimpijska od 1900 

roku. Do 2009 roku  na całym świecie w rozgryw-

kach brało udział 265 mln zawodników i zawodni-

czek oraz 5 mln sędziów, należących do 2006 

lokalnych związków zrzeszonych w FIFA. W 

meczach piłkarskich. Regulaminowy czas meczu 

to dwie połowy po 45 min każda. Mecze piłkarskie 

odbywają się na prostokątnym, pokrytym murawą 

boisku  o rozmiarach 45 do 90 m szerokości i 

długości od 90 do 120 m, lecz boisko nie może 

być kwadratowe. Od 14 marca 2008 roku, każde 

nowe boisko powinno mieć 105 m długości i 68 m 

szerokości.  

Jakub Kawalerski 

   LOVE is in the air. 

  Piątek 14 lutego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego był w Naszej Szkole świętem miłości, przy-

jaźni i sympatii. Stylowy Amor wraz z pomocnicami roznosił zebraną wcześniej pocztę walentynkową.       

Pracy było co niemiara, gdyż walentynek zebrało się naprawdę dużo. Z godnie z zasadą przez żołądek   

do serca, Amorek rozdawał również walentynkowe czekoladki . Nastrój dopełniał piękny wystrój szkoły 

oraz fakt, że na prośbę Samorządu część uczniów  założyła czerwone ubrania. Atmosfera tego dnia była 

wyjątkowa. 

 W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy za wspólną zabawę. 

                 szkolna ławeczka 



  

 

Walentynkowe 

dekoracje 

                       KĄCIK MODY 
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Tym razem jednak pastele mocno zdominują 

kolorystykę ulicy i staną w mocnym kontraście 

do modnych w tym roku jaskrawych neonów.  

Modne kolory tej wiosny lilaróż, 

baby blue, pudrowy róż, delikat-

ny pomarańcz i cytrynowa żółć. 

To kolory, które pojawiły się 

między innymi na wybiegu u Guc-

ciego, Lanvina    i Max Mary  

Kl.6a 

Kl.8b 

Kl. 4 
Kl. 8a 

   Michalina Makuch,  

    kl. 8b 
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Góra Grosza Góra Grosza ma 20 lat! 
Jest dorosła! To, jak duża urośnie na dwudzieste urodziny, zależy od 

Was. Potrzebujemy Was, by pomagać dzieciom, które są w trud-

nej sytuacji i nie mieszkają ze swoimi rodzicami.  

Góra Grosza pozwala  na prowadzenie małych domów i mieszkań dla 

usamodzielnianych wychowanków. Tam dzieci i młodzież  bezpiecznie 

rozwijają się i planują swoją przyszłość, gdy trwa kryzys w ich ro-

dzinie. Wasze grosze nie tylko wspierają talenty i zainteresowania  

podopiecznych z całej Polski, ale też umożliwiają 

prowadzenie trzech Specjalistycznych Ośrodków 

– „Port”, gdzie dziecko i jego rodzina mogą otrzy-

mać pomoc.  

Walentynkowe dekoracje 

Kl. 7b 

Kl. 6b 

Kl. 7a 

Kl. 5 
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Walentynkowe prezenty DIY 

14 lutego zakochani obchodzą swoje święto. Walen-

tynki to świetna okazja, aby obdarować ukochaną 

osobę jakimś skromnym upominkiem. Tego dnia wcale 

nie trzeba wydawać fortuny. Czasem wystarczy coś 

zrobionego własnoręcznie, tak od serca. 

Kubek z napisem 

Ciekawym prezentem z okazji Walentynek może być wła-

snoręcznie zrobiony kubek. Możemy na nim coś narysować 

lub umieścić ulubiony cytat. To DIY nie jest skomplikowa-

ne. Sprawdzi się marker do porcelany, ale jeśli takiego nie 

masz to nada się także ten zwykły. Następnie trzeba 

utrwalić wzór w piekarniku. Można włożyć kubek do zim-

nego piekarnika, a następnie włączyć na 220 stopni i zo-

stawić na 45 minut. 

Słoiczek 100 powodów dla których Cię kocham 

Oczywiście powodów może być znacznie więcej! Przyda się 

słoiczek, na którym nakleimy etykiete z napisem np. Kocham 

cię do środka wrzucimy 100 karteczek z napisami np. Ko-

cham Cię za to, że poprawiasz humor, …mogę na Ciebie li-

czyć w każdym momencie, …bo jesteś moim najlepszym 

przyjacielem, …jesteś zawsze obok, …rozbawiasz mnie do 

łez. 

Kartka walentynkowa 

To chyba najbardziej tradycyjny prezent walentynkowy. 

Takie kartki najczęściej wysyła się w szkole podstawowej   

i to zazwyczaj anonimowo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

i dziś przygotować taką laurkę dla naszej drugiej połówki. 

W środku warto napisać miłą dedykację. 

List w butelce 

 List w butelce to zabawny i romantyczny pomysł na 

walentynkowy podarunek. Będzie zaskoczeniem dla obdaro-

wanej osoby i z pewnością znajdzie się na honorowym miej-

scu w domu. 

Ola Bednarz ,  Martyna Sopel, Malwina Dobrowolska kl. 8b    

Michalina Patałuch kl. 5                                                                           

Walentynkowe ciekawostki 

 

 

1 miliard walentynek jest wysyłanych każdego roku. Najwięcej 

dostają... nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny ;)  

Najdłuższy pocałunek trwał 58 godzin, 35 minut i 58 sekund!     

Pobicie rekordu wymagało od zakochanych sporo wysiłku – nie 

mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania pocałunku.  

Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebano-

wej szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez króla Henryka VIII.  

Najdroższą Walentynką była kartka ze złota wysadzana diamentami i szmaragdami, którą Arystote-

les Onasis ofiarował Marii Callas. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.  

Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi.  

Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie. Ślą je dosłownie do wszystkich osób obda-

rzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Dostają je wszyscy członkowie rodziny, przyjaciele, 

koledzy i koleżanki, nauczyciele, szefowie, pracownicy.  

W Finlandii i Estonii dzień ten oznacza „dzień przyjaźni”. Życzenia składa się znajomym i przyjacio-

łom.  

W Japonii to kobiety dają prezenty swoim mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później odwzajem-

niają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. Od lat japońska walentynkowa 

tradycja polega na tym, że wręcza się ukochanemu ręcznie robioną czekoladkę. Czekoladka jest na-

zywana honmei-choko (本命チョコ), co do-

słownie oznacza czekoladka dla wybranka . 

 Najpopularniejsze prezenty na walentynki to: 

-Kartka – 52% 

-Czekoladki – 50,5% 

-Kwiaty – 36% 

-Kolacja w restauracji – 35,6% 

-Biżuteria – 18,9% 

-Ubranie – 14,6% 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Anna Żuk 5b 
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Co jest nas w stanie uszczęśliwić w walentynki: prezent czy czułość, troska i zaangażowanie? Wyniki ankiet 

wskazują, że zarówno materialny, jak i niematerialny aspekt są tak samo ważne zarówno dla kobiet, jak i męż-

czyzn . Dla 19 proc. Kobiet i 28 proc. mężczyzn liczy się tylko prezent, a 23 proc. Kobiet a 37 proc mężczyzn     

z kolei, zamiast prezentów, woli w jakiś niecodzienny sposób spędzić czas razem ze swoją drugą połówką.         

W kilku klasach przeprowadziłyśmy ankietę z pytaniem: 

 „Co podarowałbyś swojej wybrance na walentynki, gdybyś nie miał 

nieograniczone możliwości w tym zakresie.”  

Okazało się, że to wcale nie pieniądze ograniczają nasze marzenia, tylko nasza 

wyobraźnia. Sky is the limit! 

Oto najciekawsze odpowiedzi. 

Spacer w ogrodzie, pełnym kwiatów o zachodzie słońca. 

Niezapomniana podróż dookoła świata. 

Wymarzony pies. 

Podróż na Hawaje. Wyprawa statkiem na egzotyczne wyspy. 

Kupiłbym jacht, byśmy wspólnie mogli pływać. 

Bugatti veynon, żeby miała czym jeździć i Iphona XI pro, żeby mogła sobie w nim robić ładne 

zdjęcia. 

Samochód, najlepiej audi. 

Karnet na tor wyścigowy. 

Zorganizowałbym poszukiwanie skarbu. 

List, w którym napisałabym, co czuję. Bo prawdziwej miłości wystarczą tylko słowa. 

Basen XXL w kształcie serca, wypełniony płatkami róż. 

Gwiazda o jej/ jego imieniu. 

Nieskończone uczucie. 

Serce pełne miłości, żeby dobro nigdy się nie kończyło, a zło odchodziło. 

Kamień z napisem „Love”. 

Zapas czekolady na całe życie 

Wspólna pizza. 

Jeśli nie zna angielskiego, to kurs języka,  by pojechać do LA. 

Jacht, bo łodzią można wszędzie. 

Romantyczna kolacja na bezludnej wyspie. 

Dożywotni karnet na posiłki we wszystkich restauracjach świata i pigułka 

„nietycia” w zestawie. 

Złote myśli o miłości 

Jestem o wiele bardziej 

sobą, kiedy jestem z Tobą. 

Widziałam, że jesteś dosko-

nały, więc Cię pokochałam, a 

potem zobaczyłam, że nie 

jesteś doskonały,  i pokocha-

łam Cię jeszcze bardziej. 

Angelita Lim 

“Kocham Ci za to, że jesteś jedyną osobą, z którą 

chce mi się rozmawiać przed snem” – When the 

Harry met Sally 

“Jesteś jedynym powodem, dla którego ja jestem. 

Jesteś moimi wszystkimi powodami…” Piękny umysł 

Miłość szczęśliwa. 

 Czy to jest normalne, czy to poważne, 

 czy to pożyteczne, 

 co świat ma z dwojga ludzi, 

 którzy nie widzą świata? 

 

Wisława Szymborska 
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15. Niech zgadnę urodziłaś się 

dziesiątego października? 

-Nie, dlaczego? 

-Bo jesteś 10/10 

16. Wiesz co to znaczy Kc? 

-Kocham cię 

-Ja ciebie też 

17. Hej mała jesteś taka słodka że mogłabyś słodzić 

gorzkie żale w kościele. 

18. Wyglądasz jak moja czwarta dziewczyna 

-A ile ich miałeś? 

-3 

19. Przepraszam która godzina? 

- 13.30 

-Ooo, najwyższy 

czas się poznać 

Justyna Mazurek kl. 

8a 
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Śmieszne teksty  

Porady walentynkowe  

Ratunku ! O czym z nią gadać?!  

Twoja dziewczyna jest bardzo nieśmiała. Jeśli tylko uda ci się 

pobyć z nią sam na sam, zachowujecie się tak, jakbyście pozapomi-

nali języka. A jak to jest w grupie przyjaciół? Na pewno lepiej! 

Zatem sprawa jasna: nie chcesz niczego zepsuć między wami, boisz 

się palnąć coś niestosowanego i stracić ukochaną. Potrzebujesz 

rady: ,,Czy lubisz?'' , ,,czy widziałaś?'', ,,jak ci się podobał?'' -to 

pytania na które zawsze uzyskasz obszerną odpowiedź. Gdy prze-

mówi: słuchaj! Okazuj zainteresowanie, nie przerywa, ale się dopy-

tuj! Gdy jesteście w grupie, ,,nawijaj ''o różnych rzeczach, by 

wyłowić te tematy, które najbardziej JĄ interesują . Skomentuj 

jej wygląd. Możesz powiedzieć coś o jej stroju, włosach, czy 

czymś innym. Ale nie przesadzaj, mów tylko o tym, co naprawdę ci 

się podoba, w przeciwnym razie będziesz brzmiał fałszywie. Jeżeli 

nic szczególnego nie przykuło twojej uwagi, powiedz po prostu,    

że ładnie wygląda Nie RADZIMY:  

● zagadywać wiecznie, 

dlatego nic nie mówi;  

● zmuszać JEJ, by powie-

działa w końcu – co o tobie 

myśli, czy cię kocha?;  

● peszyć JEJ gwałtowno-

ścią swoich uczuć.  

1.  Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz 

2. Trzy, a nawet cztery epoki lodowcowe nie ostu-

dzą    

     moich uczuć do ciebie 

3. Jesteś może stroną https? Bo bez ciebie je-

stem :// 

4. - ile to jest 1 x 10 

    - 10 

    - ile to jest 1 x twój numer? 

5. Chyba zadzwonię na policję, bo skradłaś moje 

serce 

6. Rzuciłbym się na ciebie jak ludzie na promocję   

w Lidlu 

7. Gdybyś była kanapką w McDonald’s to byś była 

McBeauty 

8. Hej składasz się może z miedzi i chromosomów?                 

    Bo jesteś CuDNA 

9. Azor, chodź tu! Przepraszam podbiega do ład-

nych dziewczyn 

10. Przy mnie żaden creeper nie  zrobi ci krzywdy. 

 

Patrycja Kulczycka kl. 8a 

1. Bolało? 

-Co? 

-Jak spadłaś z nieba 

2. Kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz. 

3. Gdybyś była kanapką w Mc nazywała byś się 

Mcbeauty. 

4. Chyba zadzwonię na policję bo skradłaś mi ser-

ce. 

5. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, 

czy mam przejść jeszcze raz? 

6.Masz na imię google? 

-Nie, dlaczego? 

-Bo masz wszystko czego szukam 

7. Dzwonili do mnie z nieba, mówili że uciekł im 

anioł. Spokojnie nie powiem gdzie jesteś.  

8. Ej mała nie chodź po deszczu 

-Dlaczego? 

-Bo jesteś taka słodka, że się rozpły-

niesz. 

9.Twój tata był chyba złodziejem 

-Dlaczego? 

-Bo ukradł wszystkie gwiazdy i umieścił je 

w twoich oczach 

10. Czekaj! 

-Po co? 

-Zrobię ci zdjęcie żeby Mikołaj wiedział 

co chcę pod choinkę 

11. Masz patent ratownika? Bo utonąłem 

w twoim spojrzeniu 

12. Z moim telefonem chyba jest coś nie 

tak 

-Dlaczego? 

-Bo niema  w nim twojego numeru 

  

13. Dokąd tak kopytkujesz przepiękna 

gazelo? 

 

14. Czy mogę pójść z tobą do domu? 

Rodzice zawsze mi powtarzali, abym 

szedł za swoimi marzeniami. 



  

 

O swojej pasji—rysowaniu   

Opowiadają Amelia Skubis i Olivia Wasilewska z 

klasy 6 . 

Nasza przygoda z rysowaniem zaczęła się od …. nudy.          

Tak, nuda potrafi skłonić do kreatywności.  Jak było 

mi źle, to wyżywałam się na kartce, to pomaga.  

Ta  fascynacja fantastyką i bajkowymi postaciami 

zainspirowana została  przez „Boku no Hero Acade-

mia”, mangę napisaną i ilustrowaną przez Kōheia  

Horikoshi. To na niej wzorujemy się rysując swoje 

postacie i historie.  

Rozmawiał  Artur Kornaga kl. 6 
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NASZE  PASJE 

Prace Olivki 


