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Kochaj uśmiechem, gestem, spojrzeniem. 

Kochaj dotykiem, zapachem. 

Kochaj dobrocią, troską, przebaczeniem. 

Kochaj, zanim powiesz "kocham".                                           

„Jedynie dzieci wiedzą czego szukają – odparł Mały Książę. – Poświęcają 
czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia                      
i płaczą, gdy się im ją odbierze.”  

 

W numerze: 

- Kim był święty Walenty ? 

- Kogo kochamy? 

- Dzień Języka Ojczystego 

- Wspomnienia 

- Humor 

 

   
 

 
 

Miłość nie tylko              

od święta            

– wyrażaj ją 

każdego dnia. 
 



Kogo kochamy ?                                                      
     Odpowiedzieliście               
na trudne pytanie: 
- Kogo kochasz i za co? 
Drukujemy Wasze 
odpowiedzi. 

   Kamil B.                                               

Kocham Nauczycieli, którzy mają                   

do mnie anielską cierpliwość. 

Bartek G.                                                       

Kocham moją siostrę za to, że zawsze 

mnie broni, wszędzie zabiera i obdarza 

mnie wielką sympatią. Ja też ją będę bronił 

i obdarowywał miłością. 

 Wiktoria P.                                              

Kocham moją młodszą siostrę za to, że gdy 

mnie uderzy od razu mnie przytula, a gdy 

czasami na nią krzyknę, to ja ją przytulam. 

 Dawid  S.                                              

Kocham kogoś, ponieważ jest dla mnie 

bardzo ważną osobą. 

 Gabrysia M.                                                     

Kocham moją jedyną przyjaciółkę za to, że 

jeśli mam jakiś problem, mogę zawsze 

zwrócić się do niej o pomoc Wiem, że ona 

jak nikt inny mnie zrozumie.                            

Z nią mogę się pośmiać, porozmawiać                

o chłopakach, powiedzieć, co leży mi na 

sercu. Czasami się kłócimy- wiadomo, ale 

zawsze dochodzimy do porozumienia.             

Jest jedną z najważniejszych osób w moim 

życiu. 

  Mateusz M.                                         

Bardzo kocham mojego młodszego 

braciszka, ponieważ gdy jest mi smutno, to 

mnie przytuli, a potem 

uderzy. Kocham go też za to, 

że gdy udaję, że dzieje mi się 

krzywda, to woła mamę. 

Mówi wtedy, że trzeba 

dzwonić po karetkę, czyli           

w języku mojego brata „- ło, 

- ło”.  

 

Alicja Stankiewicz, 7C                                   
Każdy zna tego świętego, 

Mam na myśli Walentego. 

Zakochanym patronuje, 

Walentynki im maluje. 

      Ja swą walentynkę wręczę, 

      Razem z całym róż naręczem, 

      Pani Litwie wszak sentyment, 

     Wielki jak Azji kontynent. 

Nauczyciel obiektywny, 

Miły, a nie belfer sztywny. 

I wysłucha kiedy trzeba, 

Uczniom chce przychylić nieba. 

     Niech ta walentynka mała, 

    Sprawi, by Pani wiedziała, 

    Że zawsze, w szkole czy zdalnie, 

    Ktoś myśli o Pani upalnie. 

                                                                        

Daria J.                                                     

Bardzo kocham mojego brata,                    

ponieważ umie mnie rozśmieszyć                     

i zawsze widzę uśmiech na jego twarzy. 

 Kinga N.                                          

Kocham mojego młodszego brata,                       

za to, że jest SUPER! 

Marika                                                  

Kocham Panią Magdę ,                                   

bo zadaje dużo pracy domowej.                        

A Pani Agnieszka puszcza bajki w czasie 

przerwy i też ją kocham. 

Artur B.                                           

Kocham Olę, cenię jej wygląd                             

i charakter. 

Paweł N.                                                         

Kocham mojego chomika,                      

ponieważ jest moją podporą,                       

kiedy cały świat staje na głowie. 

Kacper G.                                                  

Kocham Wiktorię, szkoda                                

że nie chodzi do naszej szkoły.                      

Wstydzę się jej to powiedzieć. 

 

 

 



Adam N.                                      

Kochałem moją byłą 

dziewczynę.                 

Jest urocza, raz 

pokłóciłem się o nią                

z moim sąsiadem, ale              

i tak wybrała MNIE. 

Ola Z.                                               

Moją sympatią  w przedszkolu był Alan. 

Jest zabawny, miły i zawsze uśmiechnięty. 

Niestety ja musiałam iść do szkoły, a on 

został w przedszkolu. 

Dominika D.                                     

Kocham moją suczkę Roksi. Jest śmieszna, 

przyjacielska i wiem, że mnie kocha. 

Natalia  /Poetka/                                                 

Walentynki pięknym świętem,                           

kiedy cieszysz się prezentem. Czekoladki, 

kebab, róże, dobry wieczór Ci dziś wróżę. 

Nauczyciele + uczniowie                          

Kochamy Pana Arka Pietrzaka                          

za informatyczny spokój i nieustającą 

pomoc komputerową – DZIĘKUJEMY ! 

Amelka G.                                       

Kocham Go za to, że mnie słucha, pomaga, 

udziela dobrych rad. Jest zawsze przy 

mnie, ufam Mu. Kiedy jest mi smutno 

umie mnie rozbawić i wtedy zapominam   

o kłopotach. 

Wiktoria K.                                               

W przedszkolu zakochałam się                         

w chłopcu, spytałam go, czy mnie lubi, 

jednak nie chciał mi powiedzieć. A ja 

chciałabym to wiedzieć. 

Julia O.                                           

Kocham Wiktora . Jest miły, odważny, 

zabawny i słodki. 

Wiktor Sz.                                       

Kocham Julkę, umie mnie pocieszyć, 

pomóc w trudnych sytuacjach. Ja i Julka 

jesteśmy parą. 

 

 

Amelia C.                                                          

Moją najlepszą przyjaciółką jest moja 

siostra. Jest dla mnie oparciem w trudnych 

sytuacjach. Pomaga mi w nauce, spędzamy 

dużo czasu na rozmowach. Bardzo Ją 

kocham i nie za to, że jest moją siostrą,           

ale za to że znajduje dla mnie zawsze czas 

i mnie rozumie. 

Karolina R.                                            
Kocham moją siostrę, ponieważ to Ona 

nauczyła mnie rozwijać pasję, jest to 

gitara. Kiedy dostała gitarę i dała mi 

spróbować – poczułam, że GITARA           

to moje drugie imię.                                   

Dziękuję Siostrzyczko  ! 

Amelia Gadomska, 7C                                                                                                             

Cudny ten dzień,                                                                                                                   

który raz w roku wita nas .                                                                                                   

Pełen radości, miłości i spontaniczności .                                                                            

Dzień, kiedy dziękuję Ci                                                                                                           

za przyjaźń  i miłe  słowo .                                                                                                       

Pani Aniu nie zmieniaj się!                                                                                                    

Twój uśmiech i optymizm                                                                                                 

każdego dnia niech budzi się,                                                                                              

rozkwita jak róży kwiat.                                                                                                   

Czerwony kwiat to miłości znak.                                                                                          

Znak nadziei na to,                                                                                                                   

że wszystko nie będzie wspak. 
 

Nasze Przedszkolaki                                                

* Kocham ciocię z przedszkola.                

*Kocham mojego kota, za to że   

przychodzi do mnie w nocy.                            

*Ja tylko Wszystkich lubię!                     

*Kocham moje rybki, bo są ładne. 

*Kocham mojego psa, bo ciągle szczeka. 

A teraz rymowanki:  

Weronika K.                                                          

I Walenty nie pomoże,                                 

kiedy uczeń wstać nie może. 

Michał S.                                                              

I Walenty nie pomoże,                                  

gdy Pomorze będzie morzem. 

 



Patrycja B.                                                            

I Walenty nie pomoże,                                

kiedy miłość jest w zaborze.                             

Eryk P.                                                                

I Walenty nie pomoże,                                      

gdy na odwrót majtki włożę.                         

Kamil M.                                                            

I Walenty nie pomoże,                                     

gdy mokrą łapę w gniazdko włożę.      

Stanisław J.                                                    

Święty Walenty Ci nie pomoże,                      

kiedy sam jedziesz nad morze.                     

Święty Walenty do spraw miłości 

wynajęty.                                                          

Igor B.                                                 

Nawet Walenty w złym humorze,                   

kiedy Antek zanieczyszcza morze.                  

Zofia Z.                                                                  

I Walenty nie pomoże,                                      

gdy nam ktoś zabierze zboże. 

 

21 II jest 
Międzynarodowym 
Dniem Języka Ojczystego. 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
został proklamowany na 30. Sesji Konferencji 
Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku 
dla podkreślenia bogactwa różnorodności 
językowej świata i promocji wielojęzyczności, 
a także w celu   zwrócenia uwagi na liczbę 
języków zagrożonych i ginących, do których 
zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie 
używanych.  Język to nie tylko narzędzie 
komunikacji i klucz otwierający drzwi               
do edukacji i rozwoju. To także silny 
instrument ochrony dziedzictwa, zarówno 
materialnego, jak i niematerialnego. Wszelkie 
działania podejmowane  dla promocji                     
i upowszechniania języków służą nie tylko 
ochronie różnorodności językowej i edukacji 
w tej dziedzinie, ale także budowaniu 
świadomości bogactwa różnorodności 
kulturowej świata oraz potrzeby solidarności 
opartej  na zrozumieniu, tolerancji i dialogu. 
Nasza Szkoła włącza się aktywnie  
w obchody tego Święta. Już wkrótce 
podczas lekcji języka polskiego wykażemy 
się znajomością języka ojczystego. 

  
                                                     

 

Kim był święty 

Walenty ?           
Dzisiaj bardzo trudno 
odtworzyć historię jego życia. 
Pochodził z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, z czasów 
wielkich prześladowań. 

Spisywanie życiorysów było wówczas 
zabronione, przekazywano je zatem ustnie. 
Można domyślić się więc, że wiele faktów 
z życia św. Walentego zostało 
zapomnianych, część wielokrotnie zmieniła 
swoją wersję, a inne zostały po prostu 
wymyślone dla dodania biografii większego 
kolorytu. Jedno jest pewne – św. Walenty 
to postać autentyczna. Żył w Terni, dzisiejszej 
włoskiej Umbrii. Niektóre źródła podają, 
że z wykształcenia był lekarzem, ale porzucił 
swój zawód i został rzymskim kapłanem.                     
Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego 
Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne 
wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie 
chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, 
że powodem takiego postępowania była ich 
niechęć do opuszczania swoich 
narzeczonych i żon. Dlatego odwołał 
wszystkie planowane zaręczyny i śluby. 
Kapłan Walenty pomagał parom, które 
pobierały się potajemnie. W końcu został 
zatrzymany przez prefekta Rzymu i poddany 
procesowi polegającemu na wymuszeniu siłą 
zaparcia się Chrystusa. Świętego Walentego 
bito kijami, a kiedy nie przyniosło 
to rezultatów kazano go ściąć. W innych 
podaniach można natomiast przeczytać, 
że św. Walenty uzdrowił z epilepsji małego 
chłopca, co przyczyniło się do nawrócenia 
i ochrzczenia całej jego rodziny, ale na 
Walentego ściągnęło to wyrok śmierci. 
Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku.                                                
Dlaczego został patronem zakochanych?                                                   
Zanim to nastąpiło, w więzieniu Walenty 
zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go 
odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się 
odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść 
w formie serca, na którym napisał:                  

„Od Twojego 
Walentego".  
 

 

 

 

 



HUMOR  

SZKOLNY 

* Internet                                                       

Dzwonek telefonu:                                      

- Dzień dobry, można 

prosić Jurka?                                                       

- Jurka nie ma, opuścił ten świat.                         

- Zmarł?!                                                              

- Nie, zasiadł do Internetu… 

* W księgarni                                                     

- Chciałbym dostać jakąś klasyczną 

powieść.                                                         

- Mamy nowe wydanie „W pustyni                  

i w puszczy”.                                                                      

- To poproszę „W puszczy”. 

 Z zeszytów szkolnych 

* Jeż i jaskółka to zwierzęta,                       

które pomagają rolnikowi w zjadaniu 

robaków. 

Skuteczna kara. 

-Wiesz, mamo, Kazio wczoraj  

przyszedł brudny do szkoły i pani  

za karę odesłała go do domu! 

- I co pomogło? 

-Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna! 

WSPOMNIENIA 
2 LATA TEMU O TEJ PORZE 
Widzisz śmieci? – Czekają  

na Ciebie! 

Tylko głuptas nie wie, gdzie ich 

miejsce! 
Warto czytać lektury szkolne, można trafić 

na takie perełki jak „Chłopcy z Placu 

Broni”, oni też działali w grupie. Założyli 

Związek Kitowców,  my też chcieliśmy. 

Pojawił się jednak jeden problem, teraz 

przy szybach w oknach nie ma kitu. 

Kitu nie ma, ale śmieci jest dużo. 
Chodziliśmy więc z workiem dookoła 

Szkoły i zbieraliśmy wszystkie napotkane 

śmieci. Muszę Wam szepnąć, że mieliśmy                   

co robić.                                                            

OGARNIJ SIĘ – ŚMIECI do KOSZA! 

 
 

 

 

      WODĄ  PŁYNĄ  KARTKI 

 

 

TAM TEŻ  NAŚMIECONE 

POSPRZĄTAMY  po WAS ! 

 

ŚMIECI  DO  WORA! 

 



 

-Udało się, jesteśmy szczęśliwe. 

Zrobiłyśmy to razem, spróbuj  

i TY ! 

 

   Lubimy pomagać i dlatego szukaliśmy 

pracy dla naszej grupy. Najpierw 

męczyliśmy trochę Pana konserwatora. 

Nie miał dla nas roboty. Powiedział,                

że moglibyśmy odśnieżać, tylko akurat 

śnieg przestał padać.  

Pomagaliśmy sprzątać Szkołę                            

i chcielibyśmy to powtórzyć.                      

Kiedy pracujemy razem, szybko nam 

mija czas. Zrobiliśmy to, co do nas należy. 

Dzięki wspólnej pracy zrozumieliśmy 

naszą lekturę, a Pani mówi, że strach 

pomyśleć, co zrobimy po przeczytaniu 

„Hobbita”  ./Stanisław Lewandowski/  

 

Zainspirowani lekturą 

„Chłopcy z Placu 

Broni” utworzyliśmy 

w naszej klasie kilka 

grup – związków, 

działających w różnych 

dziedzinach na terenie 

naszej Szkoły.                 

Nasza grupa postanowiła dokarmiać ptaki. 

Zaczęłyśmy to robić już w styczniu,                   

ale przeszkodziły nam w tym ferie.  

 

 

 

Kupiłyśmy płatki żytnie i poprosiłyśmy 

Panią woźną, aby codziennie dosypywała 

smakołyki  do karmników. Teraz, po 

powrocie z ferii, już osobiście odwiedzamy 

naszych skrzydlatych podopiecznych. 

Będziemy to kontynuować.                           

To fantastyczna sprawa pomagać!                                                            

                                  /Alicja Stankiewicz/ 

 

 
                                                   

 
       

 

    Przyjaźń poznaje się po tym,                      
że nic nie może jej zawieść,                       
a prawdziwą miłość po tym,  
że nic nie może jej zniszczyć. 

Zespół redakcyjny: J. Bucholc, A. Ciechocińska, D. Jabłońska, A. Stankiewicz , Z. Radziejewska                 

// Mirosława Masłowska//                                              

Wkrótce egzamin próbny 

dla klas ósmych. 

 

 

 

Kil     Egzamin próbny jak nazwa  

         wskazuje to tylko próba.  

         Dowiesz się, co uzupełnić,  

          jaką lekturę doczytać .                                                                 

         Jeśli nie znasz odpowiedzi  

          na pytanie,  nie rezygnuj  

         z zaznaczenia jakiejkolwiek. 

4.      Bardziej ufaj swojemu  

         rozumowaniu niż pamięci.                                                                  

                                   


