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1. 14 lutego to coraz częściej nie tylko wielkie 
wyznania, ale również wielkie pieniądze. Tylko  
w Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje 
się prawie 200 milionów róż. Amerykański Greeting 
Card Association donosi, że właśnie 14 lutego 
wysyłanych jest około miliarda kartek na całym 
świecie! Listonosze zdecydowanie mają tego dnia 
mnóstwo pracy – więcej kartek wysyłanych jest 
jedynie z życzeniami na Boże Narodzenie. 
 
2. Najpopularniejsze prezenty na walentynki to: 
Kartka – 52% 
Czekoladki – 50,5% 
Kwiaty – 36% 
Kolacja w restauracji – 35,6% 
Biżuteria – 18,9% 
Ubranie – 14,6% 
*źródło: Wprost 
 
3. W Japonii to kobiety dają prezenty mężczyznom. 
Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Białego 
Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. 
Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. 
4. W Walentynki nie może zabraknąć pocałunków – 
oto kilka ciekawostek o pocałunkach: 
– Najdłuższy pocałunek w historii trwał 30 godzin 
59 minut i 21 sekund. Rekord padł w 2001 r.,  
a w trakcie jego pobijania partnerzy spalili po 7436 
kalorii 
– W czasie minuty całowania spalamy 26 kalorii 
– Czekolada wygrała z całowaniem, a dowiedli tego 
naukowcy z USA. Badania przeprowadzono  
w parach, które to najpierw musiały skosztować 
czekolady, a po chwili oddać się namiętnemu 
pocałunkowi. W tym czasie monitorowano pracę 
ich serc i mózgów. Wynik jest dość zaskakujący – 
czekolada powoduje dłużej trwające  
i intensywniejsze reakcje. 

Oprac. J. Pomocka kl.5f 
https://zalajkowane.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walentynki– coroczne święto 

zakochanych przypadające 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego 
wspomnienie w kościele katolickim obchodzone 
jest również tego dnia. 
   Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często pisane 
wierszem).  
   Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii  
i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego 
jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się 
więc okazją do obdarowywania się drobnymi 
upominkami. 
   14 lutego jest również dniem chorych na 
epilepsję, którzy mają tego samego patrona. 
   Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 
90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów 
anglosaskich, a także wraz z kultem świętego 
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Zwyczaj ten 
konkuruje o miano tzw. święta zakochanych  
z rodzimym obrzędem słowiańskim zwanym 
potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym 
w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 
   Stałym elementem walentynek jest wzajemne 
wręczanie sobie ozdobnych, miłosnych kartek, 
najczęściej w kształcie serca, opatrzonych 
walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym 
wyznaniem. Można też obdarować partnera  
upominkami w postaci: kwiatów, słodyczy, 
pluszowych maskotek, jak również bardziej 
osobistych elementów garderoby.  

MB na podst. wikipedia.pl 
 
 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 



Walentynkowy Kącik 

SMS- owy 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"BABCI I DZIADKOWI życzeń pragniemy dać 
bukiecik, niech im księżyc na granatowym niebie 
mocno dzisiaj świeci!!!" 
 
Zamiast śpiewać babciom sto lat, uczniowie z kl. 1b 
zatańczyli rock and rolla... Zadedykowali babciom  
i dziadkom jasełka, kolędy, noworoczne życzenia, 
moc piosenek i wierszy, w których wyrazili swoją 
wielką miłość i wdzięczność za codzienną opiekę, 
pomoc i dobro. Był czas na uśmiech i wzruszenie.  
A pracowity tydzień w klasie 1b...naprawdę wart 
był tego wysiłku. 
 
PS Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc  
w przygotowaniu uroczystości. 
 

B. Rucińska i M. Sawicka 
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Na Świętego Walentego, me serduszko lgnie do 

Twego. Szepce cicho i kusząco, abyś kochał mnie 

gorąco!  

 
Dużo by się pisać chciało, w smsie miejsca mało. 

Piszę krótko, węzłowato: Ja Cię KOCHAM!!!! Co 

Ty na to?  

 
Moje serce jest malutkie, ale wierne i cieplutkie, 

tylko Tobie jest oddane, tylko w Tobie 

ZAKOCHANE.  

 
Samotny byłem przez wiele lat, aż w końcu 
poznałem Ciebie. Teraz jaśniejszy jest mój świat,  
Ty jesteś Słońcem na mym niebie. 

 
Kocham Cię jak powietrze, jak dziurę w moim 
swetrze, jak drzewo na polanie, po prostu - kocham 
Cię, Kochanie. 

 
Nie jestem ładna, ale taka sobie i nie moja wina, że 
się kocham w Tobie. 

 
Ja tu, Ty tam, ja Cię w sercu zawsze mam. Jedno 
serce tylko wie, jak ja bardzo kocham Cię. 

 
Są ludzie, co lubią róże, są tacy, co lubią bzy. A ja 
kocham niezapominajki, a nimi jesteś Ty. 

 
Miłość jest piękna, dobrze o tym wiesz, jeśli ktoś 
Cię kocha, Ty go kochaj też. 

 
Kwiaty kwitną dookoła, moje serce Twoje woła. 

 
Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, lecz tylko 
wtedy, gdy wytrwa do końca. 

 
Długo w Twe serce Amor celował, aż wreszcie dla 
mnie Cię upolował. W sercu mym zamknę Cię na 
dwa spusty, bo świat bez Ciebie jest strasznie 
pusty. 

 
Jeśli zgadniesz, kto to taki to dostaniesz dwa 
buziaki. Jeśli zgadniesz, że to ja to dostaniesz 
jeszcze dwa. 

 
Zapiał kogut dzisiaj z rana, że jesteś podobno 
zakochana. Chociaż nie wiem, czy to we mnie, to 
pomarzyć jest przyjemnie. 
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Poflirtować nie jest nudno, a zakochać się 
nietrudno, ale trudno jest - w to wierzę - kochać 
długo, mocno, szczerze! 

 
Choć oddalę się od Ciebie na tysiące, setki mil, 
kochać Ciebie nie przestanę do ostatnich życia 
chwil! 

 
Jak ogień się pali, jak woda się leje, tak moje serce, 
za Twoim szaleje. 

 
Kwiatek chce wody, motyl kwiatuszka, a ja od 
Ciebie tylko serduszka. 

 
Nie patrz na piękność, bo ona zdradliwa, lecz patrz 

na miłość, bo ona prawdziwa. 

 
W dniu Walentynek- mocno całuję i słowem 

KOCHAM się podpisuję. 

 
Serce kochać każe, lecz rozum odradza, kogo 

bardziej słuchać? Czyja większa władza? 

 
Nim powiesz kocham pomyśl czy potrafisz? 

 
Żegnaj na zawsze, zapomnij, co było, przepraszam 
za kłopot, dziękuję za miłość. 

 
Ja wiem, ze jutro inną będziesz miał... Lecz nie 
zapomnij, że był ktoś, kto kochać Cię chciał. 

 
Nigdy się już nie spotkamy, nie spojrzymy sobie           
w twarz, nie podamy sobie dłoni, bo ja wiem, że 
inną masz. 

Oprac. M. Bodnar 
www.walentynki.cba.pl 

 

 

 

Nie bierz tego na poważnie ;) 

1. Czy czasami rozmawiacie? 
a) Nie, ogólnie wcale nie rozmawiamy. 
b) Tak, często gadamy o różnych tematach.  
 
2. Czy macie podobne zainteresowania? 
a) Nie, nie wiem, co robi po szkole. 
b) Tak, chodzimy razem na kilka dodatkowych 
zajęć. 
 
3. Czy wiesz coś o nim np. jak ma na nazwisko? 
a) Wiem jak ma na imię i jak się nazywa jego 
najlepszy kolega. 

b) Wiem dosyć sporo m.in. jego nazwisko, co robi 
w czasie wolnym itp. 
 
4. Czy przeczuwasz, że mogłabyś  z nim być? 
a) Chyba nie, nie zauważa mnie i tak naprawdę nic 
o mnie nie wie. 
b) Może mogłabym , znamy się i kumplujemy.  
 
5. Czy wstydzisz się w jego towarzystwie? 
a) Taak , bardzo. Nie mogę wytrzymać jego wzroku. 
b) Raczej nie, czuję się w sam raz. 
 
6. Czy ktoś wie, że kochasz się w nim? 
a) Raczej nie, nikomu o tym nie mówiłam .. 
b) Chyba tak , ale nie wstydzę się tego. 
 
7 . Czy wydaje ci się że on też coś do ciebie czuje? 
a) Nie , nie rozmawiam z nim. Wątpię, czy on mnie 
w ogóle zna… 
b) Może, może... 
 
Więcej odpowiedzi A: 
Chyba to nie ten. Może i  go kochasz ale… raczej nic 
z tego nie wyjdzie. Nie poddawaj się , wszystko jest 
możliwe. 
Więcej odpowiedzi B: 
Wielkimi krokami zbliżasz się do niego. Bardzo cię 
lubi ... i może on też coś do ciebie czuje, a więc 
śmiało, odkryj swoje uczucia przed nim. 
 

Zosia Kołtuniak, kl. 5f 
 

 
Jak zdobyć swoją drugą połówkę?            
 
Co cenią dziewczyny  w chłopakach : 

• punktualność, 

• poczucie humoru, 

• uprzejmość,  

• życzliwość,  

• dyskrecja,  

• otwartość na dziewczyny, 

• lojalność, 

• sposób na siebie, 

• plany na przyszłość, 

• kulturalne zachowanie. 
 
Czego nie lubią dziewczyny u chłopaków: 

• arogancji, 

• egoizmu, 

• przechwalania się, 

• zbyt dużego mniemania o sobie, 

• niedojrzałości, 

• pochopnego mówienia, 
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• nachalnego podrywu. 
 
Co chłopaki lubią w dziewczynach: 

• uśmiech, 

• zgrabna figura, 

• ładna buzia, 

• oczy, 

• miłe nastawienie, 

• odpowiedni charakter, 

• pochlebstwa. 
 
Czego chłopaki nie lubią u dziewczyn: 

• gadulstwa, 

• nachalnego podrywu, 

• dyskryminacji, 

• mocnego makijażu, 

• złośliwości, 

• ignorowania ich, 

• samolubności. 
 

Stosujcie się do tych  zaleceń, a uwierzcie,  
zdobędziecie każdego/ każdą! 

MB 

Superwataha na gali wręczenia 
Nagrody Specjalnej Burmistrza  

Gminy Goleniów. :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Miło nam poinformować, że naszą szkołę na Gali 
Barnimów godnie reprezentowała nie tylko 
Superwataha, ale także Kornel Żyliński, uczeń 
klasy 1b, który dostąpił zaszczytu odebrania 
statuetki Barnima z rąk p. Burmistrza. W tym roku 
przyznano ją wszystkim mieszkańcom Goleniowa  
z okazji 750. Urodzin Miasta. 
   Trzeba przyznać, że mimo tremy i tylko 7 lat, 
Kornel z wielką klasą, w obecności mediów i licznie 
zgromadzonych gości wygłosił piękne 
podziękowania skierowane do Kapituły  
i p. Burmistrza. Za swoją przemowę zebrał owacje, 
a następnie uściski od p. Burmistrza i oczywiście 
naszej p. Dyrektor. Wzruszeni i dumni z syna byli 

przede wszystkim 
rodzice Kornela, 
którzy towarzyszyli 
mu podczas gali. 
 
Więcej na stronie: 
https://www.facebo
ok.com/burmistrz.r
obert.krupowicz/ 
gdzie można 
obejrzeć więcej 
zdjęć. 
 

B. Rucińska 
 

 

 

 

Śpiewamy, nagrywamy i... MAMY! 
   Pierwsza piosenka Superwatahy już na płycie! 
Gratulujemy! 
   Dla tych, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają,  
z okazji 750. rocznicy nadania praw miejskich 
uczniowie klasy 3c wraz z wychowawczynią-  
p. Beatą Rucińską skomponowali piosenkę 
,,Goleniów 750". Utwór ten bardzo spodobał się 
nie tylko społeczności szkolnej, ale także  
p. burmistrzowi oraz mieszkańcom naszego miasta 
i został uwieczniony na płycie. 
   Mamy już w szkole gorący krążek, którego 
okładkę prezentujemy na zdjęciu i zachęcamy do 
słuchania tej niezwykłej płyty. 
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   Dnia 13 stycznia odbył sie 27. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji włączyli się 
również uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej 
szkoły. Na ulicach Goleniowa można było spotkać 
10 naszych wolontariuszy. Rodzice i nauczyciele 
pomagali w liczeniu zebranych pieniędzy. 
Natomiast wieczorem między 17:30 a 18:00  
w Goleniowskim Domu Kultury odbył się występ 
uczennicy z klasy 5b - Hani Zielińskiej, która na co 
dzień trenuje taniec towarzyski wraz ze swoim 
partnerem Brajanem. Parę było można podziwiać 
w następujących tańcach: samba, chacha, rumba, 
jive i paso doble.  

Katarzyna Olech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z JAKIEJ EPOKI JESTEŚ?  
Czasem wydaje ci się, że jesteś jakby          
z innej epoki? Zobacz z jakiej! 
 
Przeczytaj poniższe zdania i wybierz te 
kolorki, które wpadły ci do serca. Potem 
podlicz, których masz najwięcej i... zobacz 
do jakiej epoki pasujesz!  
 
1. Lubię wyzwania  
Romantyczne zaangażowanie nie jest mi 
potrzebne 
Opiekuńczy, silny facet to mój typ 
Ukochany powinien być gotów spełnić 
każdy mój kaprys 
 
2. Jestem nieśmiała, ale lubię flirtować 
Zbyt łatwo zdobyta miłość nie ma  
w sobie dreszczu emocji 
Nie miałabym nic przeciwko, gdyby faceci 
się o mnie pobili 
Miłość nie kończy się wraz z ostatnim 
uderzeniem serca. Ona trwa wiecznie. 
 

 

 
3. Facet nie jest mi potrzebny do szczęścia 
Wierzę, że można oczarować ukochanego. 
Lubię sama sobie radzić w trudnych sytuacjach 
Lubię „napakowanych” chłopaków 
 
4. Lubię być zdobywana 
Jestem zwariowaną dziewczyną 
Lubię robić przetwory na zimę 
Faceci są dziecinni. 
 
5. Kobieta powinna wychowywać dzieci,  
a mąż zarabiać na utrzymanie rodziny 
To mężczyzna powinien zająć się zarabianiem  
i utrzymaniem rodziny 
100% romantyczka – to ja 
Lubię serfować po internecie 
 
Rozwiązanie: 
 
Jaskiniowa dziewczyna 
Czyżbyś była dziewczyną z prehistorycznej bajki? 
Silny, opiekuńczy facet z maczugą, zdobywający siłą 
twoje względy i ty... kura jaskiniowa, czekająca aż 
twój osiłek wróci      z polowania, rozpalająca 
ognisko i gromadząca zapasy na ciężkie czasy –  
z testu wynika, że to twoje klimaty.  
 
Średniowieczna Jagienka 
Średniowieczna Jagienka – to ty? On – rycerz na 
białym koniu, gotowy na każde twoje skinienie. I ty 
jego szlachetna wybranka.  
 
Wojenna kobieta 
Panna wyczekująca swojego ukochanego na 
horyzoncie wojennej pożogi – czyżbyś była właśnie 
z tej epoki? Świetnie radzisz sobie bez chłopaka, ale 
nie brakuje ci romantyzmu. Odnalazłabyś się  
w epoce pełnej niepokoju, gdzie przeszkody czynią 
miłość bardziej romantyczną.  
 
Dziewczyna 21 wieku 
Wychodzi na to, że jesteś cyberdziewczyną XXI 
wieku. Czasy niemrawych dziewczątek są nie dla 
ciebie. Jesteś współczesną dziewczyną, która nie 
boi się wyzwań i nowych sytuacji. Idziesz 
przebojem przez Zycie i to ty  grasz pierwsze 
skrzypce  w związku z chłopakiem. 

MB 
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Jak wyznać miłość tak, 

aby czas się zatrzymał? 

Dwa magiczne słowa. Tylko dwa i AŻ dwa... 
 

KOCHAM CIĘ 

 
   A jednak tak trudno wyznać komuś miłość. 
Szczególnie, gdy zależy nam na tej osobie i tak 
bardzo chcemy, aby słowa te miały MOC, potrafiły 
np. zatrzymać czas... 
   Czasem boimy się odrzucenia, nie chcemy  zrzucić 
maski twardziela. Lękamy się, że TAKIE SŁOWA 
mogą spłoszyć ukochaną osobę, że to zbyt 
szybko..., że takie słowa zobowiązują, że KTOŚ 
pomyśli, że rzucamy je na wiatr. A przecież tak 
wiele się za nimi kryje... Myślimy - czy te 9 liter 
wyrazi dokładnie to, co czuję? 
   Nie warto obawiać się wyznania miłości, bo tak 
naprawdę KOCHAM CIĘ to najpiękniejsze, co 
można usłyszeć. 
Warto poczekać na odpowiedni moment, wówczas 
słowa zabrzmią idealnie. Ale... co jeśli odwaga nam 
gdzieś ucieka, mimo 40 stopniowej gorączki uczuć? 
 
Oto kilka sposobów na wyznanie miłości: 
 

 1. Balon z niespodzianką 

Zaopatrz się w dużą ilość balonów, najlepiej  
w kształcie serduszek. Przed nadmuchaniem włóż 
do każdego balonika list miłosny. Balony zwiąż  
w jeden bukiecik i wręcz ukochanej lub 
ukochanemu w TEN dzień. 
 
Jak napisać list? Napisz po prostu, co czujesz, kiedy 
jesteście razem. Jeśli nie wiesz co naskrobać, 
odpowiedz sobie na pytania: 
 
1. Co czujesz kiedy jesteście razem? 
2. Kiedy poczułeś/poczułaś, że to TO? 
3. Co się zmieniło od czasu poznania ukochanej 
osoby? 
4. Jakie jest najmilsze wspomnienie dotyczące 
waszego związku? 
 
Zacznij w taki sposób, aby osoba czytająca czuła się 
doceniona – koniecznie napisz jej imię na początku 
listu. 
 
Najlepiej jeśli list zostanie napisany przez ciebie, 
ale jeśli masz duże problemy z ubraniem swoich 
myśli w słowa, posłuż się wierszem, tekstem 
piosenki lub cytatem, oczywiście z podaniem 
autora. 
 

2. Deser miłosny 

Upiecz ciasteczka w kształcie serduszek, zrób deser 
czekoladowy lub przygotuj pizzę – serce.      A może 
zrobisz czekoladowe ciasto w kształcie serca? 
 

 

3. Deszcz  serc 

Powycinaj z papieru serduszka o różnych 
kształtach. Na każdym z nich napisz coś miłego  
o swoim partnerze lub partnerce. Przymocuj 
serduszka za pomocą nitek do sufitu. Nitki niech 
będą różnej długości, tak aby w pokoju padał 
deszcz serc. Co napisać? Napisz po prostu... to co ci 
leży na sercu, to ma największą wartość. 
 

4. Oryginalne wyznanie 

Jeśli za nic na świecie nie potrafisz wydukać tych 
dwóch magicznych słów, to może wymyśl coś 
oryginalnego? Np. takie wyznanie: „Mogę cię 
drapać (po plecach) do końca życia” :) 
 

5. Magiczna chwila 

Czasem najpiękniejszym wyznaniem jest chwila. 
Trzeba tylko umieć ją usłyszeć. Taka chwila może 
wiele powiedzieć i jest idealna dla miłosnych 
nieśmiałków. Np. tańczycie, leci romantyczna 
piosenka, spójrz TEJ osobie w oczy. A może razem 
popatrzycie w księżyc? 
 

6. Największe marzenie 

Może po prostu spełnij JEJ/JEGO największe 
marzenie? To również wyznanie miłości.  
Powiedz to, co czujesz, np.: „Masz takie inne oczy 
niż wszyscy, inny uśmiech, inny głos, inny sposób 
poruszania się - jakby z innego świata i jesteś 
najprzystojniejszym chłopcem na świecie..."  :) 

Oprac. M. Bodnar 
na podst. str. www.psychoszminka.pl 
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Test walentynkowy- Czy 

to na pewno jest Miłość? 

Każdy człowiek potrzebuje miłości. Uczucie to 
wywiera wpływ na nasze codzienne zachowanie, 
nastroje i humor. Czy czujesz się zdolny do miłości? 
Odpowiedź ułatwi Ci rozwiązanie tego testu. 

    1. Nieznajomy chłopak/dziewczyna powiedział Ci 
komplement. Jak zareagujesz?  

• a) przejdziesz nad tym obojętnie,  
• b) będzie ci miło,  
• c) chętnie nawiązałabyś znajomość,  
• d) potraktujesz to jako przejaw tupetu.  

    2. O czym najczęściej myślisz po przebudzeniu?  

• a) o snach, które ci się śniły,  
• b) o miłym spotkaniu, którego oczekujesz,  
• c) złościsz się, że musisz wstawać,  
• d) o czekających cię obowiązkach.  

    3. Czy wierzysz w miłość od pierwszego 
wejrzenia?  

• a) jeszcze tego nie przeżyłaś,  
• b) raczej nie,  
• c) bardzo możliwe,  
• d) oczywiście!  

    4. Jeżeli nie masz swojego chłopaka/dziewczyny, 
to dlatego, że:  

• a) jeszcze tego nie chcesz,  
• b) odczuwasz kompleksy,  
• c) jesteś zbyt zajęta innymi sprawami,  
• d) zawiodłaś się.  

    5. Jakie cech najwyżej cenisz u swojego 
chłopaka/dziewczyny ?  

• a) przyjacielskość,  
• b) to, że jesteś najważniejszy/a dla 

niej/niego,  
• c) podoba się twoim rówieśnikom,  
• d) ma poczucie humoru i świetnie tańczy.  

    6. Czy jesteś wierna/y swojej sympatii ?  

• a) ależ oczywiście!  
• b) na ogół tak,  

• c) lubisz flirtować z wszystkimi, którzy ci   
się spodobają, 

• d) nie jesteś przecież niczyją własnością.  

  7. Czy jesteś zazdrosny/a ?  

• a) niestety, nie potrafisz tego opanować,  
• b) starasz się nie okazywać tego,  
• c) to by cię upokarzało,  
• d) raczej nie.  

    8. Jeżeli się posprzeczacie, czy czekasz aż twoja 
sympatia pierwsza wyciągnie rękę do zgody?  

• a) tak,  
• b) dość często tak bywa,  
• c) w przypadku twojej winy czynisz to 

pierwsza,  
• d) bez względu na to, kto zawinił, czekasz 

na gest z jego/jej  strony. 

 
Wyniki: 
160- 100 p.- Gratulacje! Masz idealny związek i partnera 
godnego twojej miłości! Jesteś szczęściarą! Tak trzymaj!  
99-60 p.- Musicie jeszcze popracować nad swoją 
miłością, żeby jej nie stracić. Musisz czasami ustąpić 
swojej sympatii i liczyć się z jej zdaniem.  
59-0 p.- To na pewno nie jest miłość! Znajdź sobie 
innego chłopaka, bo ten Cię wykorzystuje. Szkoda czasu 
i  łez. 

Oprac. M. Bodnar 
na podst. str. www.psychoszminka.pl 
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1. Czerwony kwiat. 
2. Romeo i ... 
3. Broń kupidyna. 
4. Miłość po angielsku. 
5. Czasami pada w lutym.  
6. Można się w kimś. 
 

Oprac.: P. Bodnar i K. Guzikiewicz, kl. 5b 
 
 

 
 

 

Moim zdaniem miłość jest potrzebna do 
szczęścia. Każda osoba powinna być kochana. 
Łatwiej kocha się, gdy ta druga osoba nie wymaga 
od nas za dużo. Trudno dogadać się z osobą, która 
nie chce się otworzyć przed nami, trudno wtedy 
nawiązać  kontakt. 

                                                         Popi 

 
Do życia potrzebna jest miłość,  żeby  nie 

czuć się samotnym. Lecz trudno jest  kogoś kochać, 
jeżeli ta osoba nas olewa. Ale trzeba coś stracić, 
aby coś docenić. A żeby odzyskać ukochaną osobę, 
trzeba się zmienić. Lecz najbardziej boli to, 
 w co się uwierzyło, a co stało się kłamstwem. 

Zraniona 

 
Miłości nie da się kupić, bo uczucia nie są 

na sprzedaż. Lepiej nie mieć niczego, lecz mieć 

miłość, ponieważ życie bez drugiej osoby jest 
pustką. Gdy stracimy ukochaną osobę, bardzo 
trudno jest się pozbierać. Dlatego uważam, że 
każdy z nas  potrzebuje bliskości, nawet ci, którzy 
tego nie okazują. Żeby powiedzieć komuś, że się go 
kocha, zwłaszcza jeśli tym kimś jest nasz przyjaciel, 
trzeba nie lada odwagi. Kochać i jednocześnie 

przyjaźnić się z kimś jest bardzo trudno.     
Zakochana 

 
Kiedy czujemy, że jesteśmy kochani, łatwiej 
nam przetrwać trudne chwile. Jesteśmy 
szczęśliwsi i czujemy się ważni. Jeżeli my 
kochamy, umiemy przezwyciężyć własny 
egoizm, pragniemy dawać a nie jedynie brać. 
Według mnie, człowiek bez miłości jest 
człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. Może nie 
odczuwa tego, ale traci coś pięknego. 
Wybierając życie w pojedynkę, nie może być  
w pełni szczęśliwym. Przecież człowiek nie żyje 
tylko dla siebie, ale głównie dla innych. Moim 

zdaniem ludzie powinni szukać miłości w życiu, ale 
nie na siłę. Podobno sama przychodzi… 

Jula 

..................................................... 

Uważam, że każdy potrzebuj miłości, bo 
bez niej człowiek jest pusty i nie ma serca lub jest 
smutny. Miłość jest potrzebna do szczęścia, 
ponieważ człowiek bez niej jest nieszczęśliwy. 
Niełatwo kochać drugiego człowieka, ponieważ  
z niektórymi się kłócimy, a z tymi, co się nie 
kłócimy, to go kochamy. 

Dakson  

 

Każdy człowiek potrzebuje miłości, dlatego że 
wtedy nie czuje się samotny, a potrzebny. Trudno 
jest kochać drugiego człowieka, dlatego że druga 
osoba nie zawsze liczy się z naszym zdaniem. 

Inna 

..................................................... 

Uważam, że każdy z nas potrzebuje 
bliskości drugiej osoby, ponieważ bez miłości 
mielibyśmy twarde serca, jak z kamienia. Życie by 
w nas zamarło. Miłość to sens życia, ale miłość to 
nie uczucie lecz zachowanie człowieka. Miłość jest 
potrzebna , niczym nie można tego zastąpić. Bez 
miłości czulibyśmy totalną pustkę    w naszej duszy. 
Nieraz łatwo jest kochać drugiego człowieka,  
a nieraz nie. Przeszkadzają w tym  kaprysy  
drugiego człowieka. 

Małpiszon 
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6. 
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H u m o r 

..................................................... 

Myślę, że miłość jest potrzebna do szczęścia, 
ponieważ bez niej człowiek jest samotny i smutny, 
a tak  ma kogoś, z kim może porozmawiać, pośmiać 
się. Osoba ta pomoże w trudnych sprawach  
i rozwiąże problemy. 

Linka 

..................................................... 

 Dzięki temu uczuciu stajemy się odpowiedzialni   
i szczęśliwi. Mamy cel w życiu, mamy o kogo się 
troszczyć, komu pomagać. Ludzie kochający się, 
wspierają  się w trudnych chwilach, dbają o siebie, 
szanują. Zakochani są weselsi, milsi, pogodniejsi. 
Dlatego uważam, że uczucie miłości jest potrzebne 
każdemu z nas, by być szczęśliwym. 

                                                                                                     
 Wilk 

..................................................... 

Uważam, że miłość jest potrzebna, bowiem 
kiedy człowiek kocha i sam jest kochany, czuje się 
szczęśliwszy, ma poczucie własnej wartości, jest 
wrażliwy na piękno i na wszelkie zło, zawsze potrafi 
wyciągnąć pomocną dłoń do osoby nieszczęśliwej.  

Nie należy bać się miłości, ponieważ 
pięknie wzbogaca nasze życie… 

Mały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Dlaczego bąk nie puści przodem pszczoły? 
− Bo pszczoła puści bąka. 
 

*** 
Wchodzi rolnik na pole, a tam w gruncie rzeczy. 
 
 

 
*** 

Pani pyta Jasia: 
-Jasiu, czemu śpisz na lekcji? 

-Nie śpię – odpowiada Jaś. 
-To powtórz moje ostatnie zdanie! 

-„To powtórz moje ostatnie zdanie”. 
*** 

Przychodzi Indianin do wodza i mówi: 
− Dlaczego mamy takie brzydkie imiona? 
− Brzydkie? A  nie podoba ci się Sokole Oko? 
− No... Podoba... 
− A imię brata Ryczący Niedźwiedź? 
− No... Podoba... 
− To nie zawracaj mi głowy Śmierdzący Mokasynie. 

 
*** 

− Pani Nowak, pożyczy mi pani wałka do ciasta? 
− Nie mogę. 
− Dlaczego? 
− Bo ja też czekam na męża. 

 
*** 

Wchodzi hrabia do pokoju. Patrzy, a tam wielka 
kupa. Woła: 

− Janie! 
− Ja też nie! 

*** 
- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 
oznajmiającym. 
- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkazującym.  
- Wio!  

*** 
Dwóch kumpli siedzi przy barze i narzekają jakie to 
ich żony są przerażające. 
Pierwszy mówi: 
- Moja jest tak straszna, że jak ją postawiłem na 
polu zamiast stracha na wróble, to ptaki oddały 
zeszłoroczne czereśnie… 
Drugi na to: 
- A moja ma wymiary 90/80/70. 
- To całkiem nieźle. 
- Taak… Druga noga tak samo… 

MB 
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Jesteśmy też na facebooku 
 

 

 

 

 

Valentine Poems 

http://www.poemsource.com/kid-valentine-

poems.html 
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T e e n a g e r   newspaper 
 

Happy Valentine’s Day  

to My Mum 

Mum, I’ve got some friends 

Of each and every kind, 

But a better friend than my mother 

I’ll never, ever find! 

I’m so happy you’re my mum! 

I love you. 

 

School Valentine 

Valentine I see you 

A lot when we’re at school, 

And every time I see you 

I think you’re very cool. 

I’d like to know you better, 

And so this poem I send, 

Hoping that you’ll soon be 

My special Valentine friend. 

 

Happy Valentine’s Day  

to My…  

I’m happy you’re my (aunt, 

uncle, cousin, etc.) 

I hope that you can see, 

I’m really glad to have you as 

A part of my family! 

I like you a lot and I’m glad 

we’re related! 

 

How to say I LOVE YOU in different languages (Jak 

powiedzieć KOCHAM CIĘ w różnych językach): 

Arabic (arabski) – do kobiety: uḥibbik/ 
do mężczyzny: uħibbak 
Czech (czeski) - Miluji te 
Celtic (celtycki) - Ta gra agam ort  
Dutch (holenderski) – Ik hou van je /ju/ 
Esperanto - mi amas vin 
French (francuski) - Je t'aime /żetem/ 
German (niemiecki) – Ich liebe dich 
Greek (grecki) - S'agapo 
Hawaiian (hawajski) - Aloha Au Ia Oe 
Italian (włoski) – Ti amo 
Latin (łacina)/Spanish (hiszp.) – Te amo 
Japanese (japoński) – Aishiteru yo  
Norwegian (norweski) - Jeg elsker deg 
Russian (rosyjski) – Ja tjebia ljubliu 
Swahili (j. z Afryki) – ninakupenda 
Turkish (turecki) - Seni seviyorum 
Ukrainian (ukraiński) – Ja tebe kochaju 
 

Happy Valentine’s Day to my 

Dad 

Dad you are my favorite man, 

And I sure want you to know, 

I’ll always respect and love you, 

Dad 

No matter how big I grow! 

I’m lucky to have you as my dad! 

I love you. 
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p. Barbarą Micał- nauczycielką matematyki. 
                                
1. Czym interesowała się pani, kiedy była  
w naszym wieku? 
-Interesowałam się rysunkami, rękodziełami  
i haftem oraz różnymi dyscyplinami sportowymi. 
 
2. Jaki jest pani ulubiony kolor? 
-Bardzo lubię odcienie niebieskiego oraz kolory 
ziemi, m.in.: zielony i brązowy. Nie ma kolorów 
brzydkich bo wszystkie są piękne.  
 
3. Jaka jest pani ulubiona książka? 
-Ostatnio mam bardzo mało czasu na czytanie. 
Przeczytałam za to wszystkie lektury szkolne. 
Uwielbiam naszych klasyków, np. Sienkiewicza. 
  
4. Kim pani chciała  zostać w dzieciństwie? 
-W dzieciństwie bardzo chciałam być lekarzem, 
dokładniej stomatologiem ( dentystą ) . 
 
5. Czy ma pani inne zainteresowanie oprócz 
pracy? 
-Lubię podróżować, zwiedzać nowie miejsca,  
a najbardziej góry. Spędzam dużo czasu z synem, 
śpiewamy wspólnie, a on gra na gitarze. 
 
6. Czy słucha pani muzyki? Jeżeli tak, to jakiej? 
Mogłaby pani podać swoje ulubione zespoły lub 
wokalistów?  
-Muzyka mnie nie odstępowała i nie odstępuje do 
dzisiaj. Bardzo lubię muzykę rozrywkową  oraz tę  
z lat 60. Moje ulubione zespoły to m.in.: Abba,  
a wokalista: Andrzej Piaseczny. Nie lubię heavy 
metalu.  
 
7. Czego by sobie pani życzyła, gdyby mogły się   
spełnić pani dwa życzenia? 
-Chciałabym wytrwać zdrowiu i żeby moja nauka 
pomogła uczniom.   
       
8. Dlaczego wybrała  pani matematykę? 
-Zawszę lubiłam matematykę, opanowałam ją 
sama, ale nie uczyłam się na pamięć, bo to nie o to 
chodzi, żeby znać to na pamięć.  
 
Dziękuję że mogłam przeprowadzić z panią 
wywiad!  
- Nie m za co ;) 
 
Wywiad przeprowadziła: Zosia Kołtuniak z kl. 5f 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   W Mistrzostwach Powiatu w mini koszykówce, 
które odbyły się 24 stycznia 2019r., wystąpiły 
młodsze dziewczęta z klas piątych i szóstych. Efekt: 
5-te miejsce. Gratulujemy debiutu! 

Kajetan Struk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mamy II miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w mini piłce siatkowej 
dziewcząt, które odbyły się w SP2 w tę środę 
(9.01.19r.). Ten wspaniały sukces naszych młodych 
siatkarek wypracowała ich trenerka, p. Ewa 
Frontczak. 
   Serdecznie gratulujemy dziewczynom i p. Ewie! 
Wielkie brawa i czekamy na więcej! 

MB 
 

Podsumowanie koszykówki szkolnej  
w roku 2018 

 
Mistrzostwa Gminy dziewcząt (IMS): I miejsce, 
Mistrzostwa Gminy chłopców (IMS): II miejsce, 
Mistrzostwa Gminy dziewcząt (ID): awans bez 
rozgrywek, 
Mistrzostwa Gminy chłopców (ID): III miejsce, 
Mistrzostwa Powiatu dziewcząt (IMS): II miejsce, 
Mistrzostwa Powiatu chłopców (IMS): III miejsce. 
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   Trzeba zaznaczyć, że w przypadku rozgrywek IMS 
nasze drużyny musiały walczyć z drużynami 
starszymi od siebie o rok. 
   W każdym meczu nasi uczniowie dali z siebie 
100%, a nawet więcej! Jesteśmy z Was dumni! 
 

Kajetan Struk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://pl.depositphotos.com 
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www.babyonline.pl 
Oprac.: Maja Harasimowicz, kl. 5f 
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