
To już trzeci numer KLEKSA w tym roku szkolnym. 
Zaczynamy nim następną pięćdziesiątkę, bo jest to już 
51. numer naszej gazetki w ogóle. Jak widzicie, KLEKS 
się zmienia. Zmieniło się bowiem wydawnictwo, w którym 
składamy gazetkę i drukarnia, która ją drukuje. Dziękuje-
my więc „Chemigrafii” za 9 lat owocnej współpracy. Mamy 
nadzieję, że dobrze będzie się nam też współpracowało
z Wydawnictwem „Ruthenus”, które przygotowało ten zeszyt 
pisemka w nowej szacie graficznej. Oceńcie sami, jak się 
Wam podoba!
Nadszedł czas na gazetkę zimowo – walentynkową.
Podsumujemy w niej pierwsze półrocze i wymieniamy 
najlepszych uczniów z poszczególnych klas. Piszemy też
o tym, co działo się w szkole, choć tak naprawdę to od 
świąt niewiele się wydarzyło, bo było bardzo dużo wolnego,
z czego oczywiście wszyscy się cieszymy.
Teksty w tym pisemku dotyczyć będą w szczególności wa-
lentynek, bo to ich czas. I choć jako gazetka jesteśmy raczej 
za Świętem Polskiej Niezapominajki, to Dzień Zakochanych 
traktujemy jako okazję do wesołej zabawy. Nie zabraknie 
także ciekawostek o świecie, kącika kulinarnego, papiero-
wych zabaw z krainy orgiami i innych stałych działów. 
Zaciekawi Was też pewnie wywiad z panią ze świetlicy, bo 
jest to osoba nowa w naszym szkolnym środowisku. 
Mamy nadzieję, że nowy KLEKS się Wam spodoba. Czeka-
my na uwagi. W związku z początkiem semestru życzymy 
samych dobrych dni w szkole i jeszcze lepszych ocen!

Redakcja

NR 51, styczeń 2011

CZEŚĆ!!!
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Szkolny serwis informacyjny
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Dwa łyki statystyki po pierwszym semestrze

W naszej szkole w klasach IV-VI uczy się 169 uczniów. W klasie IVa – 24 osoby, IVb 

– 25 osób, Va – 24 osoby, Vb – 24 osoby, VIa – 25 osób, VIb – 24 osoby, VIc – 23 

osoby.

Wszyscy byli klasyfikowani. Okazuje się, że o wiele lepiej wypadła średnia ocen z 

zachowania niż z przedmiotów. Widać lepiej się zachowujemy, niż uczymy.

Wyniki klasyfikacji w zakresie zachowania przedstawiają się następująco:

Klasa wzorowe bardzo 

dobre

dobre popraw-

ne

nieodpo-

wiednie

nagan-

ne

średnia 

klasy

IVa 11 9 4 – – – 5,2

IVb 6 17 2 – – – 5,16

Va 8 14 2 – – – 5,25

Vb 12 9 3 – – – 5,3

VIa 8 13 4 – – – 5,16

VIb 13 11 – – – – 5,54

VIc 14 6 2 – 1 – 5,39

Razem 72 79 17 – 1 – 5,56

Jeśli chodzi o naukę, to jest trochę gorzej.

Oceny w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

Klasa celujący bardzo 

dobry

dobry dosta-

teczny

dopusz-

czający

niedosta-

teczny

średnia 

klasy

IVa – 97 70 44 26 2 3,97

IVb – 67 94 61 26 2 3,8

Va – 50 71 75 44 – 3,53

Vb – 77 81 62 20 – 3,89

VIa – 54 81 61 28 1 3,71

VIb 2 64 71 54 14 1 3,89

VIc – 70 76 41 31 3 3,79

Razem 2 479 544 398 189 9 3,81

Łatwo odkryć, że najlepiej wypadła klasa IVa, zaś najgorzej klasa Va.
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W naszym gronie znalazło się tylko

6 uczniów, którzy zostali wyróżnie-
ni, czyli ich średnia w nauce wynosiła

4,75 i wyżej. Są to:

Monika Fakadej (średnia 5,0) – kl. IVa

Natalia Bargieł (średnia 4,8) – kl. IVa

Karolina Podkul (średnia 4,8) – kl. IVa

Laura Filar (średnia 4,8) – kl. Vb

Jan Szmyd ( średnia 4,88 ) – kl. IVb

Adrian Szczurek (średnia 4,77) – kl. IVb

W klasach IV-VI wystawiono w sumie 

9 ocen niedostatecznych.

Otrzymały je:

– 2 osoby z klasy IVa (po jednej ocenie 

niedostatecznej)

– 2 osoby z klasy IVb (po jednej ocenie 

niedostatecznej)

– 1 osoba z klasy VIa (jedna ocena nie-

dostateczna)

– 1 osoba z klasy VIb (jedna ocena nie-

dostateczna)

– 1 osoba z klasy VIc (trzy oceny niedo-

stateczne).

Klasa Va i klasa Vb nie miały żadnych 

uczniów z ocenami niedostatecznymi. 

Dość systematycznie za to chodziliśmy 

do szkoły.

Frekwencja poszczególnych klas 

przedstawia się następująco:

IVa – 93.5%

IVb – 91%

Va – 92%

Vb – 92%

VIa – 93%

VIb – 95%

VIc – 88%

Uczniowie, którzy w pierwszym se-

mestrze nie opuścili żadnego dnia

w szkole to:

Mateusz Haręzga – klasa IVa

Michał Niżnik – klasa IVa

Kacper Tomkowicz – klasa IVa

Ola Frydrych – klasa IVb

Dawid Szmyd – klasa IVb

Krystian Szmyd – klasa IVb

Kamila Graba – klasa Va

Kamil Mezglewski – klasa Va

Angelika Prajzner – klasa Va

Błażej Kmonk – klasa Vb

Agata Michna – klasa Vb

Karolina Podkul – klasa Vb

Marcin Niepokój – klasa VIb

Jan Szmyd – klasa VIb

Przed nami drugi semestr i koniec roku. 

Jeśli marzą się nam świadectwa na mia-

rę aspiracji, to pora wziąć się do pracy!

Przygotowali: Kamil Kiszka

Paweł Jurczak
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Kolędowanie w naszej szkole

Dnia 4 stycznia 2011 r. w naszej szkole odbył się szkolny koncert ko-

lęd. Przygotowywaliśmy się do niego od początku grudnia. Udział 

wzięły w nim wszystkie klasy podzielone na grupy wiekowe: I-III 

oraz IV-VI. Każda z nich miała przygotować po dwie kolędy i zapre-

zentować je podczas konkursu. Jury w składzie: s. Renata Radomska,

p. Monika Węgrzyn, p. Maciej Filar oraz p. Wacław Żywiec zdecydowa-

ło, że wśród klas młodszych I miejsce zajęła klasa IIIa, II miejsce – IIa,

a III miejsce - IIIb. Z klas starszych I miejsce zdobyła klasa VIb, II miej-

sce – IVb oraz VIa, a III miejsce – Va. Najlepsi wzięli udział w gminnym 

koncercie kolęd zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne 

,,Dębina”.

Zwycięzcom gratulujemy!

Klaudia Kielar i Adrianna Frydrych

Przedstawienie pt. „Tak, to on jest kró-

lem” zostało przygotowane w formie 

musicalu. Trwało 15 minut. Wzięło

w nim udział 12 dzieci: ośmioro z 3a

i czworo z 2a. Przedstawienie przygo-

towały panie: Małgorzata Prugar, Rena-

ta Rajska i Irena Barańska. Dzieci wzięły 

udział w II Powiatowym Przeglądzie 

Małych Form Teatralnych, który odbył 

się w sali Domu Ludowego 9 stycznia 

2011 r. i zajęły drugie miejsce. Wystąpi-

ły również dzień później, w niedzielę, 

na Gminnym Koncercie Kolęd, który 

był organizowany przez Stowarzysze-

nie Kulturalne „Dębina”. W wykonaniu 

pięknych dekoracji pomagali rodzi-

ce, a szczególnie pani Monika Szmyd.

W przedstawieniu nasz podziw wzbu-

dziły piosenki, rapowanki oraz swobo-

da ruchu małych aktorów. Całość robiła 

wielkie wrażenie.

Mieliśmy okazję podziwiać nasze 

młodsze koleżanki i kolegów podczas 

występu poprzedzającego apel pod-

sumowujący pierwszy semestr. W tym 

samym dniu wieczorem młodzi aktorzy 

wystąpili przed rodzicami.

Gabriela Wojtuń

Śpiewająco o Dzieciątku
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Dnia 09.01.2011r. o godz. 14.00 rozpoczął się 

XIII Koncert Kolęd zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Kulturalne „Dębina”. Jako pierw-

sza wystąpiła Orkiestra Dęta pod kierownic-

twem pana Macieja Filara – witała ona przy-

chodzących do Sali Domu Ludowego jeszcze 

przed rozpoczęciem imprezy. Następnie 

grupa jasełkowa z klas II i III zaprezentowała 

jasełka. Zwycięzcy szkolnego koncertu kolęd 

także zaprezentowali przygotowane przez 

siebie kolędy. Na scenie mogliśmy zobaczyć 

zespoły szkolne oraz wokalistów śpiewają-

cych solo. Na koniec zobaczyliśmy uczniów klas gimnazjalnych, którzy również 

zaśpiewali kolędy. Koncert ten zakończył się ok. godz. 17.00. Mamy nadzieję, że 

wszyscy byli z niego zadowoleni.

 Wielkie Kolędowanie,

 Czyli XIII Gminny Koncert Kolęd

W grudniu w naszej szkole zorganizowano konkurs na kartkę świąteczną z życze-

niami w języku angielskim. 

Dzieci rywalizowały w dwóch kategoriach. Osobno klasy III, osobno klasy IV.

Zadanie konkursowe polegało na własnoręcznym wykonaniu najładniejszej kartki 

świątecznej oraz ułożeniu najciekawszych życzeń w języku angielskim. Rozstrzy-

gnięcie konkursu nastąpiło na apelu podsumowującym pierwszy semestr. Wyniki 

przedstawiają się następująco:

j

 Konkurs na kartkę świąteczną

j

Dla klas III:
I miejsc: Patrycja Wójcik kl. IIIb

II miejsce: Dawid Pelczarski kl. IIIa

Magdalena Żywiec kl. IIIa

III miejsce: Jakub Świerczek kl. IIIb

Dla klas IV:

I miejsce: Weronika Lorens kl. IVb

II miejsce: Filip Pelczar kl. IVb

III miejsce: Bartosz Szelc kl. IVb

Klaudia Mercik kl. IVb

Nagrodzone prace można podziwiać 

na wystawie obok sali numer 16.

Organizatorką konkursu była pani Re-

nata Zroska Kalicińska.

Karolina Pojnar i Klaudia Kielar

Karolina Graba, Izabela Rachwał
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22 grudnia w Szkole Podstawowej numer 1 w Sano-

ku odbyły się półfinały wojewódzkie w unihokeju 

chłopców . W turnieju brały udział placówki z pięciu 

szkół: Sanoka1, Sanoka 6, Haczowa, Krosna oraz z Kro-

ścienka Wyżnego. Meczowe wyniki były wyświetlane 

na elektronicznej tablicy nad halą. Na turniej przyje-

chały najlepsze drużyny ze swoich rejonów. Pierw-

sze dwa mecze nasza szkoła przegrała z Sanokiem 1

i Sanokiem 6, potem wygraliśmy z Krosnem jedną bramką, następnie 

zremisowali z Haczowem. Oto tabela po zakończeniu zawodów: 

1 – miejsce SP Sanok 6

2 – miejsce SP Sanok 1

3 – miejsce SP Krościenko Wyżne

4 – miejsce SP Haczów

5 – miejsce SP Krosno

Tym samym nasza placówka, wygrywając przewagą bramkową z Ha-

czowem, uzyskała awans do etapu wojewódzkiego. Naszą szkołę repre-

zentowali: Jan Szmyd, Bartosz Szelc, Adrian Szczurek, Kacper Hawrot, 

Mateusz Stec, Adrian Nowak, Mateusz Liput, Adrian Śnieżek, Mateusz 

Michna, Jakub Mezglewski i Kamil Mezglewski.

Dnia 18 stycznia w naszej szkole odbyły się powiatowe zawody w piłce 

ręcznej chłopców. Brały w nim udział placówki ze: Świerzowej Polskiej, 

Posady Górnej, Odrzykonia, Korczyny, Targowisk, Jedlicza oraz Kro-

ścienka Wyżnego. Razem siedem drużyn . Po losowaniu grup rozpo-

częły się rozgrywki na boisku. Nasza szkoła grała pierwszy mecz z Kor-

czyną, który wygrała wysoko, później nastąpiły mecze ze Świerzową 

Polską i Posadą Górną. Półfinał zagraliśmy z Odrzykoniem, a na koniec 

w finale znów zwyciężyliśmy z Korczyną. Po meczach otrzymaliśmy 

wspaniały puchar, dyplom oraz awans do półfinałów wojewódzkich . 

Podczas zawodów wspaniale kibicowali uczniowie naszej szkoły, któ-

rym dziękujemy. Szkołę reprezentowali: Jan Szmyd, Adrian Szczurek, 

Mateusz Liput, Adrian Śnieżek, Adrian Nowak, Mateusz Stec, Mateusz 

Michna, Kamil Kmonk, Jakub Mezglewski i Kamil Mezglewski. Gratulu-

jemy zawodnikom oraz panu Tomaszowi Niżnikowi. Tak trzymać!!!

Kamil Mezglewski 

zZe sportu z
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Dlaczego łatwiej
ciągnąć sanki po śniegu niż po chodniku?

Na pewno zdarzyło się Wam, ciągnąc sanki, wjechać na niepokry-

ty śniegiem chodnik. Sanki, których przesuwanie dotychczas nie 

wymagało wysiłku, nagle zaczynają hamować i zgrzytać płozami 

o beton. Wszystkiemu winne jest tarcie. Jest ono bardzo duże w 

tym przypadku. Kiedy ciągniemy sanki po śniegu, płozy pocierają

o śnieg. Tarcie powoduje podwyższenie temperatury i zewnętrzna 

warstwa śniegu się roztapia. Płozy suną po wodzie, a tarcie jest o wiele 

mniejsze.

Ciekawostki o świecie

Dlaczego zimą szyby
są zaparowane?

Zima to najchłodniejsza pora roku. Temperatura w mieszka-

niu wynosi zwykle ok. 20 stopni Celsjusza. Na zewnątrz może 

sięgać -10 stopni, a czasem spada jeszcze niżej. Pomiędzy 

ciepłem a zimnem tkwi szyba. Gdy para wodna zetknie się 

z zimną szybą, zmienia stan skupienia. Przestaje być gazem 

i zamienia się w ciecz. Skrapla się, pokrywając powierzchnię 

szyby malutkimi kropelkami. Dlatego gdy dotkniemy zapa-

rowanej szyby, będziemy mieć mokre ręce. Podobny proces 

zachodzi, gdy wsiadamy zimą do samochodu. Kiedy kierowca 

włącza ogrzewanie, to po chwili robi się ciepło. Ale niestety, 

szyby zaczynają parować, co bardzo ogranicza widoczność.

I znów przyczyną jest różnica temperatur : na zewnątrz – zim-

no, a w samochodzie – ciepło.

Izabela Rachwał, Karolina Graba

i Klaudia Kielar
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Ortografek
1. Wędrując wzdłuż splątanej linii i zbierając litery, odczytaj hasło. Zapisz je.

2. Wstaw wyrazy

w odpowiednie kratki:

błahy, harmider, hiena, 
hojny, hetman, herb,
filharmonia, hołd.

3. ‘’Zaprowadź’’ litery we właściwe miejsca, tak by powstały wyrazy.

Hasło: ................................................................................................

Ada Frydrych i Gabrysia Wojtuń
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e  Jak to się stało, że trafiła Pani

      do naszej szkoły?

Czysty przypadek, od paru miesięcy szuka-

łam pracy w szkole, ale z dniem 1 września 

powoli traciłam nadzieję... Jak widać, uda-

ło się; potrzebowano kogoś od 6 września

i oto jestem.

e  Dobrze pracuje się Pani u nas?

Tak. Dzieci są tutaj wyjątkowo grzeczne, 

nauczyciele bardzo uczynni, zaangażowani

w pracę, a dyrekcja zawsze miła i pomocna.

e  Czym zajmowała się Pani

      wcześniej?

Pracowałam w Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie jako pracownik socjalny.

e  Czy praca w świetlicy

      daje się lubić?

Oczywiście! Jeżeli wierzy się w sens i cel 

tego wszystkiego, co się robi. Dodatkowo 

trzeba uzbroić się w nieziemską cierpli-

wość, oczy dookoła głowy i wór pomysłów 

na każdy dzień.

e  Co w tej pracy sprawia Pani radość,

      a co jest trudne?

Każdy uśmiech, słowa zadowolenia, błysk 

zainteresowania w oczach dziecka. To spra-

wia mi radość. Nad trudnościami się nie za-

stanawiam, tylko podejmuję wyzwanie...

e  Co robi Pani, kiedy dziecko

      zdenerwuje Panią do granic

      możliwości?

Niełatwo jest wyprowadzić mnie z równo-

wagi, ale gdyby tak się stało, proponowała-

bym kilka głębszych oddechów i odliczanie 

od 10 do 0.

e  Jak ocenia Pani zachowanie

      naszych koleżanek i kolegów

      w świetlicy? 

Bardzo dobrze. Wychodzę z założenia, że 

każde zdrowe dziecko musi pobiegać, po-

hałasować. To jego naturalne prawo, tym 

bardziej, że przychodzi po pięciu godzinach 

siedzenia w ławce. Ale żeby tej swawoli nie 

było za dużo, bo im więcej luzu, tym wię-

cej wariactw wpada do głowy, staram się 

organizować czas na zabawy ruchowe kon-

trolowane, a następnie proponuję zajęcia 

stolikowe, plastyczne, muzyczne, gry dy-

daktyczne i tak na przemian.

e  Dzieci chętnie chodzą na świetlicę?

Sądząc po ich skwaszonych minach na wi-

dok rodziców w drzwiach, myślę, że tak.

e  Kim chciała Pani zostać

      w przyszłości, gdy była Pani

      dzieckiem?

Policjantką. Już od przedszkola wiedzia-

łam, że to zawód dla mnie. Gdy dorosłam, 

doszłam jednak do wniosku, że wolałabym 

Wywiad ze szkoły

„Trzeba wierzyć w sens i cel tego wszystkiego, co się robi…”
– wywiad z Panią Renatą Rajską, opiekunką świetlicy  
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raczej pomagać tym, którzy zeszli na złą 

drogę i pracować nad ich skrzywionym krę-

gosłupem moralnym, niż ich zamykać...

e  Co robi Pani w wolnym czasie?

Spaceruję z synkiem, organizuję rodzin-

ne wycieczki, spotykam się ze znajomymi, 

ćwiczę na próbach lub koncertuję, gram

w ping-ponga.

e  Lubi Pani czytać? Jeśli tak, to jakie

      książki mogłaby nam Pani polecić?

Bardzo lubię czytać! Ostatnio co prawda 

prawie same bajki i bajeczki ze względu 

na mojego synka, ale przed snem zawsze 

znajdzie się chwilka na jakąś ciekawą po-

zycję naukowo-pedagogiczną. Kiedyś bar-

dzo lubiłam książki przygodowe, trudno 

się od nich oderwać, a w moim przypadku 

nie było mowy o odłożeniu książki póki nie 

poznałam historii do końca... Moją ulubioną 

książką z lat szkolnych, którą wspominam 

do dziś, jest ,, Nawiedzony dom” Joanny 

Chmielewskiej. Serdecznie polecam rów-

nież inne jej książki.

e  Wieść gminna niesie, że lubi Pani

     muzykę. Skąd zainteresowanie nią?

Właściwie trudno mi nawet powiedzieć, 

kiedy rozpoczęła się moja przygoda z mu-

zyką... Śpiewałam w przedszkolu, szkole 

podstawowej, w liceum, na studiach i nadal 

śpiewam. Na pewno duży wpływ na to moje 

zainteresowanie mieli rodzice i nauczycielka 

ze szkoły podstawowej. Dobrze jest czasem 

spotkać na swojej drodze kogoś, kto uwie-

rzy w twoje możliwości bardziej niż ty sam. 

Tak było w moim przypadku. W ilu konkur-

sach, przeglądach, festiwalach uczestniczy-

łam, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, 

ale były to niezapomniane chwile. Muzy-

ka towarzyszyła mi od dziecka i wszelkie 

wspomnienia z nią związane są dla mnie 

żywe, radosne... Wystarczy jedna piosenka, 

jeden pstryk palcami i to już jest inny świat- 

mój świat... Zapraszam was również.

e  Śpiewa Pani w jakimś zespole?

Od 10 lat jestem wokalistką zespołu ,,Ciry-

am”. Razem z zespołem nagraliśmy już trzy 

oficjalne albumy wydane przez duże pol-

skie wytwórnie, sprzedawane w całej Pol-

sce i za granicą. Zagraliśmy ponad 100 kon-

certów. Aktualnie pracujemy nad nowym 

materiałem. Oprócz działalności w zespole 

udzielam się również w rzeszowskim Cen-

trum Sztuki Wokalnej.

e  A jakiej muzyki Pani słucha

      w domu czy samochodzie?

Łatwiej byłoby mi chyba wymienić to, czego 

nie słucham... Ograniczę się zatem do kilku 

gatunków: jazz, soul, funky, wszelkie odmia-

ny rocka (pop rock, art rock, prog rock, goth 

rock, hard rock, classic rock...) i wiele innych. 

Jestem otwarta na każdą dobrą muzykę,

w której kryje się coś inspirującego, innego, 

ciekawego, energetyzującego.

e  Ponieważ ten numer gazetki jest

      numerem, który ukaże się

     14 lutego, proszę nam powiedzieć

      na koniec, co sądzi Pani

      o walentynkach?

Myślę, że to bardzo sympatyczne święto dla 

każdego; dla małego, dla dużego. Miło jest 

dostać choćby małą karteczkę, a jeszcze mi-

lej dostać ją od kogoś dla nas wyjątkowego. 

Nie zawsze mamy odwagę otwarcie powie-

dzieć ,,lubię cię”,  „dobrze, że jesteś”, a to 

święto daje nam na to szansę i przypomina, 

że tak powinno być każdego dnia.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!

Wywiad przygotowały: Gabrysia Gomółka, 

Magda Lorenc i Magda Krężałek
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Uśmiechnij się!!!

Babcia rozmawia z wnukiem, 

który przyjechał do niej na 

ferie:

– Jasiu, jak się czujesz w szkole?

– Jak na komisariacie. Ciągle 

mnie wypytują, a ja nic nie 

wiem.

***

Jasio pyta się taty:

– Tato, wiesz, który pociąg się 

najbardziej spóźnia?

– Nie wiem, synku.

– Ten, który obiecałeś mi w ze-

szłym roku na urodziny.

***

Nauczycielka pyta w szkole 

Jasia:

– Jasiu, co to jest kometa?

– To gwiazda z ogonem.

– Dobrze, a czy potrafisz dać 

przykład komety?

- Myszka Miki.

***

Jasiu, przebywając na feriach 

w Warszawie, zgubił w tłumie 

ojca i zwrócił się o pomoc do 

policjanta:

– Czy nie widział pan takiego 

jednego pana bez takiego 

chłopca jak ja?

***

Jasiu rozmawia z mamą.

– Mamusiu, dzieci w szkole

mówią, że dużo jem.

– Nie, nie Jasiu. Nie przejmuj 

się, to nieprawda, tylko zjedz 

zupkę, bo mi wanna potrzebna.

***

Pani pyta Jasia:

– Jasiu, dlaczego zadanie jest 

napisane pismem twojego 

taty?

– Bo pisałem jego długopisem.

***

– Jasiu... Co osiągamy dzięki 

chemii?

– Przewagę blondynek, panie 

profesorze.

Michał Frydrych i Arek Bargiel
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Walentynki to coroczne święto zako-

chanych przypadające 14 lutego. Na-

zwa pochodzi od św. Walentego, które-

go wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również 

tego dnia. Na zachodzie, zwłaszcza

w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-

czonych, od dawna czci się św. Wa-

lentego jako patrona zakochanych. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 

listów zawierających wyznania miło-

sne oraz obdarowywanie swych sym-

patii upominkami. Do Polski obcho-

dy walentynkowe trafiły w latach 90.

XX w. Święto to konkuruje o miano tzw. 

Święta Zakochanych z rodzimym świę-

Krótko o walentynkach

tem zwanym potocznie “Nocą Kupały” 

(sobótką), a ostatnio także ze Świętem 

Polskiej Niezapominajki. Nic więc dziw-

nego, że w naszej tradycji nie jest aż 

tak świętowane jak w innych krajach 

świata.

“KOCHAM CIĘ” w różnych językach:

Po albańsku: Te dua 

Po angielsku: I love you

Po arabsku: Ohiboka

Po białorusku: Ja kachaju ciabie 

Po bułgarsku: Obiczam te 

Po chińsku: Wo ai ni 

Po czesku: Miluji te

Po duńsku : Eg elsker dig

Po estońsku: Mina armastan sind

Po filipińsku: Mahal ka ta 

Po fransusku: Je t’ aime

Po hiszpańsku: Te quiero

Po holendersku: Ik haud van jou

Po niemiecku: Ich liebe dich

Po portugalsku: Te amo

Po rumuńsku: Te jubesc 

Po serbsku: Volim te 

Po węgiersku: Szeretlek 

Ola Dziepak, Ewelina Wojnar, Ola Śliwińska
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Tradycje walentynkowe

w innych krajach

W Anglii – w dawnych czasach

w walentynki dzieci przebierały się za 

dorosłych, chodziły od domu do domu

w grupach i śpiewały piosenki o mi-

łości, z powtarzającym się motywem 

„Dzień dobry Walenty”.

W Walii – popularne były drewniane 

miłosne łyżeczki, którymi zakochani 

obdarowywali się 14 lutego. Łyżeczki 

były najczęściej dekorowane serdusz-

kami, kluczami i kłódkami. Miało to 

oznaczać: „Otwórz moje serce”.

We Włoszech – zakochani najczęściej ob-

darowywali się czerwonymi ubraniami.

W niektórych krajach Europy – dziew-

czyny dostają od chłopców podarunki w postaci 

ubrań lub dodatków do garderoby. Jeśli dziew-

czyna zatrzyma prezent, znaczy to, że ma myśli

o chłopaku, który ją obdarował.

W polskich miastach – np. w Warszawie 

lub Krakowie, w walentynki wyjeżdżają na 

miasto specjalne walentynkowe tramwaje. 

Są to zabytkowe wagony tramwajowe, które 

turystyczną trasą obwożą zakochanych po 

mieście.

Karolina Graba
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Przesądy
walentynkowe

Tego dnia za pomocą magii 

próbujemy poznać nasze mi-

łosne tajemnice i dowiedzieć 

się jak najwięcej o naszych 

uczuciach. Niektórzy starają 

się nawet poznać swoją miło-

sną przyszłość. Poznajcie nie-

które wróżby walentynkowe

i bawcie się razem z nami!

– 14 lutego, oprócz wysyłania 

wysyłania kartki walentynko-

wej, możemy pomyśleć rów-

nież o napisaniu listu miło-

snego. List powinno się pisać 

niebieskim długopisem lub 

atramentem. Jest to bowiem 

kolor używany do pisania mi-

łosnych wyznań. Nie można pi-

sać ołówkiem, bo to świadczy

o ulotności naszych uczuć. 

Napisanego listu nie wolno 

upuścić, bo to zła wróżba, a na 

pocztę należy go zanieść oso-

biście. A jeśli chcemy ozdobić 

list serduszkami lub kwiatka-

mi, pamiętajmy, aby było ich 

trzy. Nigdy nie 4, 7, 13, bo te 

liczby przynoszą pecha.

– Już w przeddzień walentynek 

można położyć pod poduszkę 

gałązkę rozmarynu. Być może 

sprawi ona, że we śnie ujrzymy 

twarz przyszłego ukochanego 

lub ukochanej.

– Gdy wyjdziesz w walentyn-

ki na dwór, obserwuj ptaki, 

bo one również mogą przy-

nieść walentynkową wróżbę. 

Jeśli dziewczyna zobaczy nad 

głową rudzika, zakocha się

w marynarzu. Jeśli ujrzy wróbla 

– wyjdzie za mąż za człowieka 

biednego. Jeśli ujrzy szczygła 

– jej ukochany będzie bardzo 

bogaty. Za to kiedy usłyszy po-

hukiwanie sowy lub dzięcioła, 

będzie to niezbyt dobra wróż-

ba, przepowiadająca staropa-

nieństwo.

– Na spacerze uważaj na wie-

wiórki, bowiem wiewiórka

w dzień św. Walentego oznacza 

pecha. Przepowiada również 

związek ze skąpym i zazdro-

snym partnerem.

Na podstawie dziewczyńskiego

„Sekretnika” przygotowały: Ewelina

Wojnar, Ola Śliwińska i Ola Dziepak
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Magia walentynek to cały zespół 

przeróżnych zjawisk i tradycji. 

Jest wśród nich miejsce na… horoskop 

zakochanych. Horoskopy czytano za-

wsze, bowiem ludzi zawsze dręczyła 

niepewność o swoją przyszłość. Mamy 

nadzieję, że wyszperany przez nas 

walentynowy horoskop się sprawdzi.

A jeśli nie, to może Was choć rozwese-

li!!! Tylko broń Boże nie bierzcie go tak 

całkiem na serio!

 Baran:

Ona – dziewczyna baran jest bar-

dzo wojownicza. Chce być wielbiona

i chwalona. Lubi dominować. Zwykle

u płci przeciwnej wzbudza emocje, 

przez drugich nielubiane. Na pewno 

nie zostanie niezauważona. 

On – chłopak baran jest zuchwały i od-

ważny. Ma dużą fantazję. Jest energicz-

ny. Niestety, jest bardzo niecierpliwy. 

Od swojej ukochanej wymaga wierno-

ści, ponieważ jest szaleńczo zazdrosny. 

 Wodnik:

Ona – dziewczyna wodnik jest bardzo 

radosna, ma poczucie humoru. Często 

bywa duszą towarzystwa, ozdobą im-

prez i spotkań. Niestety, tak samo jak 

chłopcy wodnicy, dziewczyny są bar-

dzo uparte i mają zmienne nastroje.

On – chłopak wodnik ma dużo uroku 

osobistego, co działa na płeć przeciw-

ną. Jest bardzo pomysłowy i ma mnó-

stwo nowych propozycji.

 Ryby:

Ona – dziewczyna ryba jest bardzo 

delikatna i wrażliwa, łatwo ją urazić

i zranić. Nie potrafi zadbać o siebie, roz-

wiązywać problemów, dlatego marzy

o silnym i zdecydowanym chłopaku, 

mającym wyraźne poczucie celu.

On – chłopak ryba jest tajemniczy, 

zmienny w nastrojach. Bywa on bardzo 

nieśmiały i pełny poświęcenia. 

Łatwo ulega urokowi dziewczyny i wte-

dy obsypuje swoją wybrankę komple-

mentami.

 Byk:

Ona – dziewczyna byk nie lubi zmian, 

jest spokojna i opanowana. Jest godna 

zaufania oraz uczciwa.

Poszukuje kogoś, kto będzie gwarancją 

spokoju i wierności. Niestety, jest ona 

zazdrosna.

On – chłopak byk lubi wszystko, co 

pewne, trwałe i solidne. Również jest 

godny zaufania. Często okazuje się ską-

py i zazdrosny.

 Bliźnięta:

Ona – dziewczyna bliźniak lubi sama 

wybierać, trudno ją zdobyć. Ma mnó-

stwo uroku, łatwo zwraca na siebie 

uwagę. Często oczarowuje uśmiechem 

i spojrzeniem. Partner musi ją oczaro-

wać inteligencją i dowcipem. Bardzo 

szybko się nudzi.

On – ma dużo wdzięku, przyciąga do 

siebie dziewczyny swoim urokiem. jest 

             Taka jest ona, taki jest on,
czyli horoskop zakochanych
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bardzo przebiegły w swoich kalkula-

cjach, doskonale potrafi rozwiązywać 

problemy. Jest dobrym partnerem do 

działania.

 Rak:
Ona – dziewczyna rak jest tajemnicza, 

dyskretna i poważna. Jest godna zaufa-

nia, potrafi się troszczyć o innych.

Jej partner powinien być otwarty, aby

i ona stawała się bardziej otwarta.

On – chłopak rak nie jest zbyt wylew-

ny. Trudno odgadnąć jego uczucia. 

Jest wyjątkowo rodzinny. Jego part-

nerka powinna być wytrzymała i wyro-

zumiała.

 Lew:
Ona – dziewczyna lew kocha swoje 

życie, jest otwarta, radosna i ciekawa 

świata. Jej uczucia są dla niej ważne; 

uwielbia być zakochana. Partner powi-

nien być uczuciowy.

On – chłopak lew uwielbia znajdować 

się w centrum uwagi, zna swoją war-

tość i często to podkreśla. Przypomina 

króla zwierząt. Partnerka powinna być 

otwarta.

 Panna:
Ona – dziewczyna panna jest roztrop-

na i sympatyczna, czasami nieśmiała. 

Pragnie życia bez niespodzianek, nie 

lubi zmian. Unika kłótni. Jej partner po-

winien otwierać ją na nowe doznania.

On – jest człowiekiem praktycznym, 

dokładnym i stanowczym, bywa nie-

znośny. W uczuciach kieruje się rozu-

mem. Partnerka powinna być wierna

i oddana.

 Waga:
Ona – dziewczyna waga jest nieśmiała 

i łagodna. Poszukuje pewnego i stabil-

nego chłopaka, z którym może założyć 

rodzinę.

On – chłopak waga jest spokojny i po-

ważny, zbyt często się poddaje. Jego 

partnerka może być pewna stałości 

uczuć i oddania.

 Skorpion:

Ona – dziewczyna skorpion jest tajem-

nicza, ładna i krytyczna względem sie-

bie. Gdy zdobędzie zaufanie, odpłaca 

się czułością i wiernością. Partner musi 

ją doceniać.

On – chłopak skorpion jest dowcipny, 

ma poczucie humoru. Szuka partnerki, 

z którą może dzielić wspólne zaintere-

sowania. Jest opiekuńczy i oddany.

 Strzelec:

Ona – dziewczyna strzelec jest nieza-

leżna, sprawia wrażenie niedostępnej. 

Swojemu partnerowi okazuje wiele 

ciepła. Nie lubi wiązać się na stałe.

On – chłopak strzelec szybko zawie-

ra nowe znajomości. Lubi mieć wiele 

partnerek. Jest niezależny, niecierpliwy 

i lekkomyślny. Jego partnerka powinna 

mieć silną osobowość.

 Koziorożec:

Ona – dziewczyna koziorożec jest bar-

dzo stanowcza, konsekwentna i nie-

zależna. Jest staranna. Szuka miłości

i bezpieczeństwa. Potrafi być wierna.

On – chłopak koziorożec jest uprzejmy 

miły i stanowczy. Ma wykwintne ma-

niery. Miewa humorki, ulega zmianom 

nastroju.

Ola Śliwińska, Ewelina Wojnar

i Ola Dziepak
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Jabłko to owoc, który kojarzy się z miło-

ścią. Może dlatego, że Ewa w raju kusiła 

nim Adama, a może z powodu mitolo-

gicznej historii o sporze trzech bogiń,

z których każda uważała, że ma prawo 

do jabłka z napisem: „Dla najpiękniej-

szej” – nieszczęsny Parys musiał wybrać 

i … wybuchła wojna trojańska! W każ-

dym razie jabłko do walentynek pasuje 

i już!!! Z tego powodu na walentynko-

we spotkanie proponujemy przygoto-

wać pyszności z jabłkiem w tle!

Walentynkowe jabłko w kremie

Składniki:

– 6 średnich jabłek,

– konfitura z borówek lub inna

   ulubiona

Krem:

– 2 szklanki mleka,

– 1/3 szklanki cukru,

– 2 łyżki mąki

    ziemniaczanej,

– 1 laska wanilii lub cukier waniliowy,

– 1 żółtko.

Wykonanie:

Najpierw jabłka obierz, wydrąż gniazda 

nasienie i ugotuj w całości w osłodzo-

nej wodzie. Gdy jabłka będą miękkie, 

wyjmij z kąpieli wodnej i pozostaw do 

odsączenia; każde jabłko szybko nałóż 

na talerzyk deserowy. Potem w miejsce 

wydrążonych owoców włóż łyżeczkę 

konfitur borówkowych lub swoich ulu-

bionych.

Półtorej szklanki mleka zagotuj

z wanilią i wlej do niego mąkę ziem-

niaczaną rozpuszczoną w pół szklanki 

zimnego mleka. Zagotuj. Tymczasem 

żółtko utrzyj z cukrem i wlej do nie-

go ugotowany budyń; rozmieszaj. Go-

towym gorącym kemem polej przy-

gotowane wcześniej jabłka. Można 

udekorować je wisienką w syropie, 

innym owocem lub… czekoladowym 

serduszkiem. I oczywiście poczęsto-

wać lubianą osobę.

Walentynkowy mus jabłkowy

Składniki:

– 1-2 duże słodkie jabłka,

– sok jabłkowy klarowany,

– 1 łyżeczka  kleiku ryżowego.

Wykonanie:

Najpierw jabłka obierz i pokrój w cząst-

ki. Następnie w garnuszku zagotuj nie-

wielką ilość soku jabłkowego. Potem na 

wrzątek wrzuć pokrojone jabłko. Gotuj, 

aż jabłko zmięknie. Na koniec prze-

studź i dodaj pozostały sok oraz kleik. 

Wszystko razem zmiksuj blenderem. 

Przełóż do pucharków. Mus możesz 

przyozdobić małym bezikiem, mały-

mi ćwiartkami jabłka lub serduszkami

z wafla. Wykwintny poczęstunek na 

walentynkowe spotkanie gotowy.

Ewelina Wojnar, Ola Śliwińska i Ola Dziepak

Kącik
kulinarny
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To stare ludowe porzekadło wbrew 

pozorom dobrze wpasowuje się

w walentynkowe tematy. Wszak darcie 

z kimś kotów jest czasem pierwszym 

krokiem do sympatii, przyjaźni czy 

nawet miłości. Tak przynajmniej twier-

dzą specjaliści od ludzkich uczuć. Nie 

grzech więc się z kimś kłócić, spierać, 

mieć odmienne zdanie w jakiejś spra-

wie, ale tylko wtedy, gdy umiemy to 

robić kulturalnie. No właśnie – kultu-

ralnie, czyli jak? Oto jakie wskazówki 

dotyczące tych kwestii wyszperaliśmy 

w poradnikach dobrych manier.

Zawsze mądrze korzystaj z wolności 

słowa. Nawet gdy poglądy jakiejś oso-

by ci nie odpowiadają, weź ją w obro-

nę, kiedy ktoś trzeci zacznie zabraniać 

jej ich głoszenia. Ta zasada nie dotyczy 

osób głoszących poglądy sprzeczne

z powszechnie uznanymi zasadami 

moralnymi, antysemickie, rasistowskie 

i faszystowskie. Ale z takimi w ogóle nie 

warto gadać.

Czego kulturalny człowiek nie robi, gdy 

przychodzi mu pojedynkować się na 

słowa? Po pierwsze nie krzyczy, bo to 

świadczy o wyczerpaniu argumentów. 

Po drugie nie przerywa rozmówcy, 

nie wpada mu w słowo, bo to przejaw 

chamstwa i zapalczywości. Po trze-

cie nie ucina dyskusji stwierdzeniem

w stylu: „Jesteś głupi i nie rozmawiam

z tobą”. Co robi kulturalny człowiek, 

kiedy dyskusja staje się coraz ostrzejsza

a przeciwnik nie zamierza ustąpić? Gim-

nastykuje umysł i szuka argumentów 

na poparcie swojego punktu widzenia, 

ponieważ wierzy w ich wyższość nad 

krzykiem i przezwiskami. Człowiek kul-

turalny daje się też przekonać, gdy ar-

gumenty przeciwnika są sensowne. Nie 

jest wstydem uznać się za pokonanego, 

bo żaden człowiek nie ma monopolu na 

Szkoła dobrych manier
Kto się lubi, ten się (kulturalnie) czubi…
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rację i prawdę. Natomiast lepiej uwa-

żać i nie stosować argumentów typu, 

np. „Bo wy z miasta zawsze próbujecie 

być najmądrzejsi”. To żaden argument! 

Szanuj cudze poglądy, nie przekreślaj 

ludzi tylko dlatego, że myślą inaczej niż 

ty. Jeśli komuś ordynarnie przerywasz, 

to znaczy, że nie słuchasz jego słów,

a jedynie własnych myśli. Wystrzegaj się 

takiej postawy. Mów i pozwól mówić 

innym: jeśli udzielasz zgody partnero-

wi na dokończenie myśli, okazujesz mu 

szacunek oraz swoje dobre wychowa-

nie. Ten, kto w dyskusji pierwszy pod-

nosi głos, ten pierwszy też zazwyczaj 

przegrywa. Kiedy pojawia się wulgarne 

słowo, kończy się dyskusja, a zaczyna 

awantura. Warto sobie z tego zdawać 

sprawę, by samemu nie wyjść na chuli-

gana lub zdążyć, wycofując się w porę, 

uniknąć nieprzyjemnej sytuacji. Dysku-

sje z osobami, które wolą używać siły 

niż głowy, nie mają sensu. Oczywiście 

jeśli nie chcemy zejść do ich poziomu. 

A tego ludzie kulturalni nie robią. Na-

wet, gdy w rozmowie czy kłótni zabra-

kło ci przekonujących argumentów, nie 

przejmuj się. Jeśli jesteś pewien swych 

racji, nie musisz z nich rezygnować. Wy-

cofanie się z dyskusji, która zamienia się 

w burdę, jest dowodem mądrości a nie 

przegraną. W końcu ktoś musi być mą-

drzejszy! Gdy opadną emocje, a furiat 

zostanie na placu słownej bitwy sam, 

skoczy po rozum do głowy i najczę-

ściej sam uzna niedorzeczność swego 

zachowania. Czasem zejdzie mu z tym 

tylko chwilkę, a czasem trzeba trochę 

dłużej poczekać, aż zmądrzeje, nabie-

rze dobrych manier, wydorośleje. Tego 

trzeba się po prostu nauczyć. Wbrew 

pozorom bowiem kłócenie się nie jest 

łatwą sztuką. Należy to robić mądrze: 

nie przerywać, słuchać drugiej strony, 

nie uważać, że ma się zawsze rację.

Z tym, że tej umiejętności lepiej nie 

ćwiczyć zbyt gorliwie w codziennym 

życiu – zawsze lepiej opanować złe 

emocje i zamienić kłótnię na kulturalną 

dyskusję.

Na podstawie poradnika savoir vivre’u

przygotowała Gabriela Wojtuń
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L udzie nie zawsze chcą powiedzieć dokładnie to, co znaczą wypowiadane 

przez nich słowa. Komunikujemy bliźnim różne rzeczy nie tylko słowa-

mi – ważne są też tak zwane zachowania niewerbalne, czyli mowa ciała. Zwróć 

więc uwagę na pewne zachowania chłopaka, z którymi się spotykasz lub który Cię 

po prostu interesuje. Obserwując i słuchając go uważnie, możesz dowiedzieć się

 o nim wielu ciekawych rzeczy. My znalazłyśmy w pewnym „Sekretniku” takie oto 

podpowiedzi, które mogą pomóc rozszyfrować znaki ludzkiego ciała i języka:

O co naprawdę chodzi chłopakom?

– nogi są przyciągnięte do siebie – to 

znaczy „lubię cię”;

– obgryza paznokcie – „jestem zde-

nerwowany”;

– drapie się po nosie – „mogę kła-

mać”;

– kiedy chłopak mówi: „drażnisz mnie”, 

chce powiedzieć: „chyba cię lubię”;

– kiedy chłopak mówi: „podobasz się 

mojemu kumplowi” – chce powie-

dzieć: „podobasz mi się”;

– kiedy chłopak mówi: „lubię cię, 

ale…” – chcę powiedzieć: „nie jesteś

w moim typie”;

– kiedy chłopak pyta: „przyjdziesz na 

imprezę?” – chce powiedzieć: „przyj-

dę, jeśli ty tam będziesz”.

A swoją drogą – to samo można by-

łoby chyba powiedzieć o dziewczy-

nach…

Ola Śliwińska, Ewelina Wojnar

i Ola Dziepak
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Na Walentego prawdy się dowiesz, kto ma cię w sercu, 

w duszy i w głowie!

Nadchodzi Walenty, rozpali  serca ten święty!

Święty Walenty bywa nieugięty.

Gdy na Walentego mróz, chowaj sanie, szykuj wóz.

Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze.

Na święty Walenty uciekają z domu centy.

Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję.

Święty Walenty rad odmrozi pięty.

Kamil Kiszka

Walentynkowy test

Kręć ogonkiem jabłka, wypowiadając wolno kolejne litery alfabetu. Podobno 

ogonek odrywa się w chwili, gdy wymienisz pierwszą literę imienia swojego przy-

szłego/przyszłej chłopaka/dziewczyny.

Ola Śliwińska, Ola Dziepak

i Ewelina Wojnar

Przysłowia
o świętym Walentym
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Dzisiaj proponujemy Wam zrobienie biedronki. Dlaczego? Bo jest sympatyczna, 

dobrze się kojarzy, a poza tym może stanowić niebanalny walentynkowy prezent 

dla bliskiej osoby! Czy komuś, kogo po prostu lubimy, musimy od razu ofiarować 

wielkie czerwone pretensjonalne serce? Więc my proponujemy biedronkę!!! Może 

to będzie taka nasza własna szkolna tradycja? Życzymy miłej zabawy.

Do wykonania biedronki techniką origami potrzebny będzie czerwony papier 

oraz ścinki papieru czarnego (na kropki). Jeśli ktoś woli, kropki można po prostu 

narysować czarnym pisakiem. Oczywiście przyda się też linijka, ołówek, nożyczki. 

Gdy macie już potrzebne rzeczy, patrzcie na rysunki i zabierajcie się do pracy.

Zrób to sam!
A ja ofiaruję ci… biedronkę!!!

Ola Śliwińska, Ewelina Wojnar i Ola Dziepak 
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1. Uzupełnij związki frazeologiczne odpowiednimi wyrazami.

...... z kamienia.

Mieć ...... na dłoni.

Złamane ......

....... nie sługa.

Miękkie ......

....... w gardle.

Gołębie ........

Rozrywki umysłowe

2. Rozwiąż krzyżówkę.

1. Czekamy na nią niecierpliwie.

2. Jego imieniny obchodzimy 14 lutego.

3. Po lutym.

4. Antonim do słowa: jasno.

5. Twardy jak ......
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3. Znajdź różnice pomiędzy obrazkami.

4. Pomyśl, co to jest i odpowiedzi wpisz do krzyżówki.

    Odczytaj hasło.

1. Siedzi jak na........................... .

2. Zapał może być...................... .

3. Biega na jednej........................ .

4. Rzucać.......................... o ścianę (w mianowniku).

5. Jest ubogi jak............ kościelna.

6. Jest w................. niebie.

7. Bujać w.................... .

8. Bazgrze jak ................... pazurem.

9. Może być na choinkę lub mydlana.
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Uwaga recytatorzy!!!
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym

przy współpracy Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”  organizuje

XIII Szkolny Konkurs Recytatorski

dla uczniów klas IV – VI,  który odbędzie się 23 lutego 2011 r.

W związku z tym, że rok 2011 został ogłoszony

Międzynarodowym Rokiem Lasów,

tegoroczny konkurs przebiegał będzie pod hasłem

„Zaszumiały leśne knieje”
Wiersze można wybierać samodzielnie lub skorzystać

z wyboru przygotowanego w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia do konkursu w terminie do 10 lutego u p. Marii Marszałek.

Laureaci etapu szkolnego wezmą udział w konkursie międzyszkolnym

pod tym samym hasłem.

Magda Lorenc,

Magda Krężałek

5. R
ozw

iąż re
busy

.
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Dla Izy i Klaudii od Karoliny

Dla Mateusza F. od przyjaciółki

Dla dziewczyn z 6a od Magdy

Dla Madzi K. od Anety

Dla Michasi od Anetki

Dla Konrada P. od Piotrka F.

Dla całej 5b od Błażeja K.

Dla pani Beaty Delimat od Basi

Dla Sylwii M. i Sabiny Ś. od Marleny W.

Dla Magdy L., Magdy K. i Michasi Sz.

od Marleny W.

Dla Izy R. i Karoliny G. od Marleny W.

Dla Sylwii od Sabiny

Dla Iwonki od Sabiny

Dla Olki od Dawida

Dla Łukasza G. od Huberta L.

Dla Adriana od Anety D.

Dla Karoliny P. od Kasi K.

Dla Julity H. od Kasi K.

Dla dziewczyn z 5b od Kasi K.

Dla Ady F. od Kasi K.

Dla Gabi W. od Kasi K.

Dla Marcina B. od kuzyna

Dla Izy od Dawida

Dla Martyny i Marleny od Madzi

Dla Patryka od Michaśki i Sabiny

Dla 6c od Liptona

Dla Huberta Z. i Huberta L.

od Łukasza G.

Dla 5b od Łukasza G.

Dla całej 6c od Kamila Kropaczka

Dla Oli od Karoli

Dla Kubusia od Sabinki i Michalinki

Dla Kasi P. i Dosi od Gabi G.

Dla Izy i Oli od Basi

Dla Patrycji od Michasi

Pozdrawianki
Serdeczne walentynkowe

pozdrowienia dla…



Dla Eweliny W. od Klaudii Sz.

Dla 6c od Klaudii Sz.

Dla wszystkich szóstych klas

od Klaudii Sz.

Dla pani Moniki Czarnowskiej

od Marka i Arka

Dla Łukasza Z. od Michasi

Dla kl. 6c od Klaudii Kielar

Dla całej klasy 6c od Basi

Dla Pani Czarnowskiej od Klaudii Kielar

Dla Izy R. od Klaudii Sz.

Dla Adriana Szczurka od wielbicielki

Dla Jaśka od wielbicielki

Dla  Oli Dz. od Izy G.

Dla Karoli od Izy G.

Dla dziewczyn z kl. 6a od Michała D.

Dla całej 5b od Ady F.

Dla Agatki M. i Gabi W., Kasi K.

od Ady F.

Dla Julki i Karoliny od Ady

Dla Kamili, Sylwii, Martynki i Marlenki 

od Ady F.

Dla Dominiki H., Kamili G. od Angeliki

Dla Anetki i Madzi od Halinki.

Dla kolegi z ławki od Michasi

Dla Gabi W. od Sylwii T.

Dla Juli, Gabi, Karoliny, Kamili

od Sylwii T.

Dla Marleny i Martyny i Ady od Sylwii T.

Dla Klaudii P. od Kamili G.

Dla Marcina N. od wielbicielki

Dla Anety od przyjaciółki

Dla chłopaków z 6a od Sabiny i Miśki

Dla Sabiny Ś.,Magdy L., Marleny W.

i Martyny W. od Sylwii

Dla Kamili Graby, Gabrysi Folty

i Angeliki Prajzner od Dominiki

Dla Gabrysi od Basi

Dla Gabi W. od Gabi G.

Dla pani Liput od Gabrysi

Dla Sabiny, Sylwii, Iwony P. od Martyny

Dla Juli i Sylwii od Karoliny

Dla Anetki i Michasi od Madzi

Dla Klaudii Sz. od Eweliny W.

Dla 6c od Eweliny W.

Dla Kuby P. i Piotrka F.

i Konrada P. od Haliny.

Dla 6c od Arka B. i Marka F.

Dla Oli Ś. od Dawida B.

Dla Karoliny Graby od Klaudii Kielar

Dla Błażeja K. od kuzyna

Dla Sylwii T., Kamili P., Gabrysi G., Ady 

F., Kasi K. i Marleny W. od Gabrysi

Dla Gumisia od Dziobaczka

Dla p. Dyrektor od Juli

Dla p. Maryli Marszałek od Juli

Dla Kingi, Laury i Agatki od Juli 

Dla Sylwii T., Karoliny P.,

Kamilki P. od Juli

Dla Patryka B. od wielbicielki

Dla p. Filara od Juli H.

Przygotowały: Gabrysia Wojtuń

i Ada Frydrych


