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                     *** 
Wszyscy chcemy być kochani 
Lecz nie pamiętamy czasem  
O tych którzy są najbliżsi 
Czyli mamie, siostrze, bracie 
Dziś okazja jest niezwykła 
A więc poświęć chociaż chwilkę 
Żeby miłość im okazać  
Daj każdemu  walentynkę 
Jeśli bardzo kogoś lubisz  
Nie stój dłużej jak słup soli  
Dziś podaruj mu lizaka 
Będzie mile zaskoczony 
Jeśli chcesz by przyjaciele 
Mieli wciąż radosne minki 
To bądź miły dla nich zawsze 
Zamiast tylko w walentynki 
Dzień jest dzisiaj wyjątkowy 
Wszyscy chodzą roześmiani 
Jaka szkoda, że raz tylko 
W roku jest Dzień Zakochanych  

Emilia Śniecińska VI D           

 W tym numerze: 

 

Wywiad z Panią Aleksandrą Kozłowską 

Top 5 

Geneza walentynek 

Książeczki Piąteczki 

Kto pierwszy, ten lepszy 

Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma 

imię” 

Symbolika kwiatów 

Wywiad z Piotrem Sadłowskim 

Po lekcjach... 

 

Agata Mróz VI D 

1 



Wywiad z Panią Aleksandrą Kozłowską, nauczycielką  

wychowania fizycznego 

- Dlaczego chciała Pani pracować jako 
nauczyciel wychowania fizycznego? 
Moi rodzice też byli nauczycielami, więc            
od dziecka miałam styczność z tym zawodem. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ spędzony 
czas z dziećmi sprawia mi przyjemność. 
- Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę? 
- To był tak naprawdę przypadek. Nie pochodzę     
z Suwałk, ale cieszę się, że podjęłam decyzję        
o pracy w naszej szkole. 
- Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 
- Bardzo lubię uczniów i uśmiech na ich twarzach 
podczas lekcji. 
- Jakie jest pani hobby? 
- Myślę, że to jest proste pytanie, ponieważ moim 
zainteresowaniem jest sport. 
-    Co Pani osiągnęła jako nauczyciel? 
- Na pewno wypracowanie metod pracy                 
z uczniami, które przynoszą efekty. Prowadzę tre
ningi w sekcji lekkoatletyki, co przynosi mi dużo 
satysfakcji. Wielu uczniów poprawia wyniki 
dzięki treningom. 

- Co Pani robi w wolnym czasie? 
- Głównie zajmuję się moim synkiem, chodzę   
 z nim na spacery lub na basen. 
- Jaki sport najbardziej Pani lubi? 
- Bardzo lubię lekkoatletykę, ponieważ sama 
kiedyś ją trenowałam, mam do niej sentyment. 
- Czy obchodzi Pani walentynki, jeśli tak, to  
w jaki sposób? 
-Oczywiście ;) Wychodzę z mężem na kolację. 

    Zosia Olszewska, Ada Ceckowska, Julia Kukowska VI D 

1. Whitney Houston I will always love you  

2. Perfect  Kołysanka dla nieznajomej 

3. Kelly Clarkson Because of you 

4. Goya Tylko mnie kochaj  

5. James Artur Say you won't let go 

Rozalia Przełomska  VI D 
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Geneza walentynek 

      Co roku 14 lutego obchodzimy walentynki. Pochodzą one od luperkaliów - festynu urządzanego     
do  V w. n.e. ku czci rzymskiego boga płodności. W przeddzień uroczystości odbywała się loteria. Imio
na dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, a potem losowali je chłopcy. W ten sposób tworzono 
pary na czas obrzędu, a czasem nawet do końca życia. 

      W czasie istnienia tego święta w Rzymie trwały wojny. Mężczyźni nie chcieli, wstępując do wojska, 
opuszczać żon. Oburzony cesarz odwołał wszystkie planowane śluby i zaręczyny. Walenty pomagał pa
rom pobierającym się w tajemnicy, za co został skazany na śmierć. Przed wykonaniem wyroku święty 
zaprzyjaźnił się z córką strażnika. W zamian za podniesienie na duchu, zostawił jej liść w kształcie serca  
z napisem:  „Od twojego Walentego”. 

      Dzisiaj walentynki są obchodzone inaczej w różnych państwach. W Estonii są świętem przyjaźni. 
Walijczycy z ich okazji obdarowują się rzeźbionymi łyżkami. W Niemczech na kartkach walentynko
wych pojawia się świnia - tamtejszy symbol dobrobytu. Samotne Francuzki palą w walentynki zdjęcia 
mężczyzn, przez których zostały odrzucone. 

   Pomimo różnych zwyczajów, czekamy z niecierpliwością na Dzień Zakochanych i życzymy zakocha
nym dużo miłości.  

Emilia Śniecińska VI D           

Książeczki Piąteczki 

Zmierzch to pierwsza część powieści o miłości 
wampira do nastolatki, autorstwa Stephenie Meyer. 
Jest pierwszą częścią serii o tym samym tytule.  

Siedemnastoletnia Isabella Swan przeprowadza się 
ze słonecznego Phoenix do deszczowego Forks, 
gdzie mieszka jej ojciec. Rodzice Belli rozwiedli 
się, kiedy była jeszcze dzieckiem. Dziewczyna w 
nowej szkole poznaje niezwykle przystojnego  i 
tajemniczego chłopaka - Edwarda Cullena. Jest 
zaintrygowana jego niezwykłymi umiejętnościami 
i odmiennością. Postanawia odkryć tajemnicę 
Edwarda i jego rodziny. 

Historia opowiedziana jest w pierwszej osobie, z 
punktu widzenia głównej bohaterki - Belli, więc 
czytelnik zawsze wie, to co ona, jaką tajemnicę ma 
Edward i jego rodzina. Nawet pod koniec książki 
wciąż chcemy dowiedzieć się więcej          o histo
rii rodziny Cullenów.  

Zmierzch jest pięknie napisany. Opisy Forks są tak 
szczegółowe, że można niemal poczuć zapach wil
gotnego powietrza        i usłyszeć deszcz uderzają
cy o dachówki. Świetnie się ją czyta. Napisana w 
sposób, który pozwala na lekką i przyjemną,          
a zarazem niezwykle wciągającą lekturę. Czyta się 
ją dosłownie jednym tchem. Miłość, nieśmiertel
ność, przyjaźń, nienawiść - to wszystko znajdziesz 
w jednej książce. Która z nas nie chciała by prze
żyć romantycznej przygody takiej jaka połączyła 
Bellę i Edwarda. 

Piękna i Bestia z ser ii " Kolorowa klasyka"  to naj
piękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! 
Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atu
tem jest duża, ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. 

Piękna i Bestia to ponadczasowa francuska baśń o 
miłości, odwadze, wierności i tym, w czym kryje się 
prawdziwa wartość człowieka. 

Bestia wygląda jak odrażający potwór, a Piękna jest 
śliczną dziewczyną. Jednak Piękna musi udać się do 
zamku Bestii,            by ratować życie swojego ojca. 
Co wyniknie z tego spotkania? 

Piękna i Bestia to świetna książka dla najmłodszych, 
jak i tych nieco starszych. 

Pani  Katarzyna Białek 
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Kto pierwszy, ten lepszy 

Rozpoznajecie te tytuły? Szybko je podajcie i po nagrodę do pani Sztabińskiej z gazet-
ką się zgłaszajcie!!! 

,,-Jakaż Pani jest piękna! 

-Prawda? - odpowiedziała róża cichutko”.   ………………………………………………….

,,Plac to nasz kraj, to całe nasze państwo! Nie możecie zrozumieć, czym dla nas jest plac, bo nigdy nie walczyliście           

za ojczyznę.''  ………………………………………………….

,,-A więc on jest groźny? - zapytała Łucja. 
-Groźny? - powtórzył pan Bóbr. - Nie słyszałaś, co powiedziała moja żona? Oczywiście, że jest groźny. Ale jest dobry. Po-

wiedziałem wam, że on jest królem.” ………………………………………………….

,,Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy." …………………………… 

Gabrysia Iber, Iga Koteras, Julia Mikłosz V D 

Szkolny Konkurs Recytatorski - „Miłość niejedno ma imię” 

 W dniu 14 II 2020r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię” zorga

nizowany przez p. Ewelinę Leszczyńską i p. Agnieszkę Sztabińską. W zmaganiach konkursowych 

wzięli udział uczniowie klas IV – VIII. Spośród 20 uczestników, komisja wyłoniła następujących 

zwycięzców:  

I miejsce: Zosia Olszewska, kl. VI D 

II miejsce: Natalia Kubitzka, kl. VII D 

III miejsce: Hubert Mazgaj, kl. V E 

Wyróżnienie otrzymały następujące osoby: Maria Polkowska (klasa VII C),                                     

Gabriela Iber (klasa V D) i Zuzanna Żukowska ( klasa VII D). 

Wyróżnienie za kreatywność otrzymała Asia Biosa z klasy IV C, gdyż recytowała wiersz własnego 

autorstwa. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
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Tulipany pomarańczowe - oznaczają one moc, entuzjazm oraz pasję. 

Tulipany różowe - podarowując ten kwiat, pokazujesz, że masz do kogoś sentyment i chcesz się o tę osobę zatroszczyć .  

Gerbera czerwona - oznacza ona walkę o miłość i jej ocalenie. 

Lilia - oznacza piękno, miłość, wiosnę, wdzięk. 

Róża biała - oznacza ona, że ktoś jest wart miłości drugiej osoby . 

Róża czerwona - miłość nad życie. 

- Piotrku, wszyscy wiemy, że bardzo lubisz 

grać w tenisa ziemnego. Powiedz, kto zain-

spirował cię do tego sportu i w jaki spo-

sób? 

- Do uprawiania tej dyscypliny sportu zain

spirowała mnie gra PS3. Rodzice zauważyli, 

że bardzo mi to się podoba i postanowili, za 

moją zgodą, zapisać mnie na zajęcia. 

-Jak długo trwa twoja przygoda z tym 

sportem? 

-7 lat. 

-Kto cię inspiruje? 

- Bardzo lubię w ten sposób spędzać czas. 

Nie potrzebuję dodatkowej motywacji, ale 

moim autorytetem jest Rafael Nadal. 

 

- Chętnie rozwijamy swoje hobby, jeżeli odnosi-
my sukcesy. Opowiedz  o nich. 

- Największym moim sukcesem jest I miejsce w 
Mistrzostwach Wojewódzkich do lat 12 oraz I 
miejsce w deblu z Wojtkiem Kubitzkim, który też 
odnosi niemałe sukcesy w tej dyscyplinie sporto
wej. 

- W tym wszystkim znajdujesz jeszcze czas na 
naukę? Czy dobrze się 
uczysz? 

- Tak, mam dobre oce
ny. Zawsze otrzymuję 
świadectwo z wyróżnie
niem. 

 

 

 
Miłość do sportu, czyli wywiad z Piotrem Sadłowskim 

Symbolika kwiatów 

Maja Szturgulewska, Eliza De Caro V D 

Julita Wołągiewicz, Rozalia Przełomska, Agata Mróz VI D 
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- Dziękujemy za wywiad. 



Po lekcjach... 
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R. Przełomska, Z. Olszewska, A. Ceckowska, J. Kukowska 
Obsługa komputerowa: P. Sadłowski, W. Kubitzki 

Opiekunowie gazetki: A. Sztabińska, E. Leszczyńska  

Humor  walentynkowy 
 
 
 
Mama pyta córkę: 
-Czy twój chłopak poważnie o tobie myśli? 
-Bardzo poważnie - odpowiedziała córka. - Chodzimy ze 
sobą już od miesiąca, a on ani razu się nie uśmiechnął. 
 
 

 . 
W walentynki mama nastolatki mówi do córki. 

-Ten twój Józek jest nie najlepiej wychowany. Kiedy z nim 
rozmawiałam, kilka razy ziewnął. 

-Mamo, on nie ziewnął, tylko próbował coś powiedzieć. 
 
 
 
 
-Obchodzisz walentynki? 
-Tak, szerokim łukiem. 
 
 
 
 
 
     
 
                                                  Amelia Gniedziejko VI D 

Składniki: 

 2 łyżeczki żelatyny  

 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 

 1/2 szklanki mleka 

 2 łyżeczki cukru 

 barwnik różowy  

 kandyzowane ananasy 

 cukier puder      
 
Sposób przygotowania: 

1/2 szklanki mleka zagotować z cukrem. Żelatynę 
dobrze wymieszać z małą ilością wody i dodać do 
ciepłego mleka. Do rozpuszczonej żelatyny wlać  
słodką śmietankę i mieszać. Dodać odrobinę różowe-
go barwnika. Wlać do foremek. Wstawić do lodów-
ki. Po stężeniu ozdobić galaretkę kandyzowanymi 
ananasami i cukrem pudrem. 

Katarzyna Waraksa V D 
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Przepis 

Walentynkowa galaretka 


