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       Do kogo zwrócić się o pomoc ? 

       - do rodzica 

       - dla nauczyciela 

      - do wychowawcy 

      - do psychologa 

      - do policji 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Początki Walentynek 

Początków dzisiejszych walentynek trzeba szukać 

Rzymie. W połowie lutego, ptaki gnieżdżące się w 

Wiecznym Mieście zaczynały łączyć się w pary. Uważano 

to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące 

rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 

lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów. W 

przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: 

imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po 

czym losowali je chłopcy. W ten sposób dziewczyny 

stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów.  
 

 

„Miłość jest jak kot. Chodzi własnymi drogami”. 

Joanna Chmielewska 

„Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”. 

Bohaterka Klara z ,Zemsty’ Aleksandra Fredro 

„Miłość w swej prostej 

i nieśmiałej mowie, 

powie najwięcej, 

kiedy najmniej powie” 

William Szekspir 

„Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę. Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę” 

Adam Mickiewicz 

Dnia 11 lutego 2020 roku odbywa się Dzień Bezpiecznego 
Internetu. W tym roku odbywa się on pod hasłem               

,,Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!’’. 

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i 
wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz 
promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.  

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o 
cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie 
wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia 

dziecka.  
 

 
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu: 

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób. 

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. 
4. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł. 

5. Bądź kulturalny. 
6. Nie spędzaj za dużo czasu prze komputerem. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

KOLOROWANKA 

 

 

 

 

DIY walentynkowe 

Krok 1. Wytnij 2 filcowe serca i kawałek wstążki. 

Krok 2. Na jednym z serc czarną nitką wyszyj oczy i uśmiech. 

    Krok 3. Zepnij ze sobą szpilkami dwa kawałki materiału i 

włóż pomiędzy nimi wstążkę. 

Krok 4. Zszyj je, aby została mała dziura. 

Krok 5. Włóż watę i zaszyj dziurę. 

 

 

Krok 1. Weź pudełko po zapałkach upewniając się, że  jest puste.  

Krok 2. Oklej je z każdej strony kolorowym lub białym papierem (na 

białym narysuj rysunek). 

Krok 3. Włóż do pudełka to, co chcesz i podaruj osobie, dla której to 

robiłeś/aś.  
 

Krok 1. Przygotuj wykałaczkę i wytnij serca oraz strzałki. 

Krok 2.Na kawałku białego papieru narysuj serca i wybrany przez 

ciebie napis. 

Krok 3. Wykałaczkę pomaluj na czerwono i nabij na nią karteczkę z 

napisem. 

Krok 4. Przyklej pozostałe elementy. 
 

W dniach 10-13 lutego w szkole 

rusza akcja „Poczta Walentynkowa”. Swoją 

korespondencję z miłymi pozdrowieniami 

można będzie wrzucać do specjalnej 

skrzynki, która będzie wystawiona w 

dyżurce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MUZYCZNE KAWAŁKI O MIŁOŚCI 

Elvis Presley - Can't Help Falling In Love 

~ 

Chris Isaak - Wicked Game 

~ 

Happysad - Zanim pójdę 

~ 

Scorpions - Still Loving You 

~ 

The Beatles - And I Love Her 

~ 

ABBA - Lay All Your Love On Me 

~ 

Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 21.02.2020 

 

Dla klas O-II w godzinach 9: 30 - 10: 30 w sali 

gimnastycznej 

Dla klas III-V w godzinach 12: 00 - 13: 30 w sali 

gimnastycznej 

 Dla klas VI-VIII w godzinach 17: 00 – 19: 00 w stołówce 

 



POCZĄTKI KARNAWAŁU: 

 

Karnawał, inaczej zapusty, to okres zaczynający się w Święto Trzech 

Króli, a kończący się Środą Popielcową. Nazwa pochodzi od włoskiego 

carnevele, oraz łaciny carnem levāreco, co oznacza „żegnaj mięso”. 

Tradycja karnawału wzięła się z Włoch i połączyła się z dawnymi 

ludowymi zwyczajami. Karnawał to czas zabaw oraz maskarad. Chciano 

się nacieszyć zabawą i jedzeniem przed  Wielkim Postem. Dawniej 

urządzano eleganckie bale i uczty na dworach, z zabawą do białego rana. 

Nawet i w wiejskich chałupach jedzono smażone pączki oraz faworki. 

Kulminacją karnawału był tłusty tydzień, zaczynający się w Tłusty 

Czwartek, a kończący we wtorek o północy, kiedy to zaczynała się Środa 

Popielcowa. W te dni jedzono wyjątkowo obficie i tłusto  mięsa oraz 

słodkości. Z tych tradycji obecnie pozostał Tłusty Czwartek, kiedy to bez 

ograniczeń jemy pączki i faworki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKA O WALENTYKACH: 

 

 

 

 

1. Nazwa święta powstała od Świętego… 

2. Kwiat, który daje się najczęściej w Walentynki 

3. Miesiąc, w którym są Walentynki 

4. Międzynarodowym symbolem Walentynek jest… 

5. Laurka dawana w Walentynki 

6. Amor posiada łuk i… 

7. Kolor dominujący w Walentynki 

8. Postać Amora to… 

9. Słodycz, którym obdarowują się zakochani 

10. Pluszowy, w prezencie tuż obok czekoladek 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

HISTORIA TŁUSTEGO CZWARTKU 

 

Geneza tłustego czwartku sięga starożytności. Był to dzień, kiedy 

świętowano odejście zimy, a witano przyjście wiosny. Pączki 

dopiero od kilku stuleci są specjałem polskiej kuchni zapustnej.  

 

Pączki były znane w starożytnym Rzymie, jedzono je podczas 

obchodów przełomu zimowo-wiosennego. Początkowo pączki nie 

były przygotowywane na słodko, słodki pączek jest zapewne 

zapożyczeniem z kuchni arabskiej. 

Zwyczaj jedzenia pączków w tłusty czwartek  zadomowił się w 

Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach i na dworach. 

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień 

ten jest świętem ruchomy. 

Pierwsze polskie pączki wcale nie były słodkie. Miały postać 

nadziewanego słoniną chlebowego ciasta, smażonego na smalcu. 

Do tego podawano je z tłustym mięsiwem. 

 

 

TŁUSTY CZWARTEK 
Tłusty Czwartek 

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni          

czwartek przed wielkim postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą), 

znany także jako zapusty, mięsopust, karnawał. Tłusty czwartek 

rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej 

części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie 

się. 

  W tym roku tłusty czwartek obchodzimy 20 lutego.  

 

 

 


