
 

 
Do zobaczenia w kolejnym,  

świątecznym wydaniu numeru. 
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Humor 

 
 

Po tańcu chłopak dziękuje swojej partnerce: 

- Dziękuję za taniec. Świetnie się bawiłem! 

- Ale ja tak kiepsko tańczę... - kryguje się dziewczę. 

- Ale za to jak śmiesznie! 

 
 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać 

straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga 

go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 

trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba 

lekcji nie będzie, prawda? 

 
 

Czym różni się uczeń dobry od złego? 

Złego leją rodzice, dobrego - koledzy. 

 
 
Pacjent u stomatologa: 

- Panie doktorze bolą mnie zęby, które mi Pan wstawił... 

Na to lekarz: 

- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

 
Spotykają się dwaj koledzy. Pierwszy z nich zagaduje: 

- Wyglądasz na wypoczętego i zadowolonego z życia. Jesteś na urlopie? 

- Ja nie, ale mój szef tak... 



 
Blondynka siedzi od godziny przed telewizorem, trzymając w ręku telefon 

komórkowy. W końcu mama zwraca jej uwagę: 

- Nie przesadzasz z tym wysyłaniem SMS - ów? 

Blondynka zdziwiona: 

- A to nie jest pilot od telewizora? 

 

 
Wąż aby odzyskać swoją normalną skórę musi zjeść zaczarowane  

jabłko ukryte w magicznym labiryncie Czarodzieja Mitaka.  

Pomóż wężowi i wskaż mu drogę do zaczarowanego jabłka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK JANUSZA KORCZAKA 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął 16 września 

2011 roku uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. 

Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

Wniosek Rzecznika poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, 

wielu ministrów i organizacje pozarządowe. W tym roku obchodzimy 70. 

rocznicę śmierci Janusza Korczaka i 100. rocznicę założenia przez niego 

Domu Sierot, który mieścił się przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.  

W opinii Rzecznika Praw Dziecka to doskonała okazja, by o jednym  

z najwybitniejszym Polaków – i jego dziedzictwie – przypomnieć całemu 

światu. 

 
Powinniśmy pamiętać, że Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był 

jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną 

osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa – 

zauważa Marek Michalak. Nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka, 

gdyby nie jego działalność i myśli. Korczak zauważył w dziecku człowieka, 

walczył o podmiotowość dziecka. Zostawił wiele dobrych wskazówek, 



warto o nich przypominać. Zostawił jasny przekaz: dzieci należy traktować 

poważnie – wyjaśnia Rzecznik Praw Dziecka. 

Janusz Korczak jest poza granicami Polski jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych postaci, bardzo często Rzecznicy Praw Dziecka z innych 

krajów mówią, że są spadkobiercami myśli korczakowskiej. Korczak jest 

bardzo uniwersalny i ponadczasowy – przekonuje Marek Michalak. 

 

W związku z Rokiem Janusza Korczaka 
polecamy do przeczytania 

 

Iwona Chmielewska, Pamiętnik Blumki,  

Wydawnictwo Media Rodzina 

 

Książka ukazała się we wrześniu 2011 roku z okazji 70. 

rocznicy śmierci Janusza Korczaka, przypadającej w 2012 roku. 
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Walentynki to coroczne święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego - patrona zakochanych. Jego 

symbolem jest czerwone serce. 

Walentynki w Polsce 
 

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. Święto 

to konkuruje o miano tzw. święta 

zakochanych z rodzimym świętem 

słowiańskim zwanym potocznie Nocą 

Kupały lub Sobótką, obchodzonym  

w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

 
Tradycje i zwyczaje 

Stałym niemalże 

elementem Walentynek jest 

wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych 

karteczek. Czerwone, najczęściej 

w kształcie serca, opatrzone 

wierszykiem a często i miłosnym 

wyznaniem. Ze świętem łączy się 

również zwyczaj obdarowywania 

partnera upominkami w postaci 

kwiatów, słodyczy lub 

pluszowych maskotek 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(region)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to


Krytyka walentynek 
Część polskiego społeczeństwa 

 krytykuje walentynki jako  

 przejaw amerykanizacji, obcy  

 polskiej kulturze i wypierający 

 lokalne tradycje.  

 Są one też krytykowane za ich  

 komercyjne nastawienie.  
 

Opracowała:  
Paulina Wasilewska, kl. VI a 

 

Walentynki – czas miłości 

Ludzie wysyłają kartki  

z długim wierszem 

A niektórzy mają pomysł,  

by kupić bombonierkę 

Choć dla mnie jest ważniejsze czyjeś serce 

To tak ja zrobię liścik i umieszczę w nim dwa wiersze 

Miłość czeka, czas ucieka 

A każdy z nas ma jednego człowieka 

Beata Trzeciak, Paulina Rydzewska, kl. V b 

 

 

 

 

Dzień świętego Walentego 

Jest radosny dla każdego 

Amorki w powietrzu fruwają 

I pary z sobą splatają 

Wszyscy się przytulają 

I miłość sobie wyznają 

W Walentynki każdemu  

serce mocniej bije 

Każdy wie,  

że dla miłości tylko żyje! 

                                                                   Maja Świgońska, kl. IV b 
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Dzisiaj chłopcy i dziewczynki,  

Mamy w szkole Walentynki. 

Każdy komuś kartkę daje. 

Kacper dziś całuje Maję.  

Adaś Oli różę podaruje, 

Ola zaraz mu pięknie dziękuje. 

A w kąciku,  

Przy grzejniku, 

Siedzą sobie koleżanki, 

Poprawiają swe falbanki. 

Może chłopcom uroczym 

Te dziewczynki wpadną w oczy? 

Każde dziecko z błyskiem w oku 

Pełne wdzięku i uroku 

Każde w dłoni trzyma serce papierowe 

Z nadzieją, że za rok dostanie nowe 

Wszyscy stroją śmieszne minki 

 W piękne święto - WALENTYNKI! 

Agata Łykowska, kl. V b 

 

Dzisiaj święto jest dziewczynek 

Takich słodkich jak landrynek 

Więc bukiecik kwiatków mam 

I kwiatuszek każdej dam 

Dla Mamy i Cioci 

Dla Babci i Pani 

Życzenia gorące dziś składamy 

Szczęścia, radości, uśmiechu i słonka 

Niech wszystkim tańczy w rytm śpiewu 

skowronka 

Żółte słoneczko jasno świeci 

8 marca do nas leci 

a z nim święto wszystkich Pań 

więc życzenia dla nich mam 

Radości co rano, uśmiechu za dnia, 

Miłości, czułości życzę dziś Wam. 

Aleksandra Barankiewicz, kl. IV b 
 

 



Święto chłopca i dziewczynki. 

Takich, co to się kochają. 

No sobie też ufają. 

Dają sobie dziś prezenty, 

Mówiąc przy tym to Walenty. 

Gabrysia Worowska, kl. V b 

 
Kocham Cię 

Kocham Cię wieczorem 

Kocham rano 

W południe, północ 

Kocham Cię w piątek,  

W czwartek , w środę, 

We wtorek, w poniedziałek 

Wyłącznie dla Ciebie 

Czasu mam wiele 

Kocham Cię wiosną 

Kocham Cię latem 

Kocham Cię  

całym moim małym światem 

          Paulina Dzięcioł, kl. IV b 

 

Przyszła do nas sroga zima. 

Mróz od dawna mocno trzyma. 

Ale co to? Co się dzieje? 

Lód się topi! Świat pięknieje! 

Wszyscy są dziś uśmiechnięci 

Tak radośni i przejęci. 

I moc życzeń rzeką płynie 

Dla chłopczyków i dziewczynek 

Bo to dzisiaj mój kolego 

Wielkie święto Walentego 

Aleksandra Kujawa, kl. V b 

 

doceniają i nie wierzą w to, że możesz coś wielkiego osiągnąć. Im mniej 

będziesz przejmował się tymi osobami, tym lepiej dla Ciebie. 

 

Wodnik – 21.01 – 19.02 

Luty: 

Można będzie odnieść wrażenie, że wszystko 

sprzysięgło się przeciwko Tobie. Jednak  

problem będzie tkwił nie w tym jaki świat  

jest zły, ale w Twojej duszy. Jedyna szansa  

na poprawienie losu, to spokojne przemyślenie  

najważniejszych dla Ciebie spraw i uspokojenie  

działań. 

Marzec: 

Ktoś będzie chciał Ci pomagać, a Ty jak  

dziecko będziesz powtarzać: „ja wiem lepiej”. Gdy jednak zgodzisz się 

chwycić pomocna dłoń, to niespodziewanie okaże się, że wszystko zaczyna 

układać się bardzo dobrze. Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 

Twój świat nabierze intensywnych kolorów i przestanie być szaro-bury. 

 

Ryby – 20.02 – 20.03 

Luty: 

Okazuje się, że to, co do tej pory 

uważałeś za niekorzystne wcale takie 

nie jest. Zauważysz, że ludzie 

zaczynają Cię doceniać, a to podniesie 

Twoją samoocenę i wprowadzi Cię w 

coraz lepszy nastrój. Jest ktoś, kto 

bezustannie o Tobie myśli. Ty jednak 

daj sobie na wstrzymanie, bo ta osoba 

nie jest warta Twojego zaufania. 

 

Marzec: 

Musisz poważnie zastanowić się nad swoim postępowaniem. Czasami 

zachowujesz się jak słoń w składzie porcelany. Postaraj się nie reagować tak 

impulsywnie, gdy ktoś Cię krytykuje. Raczej wyciągaj wnioski i analizuj. 

Jeśli dostosujesz się do tych zaleceń, wówczas miesiąc będzie dla Ciebie 

początkiem dobrego okresu. Jeśli nie, to na swój dobry czas będziesz musiał 

jeszcze trochę poczekać. 

Opracowała: Joanna Szałkowska, kl. VI b 



 

Marzec: 

Mimo, że jesteś pełen wiary i energii, to jednak marzec będzie miesiącem 

nieco straconym. Bardzo szybko o nim zapomnisz, bo nic istotnego się nie 

wydarzy. Po Twojej głowie plątać się będzie wiele myśli i zamierzeń,  

z których żadna nie zostanie urzeczywistniona. Musisz przeczekać, 

odczekać i uzbroić się w cierpliwość. 

 

Strzelec - 23.11 - 21.12 

Luty:          

Zapomniałeś o wielu ważnych sprawach  

do załatwienia i w lutym musisz koniecznie  

nadrobić wszelkie zaległości. To jest jedyna szansa  

na to, aby w przyszłości nie popaść w poważne  

kłopoty. Zrób co masz zrobić, bo luty jest dla  

Ciebie bardzo dobrym okresem do załatwienia  

tych spraw. Nieznani ludzie będą dla Ciebie mili  

i z chęcią we wszystkim pomogą. 

Marzec: 

Zmęczenie spowodowane z jednej strony szkołą, a z drugiej strony 

intensywnym odpoczynkiem, będzie dawało Ci się we znaki. Wciąż jednak 

będziesz zasypiał ze świadomością, że jesteś szczęśliwy. Marzec powinien 

być dla Ciebie okresem błogiego lenistwa. W ten sposób naładujesz swoje 

wewnętrzne akumulatory, by w następnych miesiącach z sukcesem 

realizować wszelkie ambitne zamierzenia. 

 

Koziorożec – 22.12 – 20.01 

Luty: 

Zmęczenie będzie dawało Ci się we znaki, ale 

znajdziesz czas na odpoczynek, który da Ci 

wiele radości. Można powiedzieć, że w lutym 

będziesz ładował swój wewnętrzny 

akumulator, by w następnych miesiącach z 

sukcesem realizować wszelkie ambitne 

zamierzenia. 

Marzec:  

Przeżyjesz chwile załamania. Nie będzie to jednak spowodowane Twoim 

postępowaniem, a krytyką i nieprzychylnością osób, które Cię znają, ale nie 

 

Mroźna zima 

Zima, zima, w końcu zima 

Śnieg na razie się trzyma 

Sanki, narty i jabłuszka 

Wyjdą z szafy jakby z łóżka. 

Potem Mikołajek jakby z bajek 

Tuli dzieci jak ciepły bałwanek 

W prezencie na gwiazdkę dostałam wymarzone łyżwy 

Będę zaraz na nich jeździć – czyżby? 

Na pewno jutro pójdziemy na lodowisko 

I mama zrobi dla mnie wszystko 

Nauczę się jazdy i piruetów 

Do tego przydadzą się moje łyżwy  

i parę innych gadżetów. 

Na przykład poduszka przy przewracaniu 

I obiecuję, że nie skończy się na gadaniu. 

Kinga Oleksiewicz, kl. IV b 

 

Smok wodny 
Smok wodny to odmiana  

smoka, która bardzo mi się podoba. 

Jest koloru granatowego. Wzdłuż  

ciała ciągnie się jasnozielony  

grzebień. Na całym ciele ma łuski.  

Na jego buzi codziennie od rana  

widnieje uroczy uśmiech. Lepiej  

do niego nie podchodzić, kiedy  

pokrywają go żółte kropki,  

wówczas jest bardzo zły.  

Co ciekawe, nie poluje – zawsze 

na dnie morza nie brakuje mu  

glonów. Atakuje, gdy się na  

kogoś strasznie rozzłości.  

Ten najłagodniejszy smok świata  

lubi wieczorne czytanie książek, pływanie, herbatki ziołowe i wieczorne 

wyjścia na zakupy z przyjaciółmi. Żyje tylko w wodzie. Wszyscy, którzy 

poznali tego przemiłego smoka, pokochali go. 

 

 



SMOK      

Gdzieś w jaskini, gdzieś na skarpie,  

Smok ogromny siedzi w wannie. 

Ma trzy głowy, trzy rozumy, 

Nigdy w życiu nie jadł gumy. 

Ma na nosie kilka kłów, 

Boi się panicznie psów. 

Jest zielony i włochaty, 

Oraz cały piegowaty. 

Skrzydła małe ma jak mucha, 

A z ust para mu bucha. 

Co dzień pływa i nurkuje, 

Za to w czwartki medytuje. 

Na śniadanie zjada karpia, 

Wcale się tym nie zamartwia. 

Jest łagodny, także miły, 

Ale ma dużo siły. 

Paulina Podolewska, kl. V b 

 

Dzień Kobiet – coroczne święto  

obchodzone 8 marca, jako  

wyraz szacunku dla ofiar walki  

o równouprawnienie kobiet.  

Ustanowione zostało w 1910  

roku. Dzień Kobiet w Polsce  

był obchodzony na szeroką  

skalę do 1993 roku. 

19 marca 1911 roku po raz  

pierwszy Międzynarodowy  

Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech  

i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet  

do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy 

i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. 

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym 

międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i 

mężczyzn. W ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała udział w opracowywaniu 

międzynarodowych strategii, standardów, programów i celów promujących 

podwyższanie statusu kobiet. 

Wyszukała: Maja Świgońska, kl. IV b 

 

Marzec: 
Ten miesiąc pozwoli Ci odbić się finansowo. Nie będą to jakieś kosmiczne 

sumy, ale zawsze coś dodatkowo się pojawi. Pamiętaj jednak, żebyś się tymi 

pieniędzmi zbytnio nie zachłysnął, bo wiele wskazuje na to, że to jest 

dopiero początek Twojego finansowego powodzenia. Jeśli jednak zrobisz 

choćby jeden fałszywy krok, wszystko może się zawalić! 

 

Waga - 23.09 - 23.10  

Luty: 

Mimo, że będziesz odczuwał coś w rodzaju strachu 

przed przyszłością, to jednak musisz sobie 

uzmysłowić, że nie będą Cię spotykały jakieś 

spektakularne klęski. Owszem, czasami będą Cię  

w lutym nękały drobne problemy, ale poradzisz sobie 

z nimi śpiewająco. Daj sobie więcej luzu i pamiętaj, 

że człowiek żyje po to, aby żyć i działać, a nie po to, 

aby czekać na gwiazdkę z nieba. 
Marzec: 

Ktoś Cię będzie chciał zmusić do intensywnej pracy, na którą Ty nie masz 

najmniejszej ochoty. Na początku będzie Ci się udawało markowanie  

i udawanie. W końcu zostaniesz jednak rozszyfrowany. Nie udawaj wtedy, 

że ktoś się myli w swoich sądach, tylko weź się solidnie do pracy.  

W przeciwnym razie możesz wiele stracić. 

 

Skorpion - 24.10 - 22.11  

Luty: 

To będzie naprawdę szalony miesiąc.  

Mnóstwo nowych znajomości, mnóstwo  

nowych wrażeń i cała masa śmiechu  

i zabawy. Jednak z drugiej strony czekają  

Cię również chwile, gdy będziesz popadał  

w melancholię i zastanawiał się po co to  

wszystko, a zaraz potem jakieś problemy  

będą uderzać Cię prosto w potylicę.  

To co przykre szybko będzie przemijać,  

a pozytywny nastrój powróci jeszcze szybciej niż Cię opuścił. 
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incydencie nastąpi czas, w którym wszystko będzie się dobrze układać, 

a Ci którzy obwiniali Cię za nie popełnione winy, będą chcieli wynagrodzić 

Ci to co Ci zrobili. 

Marzec: 
Ktoś, kto w tej chwili nie jest Ci jeszcze  

znany, zaproponuje Ci spotkanie. Nie wahaj się i zgódź się. Co prawda nie 

wyniknie z tego nic poważnego, ale za to przez kilka tygodni spędzisz 

bardzo miłe chwile. Jest to o tyle ważne, że marzec to miesiąc, w którym 

będą Cię męczyć czarne myśli. 

 

Lew -  23.07 - 23.08  

Luty: 

Miesiąc cierpień i wielu rozterek. Za co 

się nie weźmiesz, to będzie szło jak po 

grudzie. Każda nowa znajomość  

z początku ciekawa okaże się 

niewypałem. Twoje myśli będą krążyły 

wokół spraw nieprzyjemnych  

i będziesz się zastanawiał czy Twoje 

szczęście skończyło się raz na zawsze. 

Odpowiadamy: Nie skończyło się! 

Marzec:     

Twój marzec 2012 będzie taki sam jak pogoda w marcu. Wszystko będzie 

się kotłowało. W ciągu jednego dnia będziesz bardzo szczęśliwy i bardzo 

nieszczęśliwy. Będziesz się budził z uśmiechem na ustach, a zasypiał ze 

łzami w oczach lub na odwrót. Musisz przetrzymać ten emocjonalny 

galimatiast, bo niebawem przyjdzie Twój czas szczęśliwości. 

 

Panna - 24.08 - 22.09 

Luty:  

Ktoś, kto poznał Cię czas jakiś temu nie może  

przestać o Tobie myśleć. Niebawem znajdzie  

sposób na to, aby się do Ciebie zbliżyć. Nie dawaj  

mu zbyt wielkiego oporu, a jednocześnie trzymaj  

pewien dystans. Jest to osoba, której co prawda  

można zaufać, ale tylko wtedy, gdy Cię szanuje.  

Jak na razie krucho będzie z finansami. 

Dzień kobiet – dzień wspaniały 

 
 

Wskazany jest bukiet duży i mały  

Stokrotki, goździki i tulipany 

Każdy z nich musi być podlany 

Szczególnie te doniczkowe 

Domowe i ogrodowe 

Gerbery się też nadają  

Mimo że im czasem płatki też spadają 

Kolorów cała masa 

Ich urok nigdy nie wygasa 

Róże są najpiękniejsze 

Choć nie zawsze najtrwalsze 

Królowa kwiatów bywa kapryśna 

Ale wcale nie pyszna 

Za to wspaniały smak ma czekolada 

Ja tez na święto dać wypada 

Ta w tabliczkach i cukierkach 



Może być także bombonierka 

Kinga Oleksiewicz, kl. IV b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

21 marca 

Pierwszy dzień wiosny 

Jest zawsze radosny 

Topienie Marzanny 

Oby nie do wanny 

Wanna za mała  

Woda by się wylała. 

Wiosną rozkwitają kwiaty 

Które poprawią humor mojego taty 

Wszystko robi się zielone 

W piecu nie musi być już palone 

Robi się ciepło 

Ale jeszcze nie piekło 

Słoneczko jest coraz wyżej 

I lato coraz bliżej 

  Kinga Oleksiewicz, kl. IV b 

 

 

 

 

Byk -  21.04 - 20.05  

Luty: 

Bardzo dziwny miesiąc podczas którego 

będziesz odgrywał ważną rolę dla wielu  

ludzi. Twoje działania dadzą szczęście wielu,  

a jednocześnie u wielu innych spowodują  

przykrości. Tym samym zyskasz przyjaciół,  

ale i wrogów. Bardziej uważaj na tych nowych 

 przyjaciół, bo po wrogach wiadomo czego można się spodziewać. 

Marzec: 

Marzec może zaważyć nie tylko na tym jak będą przedstawiały się kolejne 

miesiące, ale także kilka następnych lat. Nie jest pewne czy sam wpadniesz 

na genialny pomysł czy ktoś Ci go podpowie, ale nie możesz się wahać. 

Natychmiast podejmuj działania w celu realizacji tego pomysłu. 

 

Bliźnięta - 21.05 - 21.06  

Luty: 

To będzie miesiąc wielu taktycznych błędów 

czynionych przez Ciebie. Wynikać one będą nie tylko 

z Twojej niewiedzy, ale po części z lenistwa  

i powierzchownego traktowania problemów  

do rozwiązania. Sam będziesz sobie winny kłopotom, 

jakie będą Twoim udziałem. 
Marzec: 

W przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, tym razem wszystko będzie 

się układało po Twojej myśli. Kłopoty i problemy co prawda nie zostaną 

przez Ciebie rozwiązane raz na zawsze i definitywnie, ale jakoś same 

rozmyją się i nie będą rzutować na Twój nastrój. 

 

Rak -  22.06 - 22.07  

Luty: 

Nie pomyśl przypadkiem, że to co się  

stanie na początku miesiąca, to koniec  

świata. Będzie to zwykłe nieporozumienie,  

które co prawda będzie kosztować się  

sporo nerwów, ale bardzo szybko  

się sprawa wyjaśni. Po tym nieprzyjemnym  

incydencie nastąpi czas, w którym  

wszystko będzie się dobrze układać, 



Składniki na placuszki mieszamy dokładnie  

(banana musimy rozgnieść widelcem  

i dodać do masy). Nakładając łyżką  

na rozgrzaną (bez tłuszczu)  

patelnię, smażymy pancakes. 

W momencie gdy zauważymy bąbelki  

na ich powierzchni, przewracamy  

na drugą stronę. 

Po usmażeniu wszystkich placków  

na tej samej patelni rozpuszczamy  

2 łyżki miodu i smażymy na nim  

pokrojonego w plasterki banana. 

Usmażonymi owocami  

i skarmelizowanym miodem polewamy 

placuszki. Według uznania można podawać  

z dodatkiem bitej śmietany, posypanej cynamonem lub kakao. 

http://www.mjegotowanie.pl/walentynki 

Wyszukała: Kasia Orłowska, kl. VI a 

 
 
 

       H O R O S K O P  
 

Baran -  21.03.-19.04.  

Luty: 

Mimo, że jesteś pełen wiary i energii, to 

jednak luty okaże się miesiącem nieco 

straconym. Minie niczym burza, ale nie odegra 

w Twoim życiu znaczenia. Po Twojej głowie 

plątać się będzie wiele myśli i zamierzeń,  

z których żadna nie zostanie urzeczywistniona. 

Marzec: 

Coś się wreszcie ruszy! Świat nabierze 

korzystnych dla Ciebie barw, a ludzie sami z siebie będą uważali, że należy 

Ci pomóc. Nie zmarnuj tego potencjału i uwierz w swoją szczęśliwą 

gwiazdę. Marzec to przełomowy miesiąc w tym roku. 

Baśń pt. W Krainie Zwierząt” 
 W małej wiosce mieszkała biedna i chora dziewczynka. Żyła bardzo 

skromnie w starej, drewnianej chatce. Ciągle chorowała i nie mogła chodzić 

do szkoły. Pomimo to postanowiła wyruszyć w świat, by nie sprawiać 

kłopotu swoim rodzicom. Zabrała tylko kawałek chleba, sera i wyruszyła 

wcześnie rano. Szła i szła, aż spotkała pewna staruszkę.  

- Jestem bardzo głodna – powiedziała kobieta.  

      Podziel się ze mną swoim jedzeniem. 

Dziewczynka wyjęła swój chlebek oraz ser i przełamała  

wszystko na pół. Poczęstowała staruszkę. Gdy ta najadła  

się powiedziała: 

- Masz bardzo dobre serce, więc zdradzę ci pewien  

sekret. Gdy miniesz ten las, zobaczysz przepiękna Krainę Zwierząt. 

Kluczem do bramy jest dobre serce, więc nie obawiaj się. 

Dziewczynka zrobiła tak, jak kazała staruszka, a bram otworzyła się sama. 

W Krainie mieszkały różne zwierzęta, zachowywały się, 

ponieważ potrafiły mówić  ludzkim głosem i chodzić na 

dwóch łapach. Do dziewczynki podszedł mały piesek i 

przedstawił się: 

Jestem Kajtek. 

Dziewczynka ukłoniła się grzecznie i powiedziała: 

- Bardzo mi miło. Ja mam na imię Maja. 

- Wiem o tobie wszystko – powiedział Kajtuś. 

- Skąd wiesz? – zapytała dziewczynka 

- To zaczarowane miejsce. Tutaj wszyscy wszystko wiedzą. Mogę ci 

pomóc.  
Dziewczynka bardzo się zdziwiła, ale słuchała dalej. 

- Jeśli chcesz to możemy iść do czarodzieja,  

który spełnia życzenia, ale można mieć  

tylko jedna prośbę i trzeba pokonać pułapki 

Wybierzemy się tam wcześnie rano. 

Skoro świt Maja i Kajtek wyruszyli w drogę.  

Gdy dotarli do góry znaleźli ogromny skarb. 

- Nie potrzebne mam są pieniądze – powiedziała dziewczynka. Nie 

wiemy do kogo należą, musimy iść dalej. 

- Słusznie postąpiłaś  - powiedział piesek. Nie jesteś chciwa. Gdybyś 

wzięła choć jedną monetę, nigdy byśmy się stąd nie wydostali. 

Szli dalej i znaleźli wielką jabłoń, kuszącą wielkimi, smacznymi owocami. 

http://www.mjegotowanie.pl/walentynki


- Jestem bardzo głodna, ale nie wiem, do kogo należy to drzewo, więc 

musimy iść dalej. 

- Mądrze postąpiłaś. Gdybyśmy zerwali choć jedno jabłko z drzewa, 

które nie należy do nas, szybko zarosłoby gałęziami całe przejście. 

Poszli dalej, aż dostali się do wielkiej rzeki. Gdy stanęli nad 

brzegiem zobaczyli, jak mała rybka skacze i nie może dostać 

się do wody. Maja szybko pobiegła i wpuściła zwierzątko do 

wody. 

Dobrze postąpiłaś. Gdybyś była okrutna wobec zwierząt, 

rzeka zalałaby nas. Jesteśmy na miejscu. 

Na ich oczach ukazał się czarodziej. 

- Możesz prosić, o co chcesz – powiedział czarodziej. 

- Chciałabym wrócić z Kajtkiem do domu, do rodziców. Niczego 

więcej nie pragnę – powiedziała Maja. 

- Dobrze – odrzekł czarodziej. Jesteś dobra i mądra  

dlatego sprawię, że znów będziesz zdrowa,  

a twoich rodziców obdarzę dostatkiem.  
Po czym znikł, a dziewczynka obudziła się w domu,  

ale to nie była już stara drewniana chatka, tylko piękny  

dom z ogrodem. 

 Maja wyzdrowiała i żyła długo i szczęśliwie ze swoimi rodzicami. 

Miała u boku wiernego przyjaciela Kajtka i udowodniła, że dobroć i 

skromność w życiu popłaca, bo wtedy przyjaciele pomagają w potrzebie,  

a życie samo układa piękny scenariusz.  

Marta Krawczyńska, kl. IV a 

 

Moje spotkanie z Odysem 
Wczoraj, gdy byłam z psem na spacerze, zauważyłam kogoś, kto stał 

przy  moim domu. 

Szczeniak przestraszył się, ale ja postanowiłam zachować odwagę. Wzięłam 

go na ręce, podeszłam do nieznajomego i grzecznie się przedstawiłam. 

Tajemniczy pan uśmiechnął się i podał mi rękę. Okazało się, że to Odyseusz 

– król Itaki! Na początku nie wierzyłam, więc zapytałam, skąd postać z 

lektury znalazła się w prawdziwym świecie. Podobno jakieś dziecko w dniu 

urodzin wypowiedziało życzenie: „Chciałabym, aby Odys świętował razem 

ze mną”, a tedy wojownik wskoczył do magicznego portalu i znalazł się 

tutaj. Pomyślałam, że mam wielkie szczęście. Chciałam mu zadać kilka 

pytań. Zaczęłam od najważniejszego: Jak mu się podoba tu,  

Orzechowe serducha 

Czas przygotowania: 35 minut 

Ilość porcji: 25  

Składniki 

 orzechy mielone 200 g 

 mąka orkiszowa 200 g + do podsypania 

 cukier puder 100 g 

 kakao 1 łyżeczka 

 cynamon 2 łyżeczki 

 zimne masło 125 g 

 jajo 1 szt. 

 dżem wiśniowy do posmarowanie 

 cukier puder do posypania 

 foremka do ciastek w kształcie serca 

Kruche ciastka z cynamonowa nuta - w sam raz na najbliższe walentynki. 

Etapy przygotowania 

Wszystkie składniki przełożyć do miski i wyrobić z nich ciasto. Wyrobione 

ciasto przekładamy do lodówki na jakieś 10 minut. Następnie ciasto 

rozwałkowywujemy na grubość do 0,5 mm i wykrawamy sedrucha. Serca 

pieczemy w piekarniku w temp. 175 st. C 10-12 min.  

Jak ciastka są zimne- cale serca smarujemy dżemem wiśniowym  

i nakładamy na to wykrojone serce. Posypujemy cukrem pudrem. 

Smacznego. 

Bananowa rozkosz  
Składniki 

 Pancakes bananowe (6 szt.): 

 1 szklanka mąki pszennej 

 1 szklanka mleka 

 1 jajko 

 1 duża łyżka miodu 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2 łyżki cukru pudru 

 1 łyżka oleju 

 banan 

 Dodatek: 

 2 duże łyżki miodu 

 banan 

 



 

- Czy z każdego śniegu da się ulepić bałwana? Kasia Mańkowska kl. I D 

 Niestety nie, nie każdy śnieg się do tego nadaje. Najlepszy jest jednak śnieg 

mokry, który pada przy lekkim mrozie. To właśnie on najlepiej nadaje się 

do ulepienia bałwana i robienia śnieżek. 

- Dlaczego pada śnieg? Klaudia Kwiatek kl. I D 

Śnieg pada dlatego, że woda w chmurach zamarza. Zamiast deszczu pada 

śnieg. Płatki śniegu to kryształki. 

Polecamy pisanie walentynek, w których można zaszyfrować wiadomość, 

na przykład ''kocham cię'' w różnych językach świata: 

* albański: Te dua  * angielski: I love you  * arabski:Ohiboka  * bułgarski: 

Obiczam te  * chiński: Wo ai ni  * czeski: Miluji te  * duński: Jeg elsker dig  

* esperanto: Mi amas vin  * estoński : Mina armastan sind  * filipiński: 

Mahal ka ta  * francuski: Je t'aime  * grecki: S'agapo  * hiszpański: Te 

quiero  * łaciński, portugalski: Te amo  * niemiecki: Ich liebe dich  * 

włoski: Ti amo  

Przygotowały: Ola Mańkowska i Sandra Zielińska. 

 

Walentynkowa Fritatta  
Czas przygotowania: 15 minut 

Ilość porcji: 2  

Składniki 

* 6 jaj kurzych 

* 1/2 pęczka szczypioru 

* 2 łyżki groszek konserwowy (po odcedzeniu) 

* 1 łyżka masło 

* 6 plasterków salami 

* sól, pieprz (wg uznania) 

Super na śniadanie jak i na kolację dla dwojga  

Etapy przygotowania 

Szczypior myjemy-osuszamy i kroimy drobno. Jajka wbijamy do miski  

i roztrzepujemy, solimy i pieprzymy. Dodajemy szczypiorek i groszek. Na 

rozgrzaną patelnię wlewamy masę jajeczną i podsmażamy spód na wolnym 

ogniu około 3 minuty. Z plastrów  salami wycinamy serduszka. 

Piekarnik rozgrzewamy do 180 
0
C druga półka od góry grzanie (góra) Gdy 

piekarnik jest nagrzany wkładamy patelnię z fritattą, ale przed włożeniem 

układamy na niej wycięte serduszka z salami i podpiekamy około 8-10 

minut w zależności jaki mamy piekarnik i gotowe. 

Etapy przygotowania: 

po drugiej stronie portalu?”. Syn Laertesa odpowiedział, że bardzo. 

Najbardziej urzekły go malutkie pieski w schronisku. Zastanawiał się,  by 

przygarnąć kilka z nich. Po tych słowach przypomniało mi się, że na rękach 

mam mojego teriera. Trząsł się i pomrukiwał, najwyraźniej nie polubił 

Odyseusza. Razem z władcą Itaki próbowaliśmy odgadnąć, dlaczego.  

W końcu Odys wyciągnął z kieszeni kilka psich chrupek  

i poczęstował malca. Od razu zyskał jego sympatię. Kiedy pies zjadł 

chciałam dokończyć wywiad. Zapytałam, co słychać w królestwie.  

- Na szczęście dobrze. Nie ma wojen, mieszkańcy żyją w szczęściu  

- i dostatku – odpowiedział Odys. 

Gawędziliśmy długo, czas płynął. W pewnej chwili zjawiła się Penelopa 

z Telemachem. Wszyscy musieli już iść do jubilata. Pożegnałam się  

z nimi a szczeniak polizał serdecznie każdego.  

 Nie mogę uwierzyć, że spotkałam postacie z mitologii, ale spodobała 

mi się rozmowa z bohaterem lektury „Przygody Odyseusza” Jana 

Parandowskiego. 

Agata Łykowska, kl. V b 

 

   Warto przeczytać 

Książka pt. „Harry Potter  

i kamień filozoficzny” jest pierwszą  

z serii powieścią o przygodach 

młodego czarodzieja, Harrego Pottera. 

Czas akcji jest nieokreślony.  

W zasadzie dzieje się to od początku 

życia głównego bohatera, jest  

w pewnym sensie jego życiorysem. 

Sierota i podrzutek, od niemowlęcia był 

wychowywany przez ciotkę i wuja, 

którzy podobnie jak ich rozpieszczony syn Dudley – traktowali go jak piąte 

koło u wozu. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą: jedyna pamiątka z 

przeszłości to zagadkowa blizna na jego czole. Skąd biorą się jednak 

niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego 

Potterowi? Wszystko wyjaśni się w jedenaste urodziny chłopca, a będzie to 

dopiero początek Wielkiej Tajemnicy...Dzięki temu narrator nie jest 

wszechwiedzący, mogłem swobodnie rozwiązywać zagadkę razem z 

bohaterami. Wczuć się w ich rolę, poznać wszystkie uczucia i doznania 

Harrego, jednak nie w formie pamiętnika czy wspomnień, ale w sposób 



bezpośredni. Myślę, że to właśnie ta cecha jest największą zaleta tej książki. 

Gorąco zachęcam do lektury.  

Jakub Fryziak, kl. VI e 

 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie? -  
Tym na starość trąca” 

 Tym hasłem, już niebawem rozpocznie się w naszej szkole program 

edukacyjny pt. „Trzymaj formę”. 

Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodziców poprzez promocje 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

 Słuchajcie wszelkich komunikatów i informacji od nauczycieli  

i włączcie się do aktywnego uczestnictwa w programie. 

Koordynator: Pani pedagog - Ewa Wlazińska 

 

 

 

Pytania i porady 
* pytania walentynkowe: 
- Skąd się wzięły walentynki?  

  Gabryś Sieradzki kl. VI A 

Walentynki wywodzą się z prastarego 

angielskiego zwyczaju , który został 

zaadoptowany przez chrześcijaństwo.  

- Kto jest patronem święta 

zakochanych? 

Patronem święta zakochanych jest  

święty Walenty.                      

- Kiedy obchodzimy walentynki?  
Walentynki obchodzimy 14 lutego. 

- Jaki kolor jest kolorem miłości? 

Kolorem miłości jest oczywiście  

czerwień (czerwony i różne jego  

odcienie). 

- Co jest symbolem miłości? 

Symbolem miłości jest serce.  

* pytania zimowe: 

- Dlaczego sanki jeżdżą?  

Oliwia Woja kl. I D 

Sanki jeżdżą, a właściwie się ślizgają, ale tylko po śniegu. Ubity śnieg jest 

jak lód, a każdy wie, że na lodzie jest ślisko. 

- Czy z każdego śniegu da się ulepić bałwana? Kasia Mańkowska kl. I D 

 Niestety nie, nie    każdy śnieg się do tego nadaje. 

Najlepszy jest     jednak śnieg mokry, który pada przy 

lekkim mrozie.    To właśnie on najlepiej nadaje się do 

                                                           ulepienia bałwana i robienia śnieżek. 

 

 
 
 

 


