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 Wielkimi krokami zbliżają się walentynki. Jest to czas miłości oraz szacunku do  

bliźnich. Niestety nawet w tym cudownym okresie niektórzy z nas nie potrafią wyznać  

innym tego, co naprawdę do nich czują. Dlatego właśnie dziś chcę przedstawić Wam jak 

powiedzieć kocham cię w wielu językach. Czyli w języku: angielskim, chińskim,  niemieckim  

niemieckim, czeskim, włoskim, greckim, i w języku miłości, czyli francuskim. 

Mam wielka nadzieję, że wreszcie zostaniecie zrozumiani... 

1.angielski-I LOVE YOU 

2.niemiecki-ich liebe dich 

3.francuski-je te aime 

4.albański-unë të dua 

5.duński-jeg elsker dig 

6.estoński-ma armastan sind 

Jest to wspaniały sposób na wyznanie komuś sympatii. 

     Dominika Wolska 

W A L E N T Y N K I 
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 Nastał nowy 2015 rok. Jak zazwyczaj to by-
wa, nowy rok nakłania nas do różnorodnych planów 
i postanowień. Posłuchajcie, jakie plany mają pra-
cownicy naszej szkoły, uczniowie i ich rodzice: 

Pracownicy szkoły: 
Pan Snopek - Postanawiam być mniej nerwowy 
Pani Kamila - Moim postanowieniem jest przeczytać 
książki, które odkładam "na jutro". 
Pani Ewa - Z nowym rokiem będę milsza. 
Pani Kamila z przedszkola - Postanawiam jeść mniej sło-
dyczy 

Uczniowie: 
Julia Broll - Moim postanowieniem jest zostać sport-
smenką roku. 
Weronika Koperska - Postanawiam więcej ćwiczyć śpiew. 
Tomek Skawiński - W nowym roku postanawiam więcej 
rysować. 
Magdalena Matczak - W nowym roku postanawiam po-
jechać na moje pierwsze zawody konne. 
Daria Gierczak - Postanawiam nauczyć się pokonywać 
przeszkody konno.  

Rodzice: 
Katarzyna Gierczak - W nowym roku postanawiam bar-
dziej przypilnować moje córki w nauce. 
Gabriela Matczak - Postanawiam wygrać w totolotka. 
Marek Winiarczyk - Jako sołtys, mam zamiar wybudować 
siłownię na placu zabaw. 
Agata Broll - Postanawiam spędzać więcej czasu z dzieć-
mi. 
Brygida Matczak - Z nowym rokiem postanawiam rzucić 
palenie papierosów. 

Co inni myślą o walentynkach ? 

Walentynki to szczególny dzień dla wielu ludzi. Warto 

się dowiedzieć, co o nich myślą inni. 

J. B. - Dzień dobry, czy mogę z Panią przeprowadzić wy-

wiad na temat walentynek? 

A. Ż. - Tak, bardzo proszę. 

J. B. - Proszę powiedzieć, jak Pani wspomina walentynki 

z czasów, gdy była Pani uczennicą? 

A. Ż.  - Walentynki wspoinam bardzo dobrze. Z dużym 

sentymentem wracam pamięcią do chwili, gdy kolega  

z okazji tego święta zaprosił mnie do pizzerii. Byłam 

wtedy miło zaskoczona.  

W szkole tego dnia roznoszono kartki waletykowe od 

wielbicieli, a po lekcjach organizowaliśmy zazwyczaj 

dyskotekę szkolną. 

J. B. - Czy  również obecnie, 14 lutego jest dla Pani wy-

jątkowym dniem ? 

A. Ż. - Tak, oczywiście, lubię spędzać ten dzień z uko-

chaną osobą , czyli z mężem. 

J. B. - Dziękuję  za wywiad i życzę Pani miłego dnia. 

A. Ż. - Ja też bardzo dziękuję i  życzę samych miłych 

wspomnień walentynkowych.  

Pasje i marzenia  
Pana Łukasza Cysewskiego ... 

M. M.: Dzień dobry, mogłabym zadać Panu kilka pytań? 
Ł. C.: Oczywiście. 
M. M.: Czy od dawna  interesuje się pan muzyką? 
Ł. C.: Już w zerówce uczęszczałem na moje pierwsze zajęcia, grałem również kil-
ka lat na mandolinie, 
później na gitarze i fortepianie. 
M. M.: Kiedy zrodził się pomysł, by zostać nauczycielem? 
Ł. C.: Pomysł powstał w wieku 19lat, w momencie wyboru kierunku studiów. 
M. M.: Czy zna Pan wszystkie wyrazy po angielsku? 
Ł. C.: Nie, nawet żaden Anglik nie zna wszystkich słów w swoim języku. Cały czas 
poznaję nowe. 
M. M.: Czy lubi Pan spędzać czas z dziećmi? 
Ł. C.: Tak, lubię spędzać czas z dziećmi, bo każdy dorosły zostaje w środku tro-
chę dzieckiem i warto to dziecko w sobie pielęgnować. 
M. M.: Dlaczego wybrał Pan angielski i muzykę jako przedmioty do nauczania? 
Ł. C.: Muzyka i języki to od zawsze były moje pasje, postanowiłem połączyć je w pracy. 
M. M.: Czy podoba się panu praca w naszej szkole? 
Ł. C.: Oczywiście, pracuję w kilku miejscach i uważam, że nasza szkoła jest najlepszym miejscem z tych 
wszystkich. 
M. M.: A może zdradzi nam Pan swoje marzenie? 
Ł. C.: Bardzo marzy mi się podróż dookoła świata.   



Cypr: Limassol - Pierwszy tydzień karnawału jest nazywany tygodniem mięsnym, pod-

czas którego dopuszczalne jest spożywanie mięsnych potraw. W drugim tygodniu karna-
wału, tygodniu sera, mięsa się nie spożywa.  Na początek miasto serwuje  wielkie parady 
przebierańców - "Wejście Króla Karnawału". Parada gromadzi dzieci i dorosłych, którzy w 
kolorowych przebraniach, maskach przemie-
rzają główne ulice Limassol. Potem następuje 
tydzień "szalonych masek". 

Francja: Nicea - Przyciąga głównie młodych 

turystów swoją dynamiką, gwarnym charakte-
rem i bogactwem nocnego życia. Kto szuka spokoju i ciszy, niech lepiej omija to mia-
sto z daleka, bo z pewnością ich tu nie znajdzie - nie zawiodą się za to poszukiwacze 
przygód i mocnych wrażeń. Zwłaszcza w czasie karnawału. 

Hiszpania: Teneryfa - Na ulicach Santa Cruz zobaczyć można w czasie karnawału 

korowody z tancerzami w oryginalnych, mieniących się barwami kostiumach. W ciągu dnia i w nocy mieszkańcy Teneryfy świę-
tują przy muzyce. Prawie jak w Rio… Największą atrakcją karnawału są pochody z udziałem przyozdobionych karoc. 

Austria: Villach - Zgraja błaznów, drwiąca z polityków i ośmieszająca niedoskonałości życia społecznego obraduje w czasie 

karnawału w ratuszu miejskim, a swoje jadowite uwagi kwitują zazwyczaj tradycyjnym okrzykiem bojowym: "Lei, Lei!" . Ostat-
nim wydarzeniem zapustowym jest sobota karnawałowa, kiedy to ulicami Starego Miasta paraduje rozbawiony tłum przebie-
rańców. Niedziela karnawałowa jest dla kontrastu jednym z najspokojniejszych dni w roku. 

Holandia: Maastricht - Podczas wielkiej parady króluje gwar, śpiew, taniec i dobra, spontaniczna zabawa. Nawe najważ-

niejsi urzędnicy chodzą po rynku w szlafroku, kostiumie kąpielowym, przebrani za krasnoludki lub wampiry. Ludzie wszystkich 
stanów piją piwo i śpiewają specjalnie skomponowane piosenki - w 2008 na przykład jednym z przebojów był tekst o inwazji 
Polaków w Holandii. To jest impreza, której nie da się tylko zobaczyć - trzeba w niej uczestniczyć!  

Niemcy: Kolonia - Huczny niemiecki karnawał w Kolonii i innych miastach Nadrenii może okazać się niemiłą niespodzianką 

dla panów. Tłusty Czwartek to czas Babskich Zapustów - uzbrojone w nożyce kobiety obcinają mężczyznom krawaty, uważane 
za symbol męskiego panowania nad płcią piękną. Grupy poprzebieranych pań przejmują rządy w siedzibie władz miasta, dezor-
ganizując ich działalność. 

Pracę przygotowali Kinga Jesiołowska i Jakub Nadwodny z klasy V. 
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Karnawał w różnych krajach ... 

 Na karnawałowej zabawie każdy uczeń chciałby wyglądać śmiesznie i odlotowo. Podpowiem Wam,  jak to  

zrobić. Opiszę, jak przygotować kilka proponowanych przeze mnie przebrań m.in: strój dalmatyńczyka, księżniczki, pajacyka  
i Indianki. Strój dalmatyńczyka nadaje się  dla chłopca i dziewczynki. Aby upodobnić się do pieska, należy umalować nosek na  
czarno, a na policzkach namalować czarne kropki. Jeżeli ktoś chce się przebrać za księżniczkę, należy ubrać piękną suknię  
i pomalować usta różowym błyszczykiem. Natomiast, jeżeli ktoś jest kreatywny i wpadł na pomysł przebrania się za pajacyka,  
należy ubrać śmieszny strój i czapeczkę, zrobić śmieszną minę i pomalować twarz różem. A teraz Indianka...super strój !!! Jeżeli 

chcemy być prawdzi-
wą Indianką, należy 

ubrać strój z frędzlami 
i pióropuszem, a także 

mieć łuk. Myślę, że 
tegoroczny karnawał 
w szkole będzie bar-

dzo udany  
i zabawny. Miłego, 

szalonego karnawa-
łu !!! 

Tego życzy Wam 
wszystkim. 

Moda karnawałowa. Co na siebie włożyć podczas karnawałowego szaleństwa ? 
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.   Wielu z Was z pewnością  zastanawia się nad swoim wizerunkiem na bal karnawałowy, więc przy-
gotowaliśmy dla Was kilka propozycji. Oto one: 

MAKIJAŻ NA BAL KARNAWAŁOWY (dla chłopca) 
1.Najpierw należy pomalować całą twarz na biało.  
2.Następnie trzeba narysować kontury wokół oczu i na nosie. 
3.Usta należy pomalować na czarno i pociągnąć linię przez nie 
przechodzącą tak, aby przypominała szwy. 
4.Wszystkie kontury należy pomalować na czarno. 
5.Na koniec można narysować czarną kredką małe elementy oraz 
pocieniować np.: szarym cieniem do powiek. 

MAKIJAŻ NA BAL KARNAWAŁOWY (dla dziewczyny) 
1.Najpierw pomaluj powieki na zielono lub na inny kolor, a rzęsy 
pociągnij czarnym tuszem. 
2.Następnie namaluj taki wzorek, jak ten przedstawiony na obraz-
ku. 

3.Możesz nanieść  małe elementy dodające uroku twojemu makijażowi np.: kropki. 
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.  Każdy z nas wie, że zbliżają się walentynki i każdy z nas chciałby podarować swoim bliskim 

cudowną kartkę z okazji tych świąt. Mamy dla was propozycję, jak szybko i łatwo wykonać taki 

prezent. Potrzebny Ci będzie: kolorowy blok techniczny, klej, nożyczki. 

1.Złóż kartkę na pół, następnie w przedniej części wytnij kwadrat. 

2.Wytnij kilka dwukolorowych serc. Niektóre z nich pozostaw pełne, a z niektórych wytnij środek, tak jak zostało to 

przedstawione na obrazku. I przyklej je. 

3.Następnie kartkę innego koloru skróć o 1 cm z każdej strony. Potem białą kartkę złóż na cztery części i wytnij tylko jed-

ną z nich. Będzie na niej można np: napisać życzenia. 

Jak wiecie 14 lutego przypadają WALENTYNKI. Jest to nie tylko dzień zakochanych, ale święto przyja-
ciół, bliskich sobie osób. Każdy myśli, jak go spędzić. Najlepiej jest sprawić komuś przyjemność i okazać 
sympatię, serdeczność jakąś kartką, czy laurką, kwiatami, czekoladkami. Ale nie tylko. Można zrobić 
przepyszne ciasteczka w kształcie serca. 
Składniki: 
- 30 dag masła 
- 1/2 kg mąki tortowej 
- 4 żółtka 
- cukier waniliowy 
- szczypta soli 
- szklanka cukru pudru 
- łyżeczka proszku do pieczenia 
Przepis: 
1. Nagrzać piekarnik do temperatury 170 stopni C. 
2. Wymieszać mikserem masło aż będzie puszyste, dodać pozostałe składniki. 
3. Wyrabiać ciasto aż będzie aksamitne w dotyku. Podzielić ciasto na pół i rozwałkować każdą połowę do grubości około  
0,5 cm, używając jak najmniejszej ilości mąki. 
4. Wyciąć ciasteczka formą w kształcie serca i piec na lekko natłuszczonej blasze przez 12 minut. Upieczone ciasteczka będą 
prawie białe. 
Można je fantazyjnie udekorować. 

Dominika Knapik 

Pyszne walentynkowe ciasteczka ... 
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Nazywam się Marysia. Ostatnio byłam na filmie „Dzień 
dobry, kocham cię!” i chciałabym Wam o nim opowie-
dzieć. 
 Akcja zaczyna się od wypadku:  główna boha-

terka - Basia, zderza się z Szymonem. Chłopak wpada do 

fontanny, ale to im nie przeszkodzi w pójściu na lemo-

niadę. Kiedy Szymon odprowadza Basię do domu, ta 

zapisuje swój numer na jego ręce. Chłopak idzie do pra-

cy po telefon, patrzy -  a tu 

numer rozmazany! Postana-

wia za wszelką cenę znaleźć 

dziewczynę w  wielkim mie-

ście. Zbiegiem okoliczności – 

Leon, dawny przyjaciel Basi,  

proponuje jej ślub. Pytanie jest 

jedno: czy chłopak odnajdzie 

dziewczynę?. W filmie wystę-

puje komiczna postać – Lucek. 

Basia namawia współlokator-

kę, żeby poszła z nim na randkę. Co się wydarzyło pod-

czas tego spotkania, nie zdradzę. Obejrzyjcie film, a sami 

zobaczycie. 

Prywatka ... 

Jak urządzić prywatkę - z tymi poradami to nie 
problem! 
Otóż, żeby urządzić prywatkę potrzebujemy: 
 muzyki - najlepiej Donatana i Cleo lub Indilli 
 jedzenia: najlepiej chipsów lub koreczków, a trochę 

później jakiegoś dobrego ciasta 
 napojów: coca coli, pepsi, soków owocowych, oran-

żady, gazowanej  
i niegazowanej wo-
dy i ewentualnie 
herbaty 

 zabawy:  najlepiej 
bawić się w butelkę 
lub twistera, mo-
żesz także zagrać  
w kalambury lub  
w piłkarzyki. 

Bardzo polecam filmy: "Obecność", "Igrzyska Śmierci: Ko-
sogłos cz.1", "Hobbit Niezwykła Podróż",  „Pacyfikator”  
i "Rajski Wirus". 

Proponuje: Kinga Jesiołowska z klasy V. 

 Mam dużo zwierząt, ale chcę Wam opowiedzieć o moim najmniej-
szym piesku, który wabi się Puszek. Jest rasy York shire-Terier.  
W październiku skończył pięć lat - tyle też go mam. Dostałam go pod cho-
inkę. Jest grubiutki. Puszek ma długie włosy, które trzeba pielęgnować, 
czesać i co jakiś czas obcinać. Na grzbiecie są siwe, a ogon jest tego same-
go koloru co grzbiet, łepek z łapkami są beżowe. Mój pupil ma brązowe, 
świecące się  jak dwie perełki oczka. Puszek jest prawdziwym przyjacie-
lem, nigdy nikomu nic złego nie zrobił. Od szczeniaka jest u nas i bardzo 
się do nas przywiązał, podobnie jak i my do niego. Nie wiem, co bym zro-
biła, gdyby zginął. 

Dominika Knapik 
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Zapewne w chłodne weekendy zastanawiacie się, jak spędzić wolny czas.  Mam 
dla was ciekawą propozycję. Obejrzyjcie film pod tytułem "Igrzyska Śmierci Koso-
głos cz.1". Jest on hitem na ekranach telewizyjnych. Ten film o żywej, pełnej dy-
namiki akcji, w ciekawy sposób nawiązuje również do zagadnienia miłości. 
Reżyserem dzieła jest Gary Ross. Grają w nim m.in.: Jennifer Lawrence, Josh Hu-
tcherson, Liam Hemsworth i Donald Sutherland. W filmie przedstawiona jest hi-
storia  pewnej dziewczyny o imieniu Katniss (Jennifer Lawrence), która musi chro-
nić ludzi przed Prezydentem Snowem (Donald Sutherland) przewodniczącym Ka-
pitolu, czyli zaawansowanego technologicznie miasta. 
Właśnie w tym mieście buntownicy walczą z żołnierzami Kapitolu. Katniss poznaje 
chłopaka o imieniu Petta (Josh Hutcherson), który zyskuje jej sympatię. Dziewczy-
na ma także  najlepszego przyjaciela Galea (Liam Hemsworth). Katniss, Peeta  
i Gale pochodzą z legendarnego dystryktu trzynastego - w który Kapitol nie wie-
rzy. W czasie wojny Kapitol zbombardował resztę dystryktów. 

Więcej wam nie zdradzę, bo gdy  będziecie oglądać  film, to może wydawać się Wam nudny. 
Poleca Kinga Jesiołowska z klasy V. 

Dzień dobry, kocham cię ! 


