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AKTUALNOŚCI

Walentynki
Na świecie jest bardzo dużo tradycji świętowania Walentynek.
14 lutego w wielu krajach jest w tej chwili dniem, w którym
zapominamy o obowiązkach i staramy się go mile spędzić
ze swoją drugą połówką. Uroczystości w czasie Dnia Zakochanych
mogą być różne, ale w tradycyjnym znaczeniu Walentynki są okazją
do wyznania drugiej osobie miłości. Walentynki wzięły swą nazwę
od imienia chrześcijańskiego męczennika Świętego Walentego.
Jednymi z najpopularniejszych zwyczajów walentynkowych są:
wysyłanie kartek z życzeniami, wyjście gdzieś z ukochaną osobą
i dawanie sobie kwiatów lub słodyczy. Jednak Walentynki mają
swoich miłośników, ale też są ludzie, którzy nie lubią Walentynek.
Niektórzy uważają, że Walentynki to trik marketingowy, bo ludzie
sprzedający słodycze lub kartki z życzeniami chcą, aby inni
kupowali ich produkty. A innym po prostu jest smutno,
bo są samotni. Ja uważam, że Walentynki to piękny czas pełen
miłości. Kiedyś w Polsce nie obchodzono Walentynek. Zamiast tego
była Noc Świętojańska (Noc Kupały). Obchodzono ją w nocy
z 25 na 26 czerwca. Wierzono, że w Dzień Kupały dużo roślin
dostawało magicznych mocy. Były to m. in. bylica, ale też paproć,
dziurawiec, tymianek i rumianek. Dziewczyny w wiankach
wrzucając zioła do ognia trzymały się za ręce i robiły wokół ognia
koło i śpiewały. (NP.)

Wszystkim, którzy obchodzą Walentynki, ale i wszystkim, którzy ich nie obchodzą.
Wszystkim, którzy już znaleźli miłość i wszystkim, którzy jeszcze nie.
Życzymy uśmiechu, radości, pomyślności i przede wszystkim miłości.
Redakcja

Święty Walenty
Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym.
Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II
Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił młodym
mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie w wieku od 18 do 37
lat. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający
rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby
młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie
zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi,
że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok.
Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego.
W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej,
który podpisał: ”Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano
14 lutego 269. (Wikipedia)

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do …PANI MARIOLI PETRYCH

Mariola Petrych – nauczyciel wychowania fizycznego,
opiekun Samorządu szkolnego
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Wszystkie odcienie rudości
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Wiosnę, bo wszystko budzi się do życia
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Spaghetti po bolońsku
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Mam pieska, wabi się Masza
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
Nad wodą i na działce
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Lost on you” LP
Jaka jest Pani ulubiona książka?
„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Nie mam ulubionego malarza, ale cenię Jana Matejko
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Biologia
Jakie jest Pani największe marzenie?
Żeby nie było domów dziecka i schronisk dla zwierząt

10 pytań do… PANA TOMASZA LEDZIANOWSKIEGO
Tomasz Ledzianowski - nauczyciel wychowania
fizycznego

Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Żółty i czerwony
Którą porę roku lubi Pan najbardziej i za co?
Lato za słońce
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Pierogi z mięsem
Czy ma Pan w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Pies Boks
Gdzie lubi Pan spędzać wakacje?
Nad morzem
Jaki tytuł ma Pana ulubiona piosenka?
„Orła cień” Varius Manx
Jaka jest Pana ulubiona książka?
Trylogia Henryka Sienkiewicza
Którego malarza lubi Pan najbardziej?
Wojciech Kossak
Jaki przedmiot był Pana ulubionym, kiedy była Pan
w Szkole Podstawowej?
Wychowanie fizyczne
Jakie jest Pana największe marzenie?
Wycieczka dookoła świata

Co ciekawego u Krzysia Baczyńskiego?
MIŁOŚĆ KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Czy przeżyliście kiedyś nieszczęśliwą miłość? Jeśli tak, to nie
przejmujcie się tym. Moja pierwsza dziewczyna – Ania Morawska –
złamała mi serce. Jednakże ja nie poddawałem się. Moja mama była
najważniejszą kobietą w moim życiu, dopóki w wieku dwudziestu jeden
lat nie poznałem Barbary Drapczyńskiej – dziewczyny moich marzeń. To
właśnie dla Basi napisałem większość miłosnych wierszy, które
nazywają się erotykami. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ją opisywałem,
to przeczytajcie jeden z moich erotyków pt. „Basi”. Z tej miłosnej
przygody nauczyłem się jednej rzeczy – jeżeli chcesz osiągnąć cel to się
nie poddawaj! I wam też to radzę.
Pozdrawiam,
Wasz patron Krzysztof (WK)

JAK MOŻNA WYRAŻAĆ MIŁOŚĆ??
Miłość można okazywać na wiele sposobów: to mogą być słowa, gesty,
komplementy, obrazki, prezenty, ale i codzienne nasze czynności wykonane na
znak uznania dla drugiej osoby. Można też czynami okazywać swoje uczucia,
np. przez przytulenie kogoś, pocałowanie, przyjazny uśmiech lub radosne
spojrzenie. (EA)
Dla niektórych okazywanie miłości jest łatwe, a dla innych nie.
Dzieci w wieku 9-10 lat mogą okazywać sobie sympatię dając sobie
liściki lub będąc dla siebie miłym. A z kolei starsi chodzą razem na
randki. Czasami, gdy jesteśmy w towarzystwie ukochanej osoby
jesteśmy zdenerwowani, ale to tylko świadczy o tym, że nam na tej
osobie zależy. Okazywanie miłości nie zawsze jest takie trudne jak
nam się wydaje. Wystarczy tylko uwierzyć, że się uda i być sobą. (NP)
Okazać miłość najlepiej jest rozmową i spędzaniem czasu ze sobą. Jak
będziemy ze sobą rozmawiać, miłość będzie rosła jak babeczka w piekarniku.
Przykładem jest: rozmowa, wspólne przygotowanie posiłku, obejrzenie razem
filmu. (JŻ)

Aby wyrażać miłość trzeba poświęcać komuś wiele czasu, nie wstydzić się
swojej miłości i można czasami porozumiewać bez słów. Aby wyrażać miłość
nie trzeba wyrażać, jej słowami. (KK)

Moja mama ostatnio mówi, że nie mogę jej okazać miłości większej, niż
poprzez ścielenie łózka. (WK)

Można mówić drugiej osobie „Kocham Cię” na co dzień. (MB)

♥ KILKA POMYSŁÓW NA WALENTYNKOWE WYZNANIA ♥

Jeśli zgadniesz kto to taki,
to dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, że to ja,
to dostaniesz jeszcze dwa ♥

Moje serce jest malutkie,
ale wierne i cieplutkie,
tylko tobie jest oddane,
tylko w tobie zakochane ♥

Moje serce cicho puka,
moje oko Ciebie szuka,
moje usta szepcą skromnie:
jeśli kochasz - napisz do mnie.
Twoja Walentynka ♥

Na górze róże
Na dole bez
Ja Cię kocham
Ty mnie też? ♥

Witaj przyjacielu,
na pewno masz swój cel.
Za nim podążaj,
w marzeniach się pogrążaj,
wdrapuj się pod górę
aż dosięgniesz chmurę ♥(KK)

W te walentynki,
w tak bardzo piękny czas,
życzę ci szczęścia i udanych lat.
W te walentynki,
w tak bardzo ważny czas
życzę ci szczęścia i czasu bez wad.
W te walentynki
w ten kochania czas,
życzę miłości,
by kochał cię ten świat ♥(KK)
Jeśli lecieć to do słońca
Jeśli marzyć to bez końca
Gdy całować to serdecznie
A gdy kochać
to już wiecznie ♥
Moja Walentynko,
powiem Ci coś w sekrecie:
tak jak ja Cię kocham,
nie kocha Cię nikt na świecie ♥

Serce moje kocha Twoje,
Ty wypełniasz myśli moje,
z Tobą czuję się jak w
niebie,
bo ja bardzo kocham
Ciebie ♥
NASZA RADA:
ten wiersz można napisać
na takiej walentynce:
Ma kształt chmury nawiązującej
do chmury z wiersza.
Jeżeli się zegnie ma kształt serca.(KK)
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