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Luty – mroźny środek zimki,  
To 14-sty: Walentynki! 

Każdy serce dziś rysuje, 
Komuś dzisiaj podaruje. 

Walentynki! Walentynki! 
Dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy są zakłopotani, 
Bo to Święto Zakochanych. 
Czekoladki w kształcie serc 

Każde dziecko dzisiaj zje! 

 

 



 
 

 

 

Walentynki jest to święto zakochanych obchodzone 14 lutego w 

południowej i zachodniej Europie. Święto powstało w starożytnym Rzymie. 

Nazwa wywodzi się od świętego Walentego. Walentynki powstały na 

cześć Walentego, który był męczennikiem w III wieku. Zgodnie z legendą 

walentynki to inna nazwa święta rzymskiego - Lupercalia  - dzień płodności, 

obchodzony 15 lutego. Walentynki polegają na wysyłaniu sobie miłosnych 

karteczek albo liścików.  

Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały" obchodzone 22 czerwca w 

pierwszy dzień lata. W tę noc miał kwitnąć kwiat paproci, którego odnalezienie 

oznaczało pomyślność. Święto Kupały zaczynało się od rozpalenia ognisk za 

pomocą płonącego drewnianego koła od wozu, przetaczanego od ogniska do 

ogniska. Wszędzie pojawiały się wówczas łuny i łańcuchy ogni. Uczestnicy 

obrzędów tańczyli wokół płonących stosów i przeskakiwali przez nie wierząc, że 

uchroni ich to przed nieszczęściami. Panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę 

kawalerów, stosowały magiczne sposoby, np. wrzucały im do herbaty kostkę 

cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą.  

 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego 

Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały w latach 90-tych XX wieku. 

Największe w Polsce obchody Walentynek odbywają się corocznie od 14 lutego 

2002 roku w Chełmnie pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. W czasach PRL-

u Walentynek nie obchodzono, a święto zakochanych kojarzono bardziej z Nocą 

Kupały, która miała miejsce 21 czerwca. Dawniej organizowane były przez biura 

matrymonialne wieczorki zapoznawcze, bale i spotkania przy kawie, w trakcie 

których organizatorzy czuwali nad trafnym kojarzeniem par. Prezenty w ten dzień 

wyglądały zupełnie inaczej, niż te ,którymi obdarowują się zakochani w czasach 

obecnych. Mężczyźni wręczali kobietom przeważnie goździki albo perfumy 

„Pani Walewska”. A kobiety obdarowywały swoich ukochanych wodą kolońską 

pod nazwą „Brutal” albo „Wars”. 

 

 

                                                                                                             Sebastian Boguta, klasa 7a 

 



 

Święty Walenty urodził się 175 r. w Interamnie . Jest uważany za obrońcę 

przed chorobami, szczególnie umysłowymi, w Stanach Zjednoczonych, a w 

Polsce za patrona zakochanych. Żył w lll wieku w Cesarstwie Rzymskim. Z 

wykształcenia był lekarzem. Cesarz Klaudiusz II Gocki zakazał wchodzić 

mężczyznom  w związki małżeńskie od 18 do 37 roku życia. Walenty nie 

dotrzymał zakazu i błogosławił śluby młodych osób, za co został wtrącony do 

więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę strażnika więziennego, 

następnie udzielił jej ślubu. Za ten czyn skazano go na śmierć. Święty Walenty 

zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika, który był podpisany” Od Twojego 

Walentego”.  

Dzień jego egzekucji wypadł 14 lutego, czyli w dzień obchodu 

walentynek.  
 

 

 

Wiktoria Boguta, klasa 7a 

 



                    MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA -  Wisława Szymborska 

 

                                                                                            
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, 

czy to poważne, czy to pożyteczne - 

co świat ma z dwojga ludzi, 

którzy nie widzą świata? 

 

Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, 

pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, 

że tak stać się musiało - w nagrodę za co? 

za nic; 

światło pada znikąd - 

dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?    

Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. 

Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady, 

strącą ze szczytu morał? Narusza i strąca. 

 

Spójrzcie na tych szczęśliwych: 

gdyby się chociaż maskowali trochę, 

udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół! 

Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie. 

Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór. 

A te ich ceremonie, ceregiele, 

wymyślne obowiązki względem siebie - 

wygląda to na zmowę za plecami ludzkości! 

 

Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, 

gdyby ich przykład dał się naśladować. 

Na co liczyć by mogły religie, poezje, 

o czym by pamiętano, czego zaniechano. 

kto by chciał zostać w kręgu. 

 

Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? 

Takt i rozsądek każą milczeć o niej 

jako skandalu z wysokich sfer Życia. 

Wspaniale dziatki rodzą się bez jej pomocy. 

Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi, 

zdarza się przecież rzadko. 

 

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej 

twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. 

 

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. 



Wierszyki na walentynki- z 

przymrużeniem oka. 
 

Dzień Świętego Walentego 

to dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu wszyscy to wyznają, 

że chcą kochać i kochają. 

 

Moje serce zakochane 

tylko Tobie jest oddane. 

Daj mi teraz serce Twoje, 

będzie nas 

Szczęśliwych dwoje! 

Z bliska i z daleka, 

w  smutku i radości, 

nie zapomnij nigdy  

o mojej miłości. 

Eliza Sołtowska, klasa 7a 



W walentynki warto coś zjeść ☺ . Można wtedy nie tylko delektować się smakiem 

danej potrawy, ale także zaimponować drugiej osobie umiejętnością 

przyrządzania deseru. Proponuję przepis na deser dla dwojga.  
 

Przepis na deser: koktajl paradise 

 

Składniki: mleczko kokosowe light 400 ml, maliny mrożone (1szklanka), jeden banan, 

orzechy, 4 plasterki ananasa, granat (opcjonalnie); 

 

 
 

Przygotowanie: Maliny i banana połączyć blenderem. Użyć wody z mleczka kokosowego 

(bez części stałej, tylko oddzielona, płynna), po zblendowaniu nalać koktajl do pucharka i 

dodać na wierzch orzechy i plasterki ananasa po bokach. Można posypać granatem. 

 

 

Olek Wodyk, klasa 7a 



Wśród zakochanych kobiet i mężczyzn wyróżnić możemy kilka typów.           

Oto one. ☺ 

 

Typy kobiet 

Wamp 

Wamp to przede wszystkim kusicielka, jest czarująca i szalona. Przyciąga wzrok wielu 

mężczyzn. Kobieta wamp często ma piękną figurę, którą podkreśla, ubierając obcisłe sukienki. 

 

 

Szamanka (zodiakara) 

Szamanka, inaczej zodiakara, jest to dziwny, ale i uroczy typ kobiety. Szamanki nie lubią się 

wyróżniać. Na pierwszym spotkaniu z chłopakiem pytają: “Jaki masz znak zodiaku?”. 

Szamanki wierzą w swoją intuicję. Kochają stawiać tarota. 

 

                    

Kobieta “Sweet Blondie” 

“Sweet Blondie” jest to dziewczyna z social mediów. Kocha robić sobie zdjęcia. Chłopcy 

kochają jej długie blond włosy i niebieskie oczy. Jest urocza, ale i robi wszystko na pokaz. 

 

 
 



Typy mężczyzn 

Dresiarz 

Dresiarz to rodzaj chłopaka, który nie patrzy na swój wygląd. Kocha słuchać muzyki, grać w 

piłkę i ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego (zawsze chce grać w zbijaka). 

Gdy jakaś dziewczyna wpadnie mu w oko, nie odpuszcza. 

 

 

Książę z bajki 

Jest to typ chłopaka, który bardzo dba o swój wygląd. Ma śnieżnobiałe zęby, idealnie ułożoną 

fryzurę i dobry styl ubierania się. Każda dziewczyna mdleje na jego widok. 

 

Fajny facet 

Przystojny, inteligentny, energiczny, dowcipny. Daje poczucie bezpieczeństwa. Potrafi 

wybudować dom, zająć się dzieckiem, ugotować.  Najczęściej istnieje tylko w marzeniach. 

 

                                                                           Amelia Przybylska, klasa 8c 



W ZIMOWY CZAS POMAGAMY ZWIERZĘTOM! 

 

 

Zima to czas beztroskiej zabawy dzieci na śniegu. 

Kojarzy nam się najczęściej ze zjeżdżaniem na 

sankach, bitwami na śnieżki lub lepieniem 

bałwana.  Niestety, w Szczecinie rzadko pada 

śnieg, dlatego musimy jak najlepiej korzystać z 

każdego padającego śniegu.  

 

 

 

 

 

Jednak dla wielu zwierząt zima to 

trudny okres. Problemem jest często 

brak pożywiania lub wody, a dla 

niektórych również zbyt niskie 

temperatury. Leśnicy każdej zimy 

starają się pomagać zwierzętom. My 

również możemy je dokarmiać. 

Trzeba tylko wiedzieć, jak im 

pomóc, a nie zaszkodzić, ale jest to 

bardzo łatwe.  

 

 

 

 



Jak karmić  ptaki, by im nie zaszkodzić ? 

Jeżeli chcemy dokarmiać niektóre zwierzęta i im pomagać, musimy wiedzieć, jak 

to robić, by im nie zaszkodzić. Przykładem złego dokarmiania jest rzucanie 

kaczkom i innym ptakom chleba. Pieczywo nie jest wskazane dla ptaków. Zbyt 

duże kawałki mogą bardzo im zaszkodzić, choćby stanąć w gardle, ale przede 

wszystkim szkodliwa jest dla nich sól i inne dodatki używane do wypieków.   

Nie zapominajmy, że są dostępne ziarna czy specjalne karmy dla ptaków. 

Karmiąc ptaki, pamiętajmy też 

o karmnikach, które są o wiele 

bardziej bezpieczne niż 

rzucanie jedzenia 

gdziekolwiek. Oprócz 

karmników są też kolby z 

karmą, które można powiesić  

na drzewie lub balkonie. 

W naszej szkole również 

zorganizowano zbiórkę 

jedzenia dla ptaków. Można je 

przynosić do sali nr 114. 

 

 
Czym karmić  inne zwierzęta: 

 

Wiewiórki: Dokarmianie wiewiórek polega na wykładaniu pożywienia w jedno 

i to samo miejsce. Po przebudzeniu ze snu zimowego wiewiórki szukają swoich 

żołędzi i orzechów zakopanych w ziemi. Dobrym pomysłem jest zamontowanie 

karmników dla wiewiórek, do których nie będą miały dostępu koty i inne 

zwierzęta. Najlepsze dla wiewiórek menu składa się z orzechów, nasion 

słonecznika oraz wysuszonych nasion kukurydzy, a także z kasztanów, jabłek, 

gruszek, rodzynek lub marchwi. 

 



Jeże: Nie ma dobrych sposobów na dokarmianie jeży. W zimie jeże zapadają w 

sen zimowy. My możemy im tylko zapewnić schronienie, na przykład zostawiając 

parę kupek liści przed domkiem czy w ogródku. Można też przygotować dla nich 

specjalne domki, w mniej używanej części ogrodu.  

 

Nietoperze: żywią się owadami, likwidują uciążliwe komary i szkodniki roślin. 

Ich schronieniem w ogrodzie są dziuple i specjalne budki, w których bezpiecznie 

przetrwają zimę. Możemy udostępnić nocnym łowcom ogrodową szopkę. 

Nietoperze podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Nie wiem, czy wiecie, ale w 

pobliżu naszej szkoły mieszka rodzina nietoperzy. Jesienią, tuż po zmierzchu, 

można było je spotkać w okolicach boiska. Latały nisko i dość chaotycznie. 

Pewnie polowały na komary  ☺ 

 

Chcąc pomóc zwierzętom 

leśnym, takim jak sarny, dziki 

czy jelenie, należy 

skontaktować się najpierw z 

nadleśnictwem lub pobliskim 

kołem łowieckim. Specjaliści 

doradzą w wyborze karmy i 

wskażą miejsce, w którym 

będzie można zostawić je w 

lesie. Zazwyczaj pokarm dla 

zwierząt zostawia się w 

paśnikach lub specjalnie 

wydzielonych miejscach pod 

drzewami. 

 

 

 

 

                                                                                    Kaja Karpińska, klasa 5b 



Czego nie wiesz o człowieku… 

 

ŚMIECH UZALEŻNIA! 

Kiedy naciągają się mięśnie śmiechowe, do mózgu idzie pewien przekaz. Mózg lubi, gdy się 

śmiejesz i  w nagrodę wydziela substancję, za sprawą której robi Ci się weselej. Ta substancja 

może nawet sprawić, że będziesz mniej odczuwał ból. Nazywa się endorfina i jest hormonem. 

Nawet udawany śmiech prowadzi do produkcji endorfiny. Śmiech więc naprawdę jest 

lekarstwem. Jeżeli człowiek często się śmieje, to rzadziej choruje i łatwiej radzi sobie z 

problemami. 

 

NIEMOWLĘ MA WIĘCEJ KOŚCI NIŻ DOROSŁY 

Szkielet dorosłego człowieka składa się z około 206 kości. Dzięki nim możesz prosto stać i się 

poruszać. Poza tym szkielet również chroni twoje delikatne organy, takie jak: serce, mózg i 

płuca. Niemowlę ma około 100 kości więcej niż dorosły człowiek, mniej więcej 300. Jest tak, 

ponieważ wraz z wiekiem niektóre kości się zrastają. Na przykład kości czaszki u niemowlaka 

nie są zrośnięte, bo dzięki temu jest prościej go urodzić.  

 

RANO JESTEŚ WYŻSZY NIŻ WIECZOREM 

Twój kręgosłup składa się z kręgów: 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych i 5 lędźwiowych. Na 

samym dole znajduje się kość krzyżowa i kość ogonowa. Między kręgami tkwią poduszeczki. 

Są to krążki międzykręgowe, czyli dyski. Rano poduszeczki te są pełne wody i pękate. Ale gdy 

tylko wstaniesz, zaczyna oddziaływać siła ciążenia i poduszeczki ulegają zgniataniu. Część 

płynu jest z nich wypychana, przez co się spłaszczają, a Ty się zmniejszasz. W ciągu dnia dyski 

mogą stracić do 1/10 swojej zawartości. 

 

 TWÓJ JĘZYK JEST JEDYNY W SWOIM RODZAJU 

Prawdopodobnie wiesz, że każdy człowiek ma niepowtarzalny odcisk palca. W filmach 

kryminalnych widzisz detektywów, którzy pobierają odciski palców, żeby wytropić przestępcę. 

Ale czy wiesz, że również twój język jest absolutnie niepowtarzalny? Nie ma dwóch ludzi o 

takim samym języku. Ponieważ język ma w buzi dobrą ochronę, stanowi być może jeszcze 

lepszy środek do identyfikowania ludzi niż odcisk palców.  

 

 



WSZYSCY LUDZIE O NIEBIESKICH OCZACH MAJĄ TEGO SAMEGO 

PRZODKA 

Według duńskich naukowców ludzie o niebieskich oczach pochodzą od jednego przodka. Żył 

jakieś 6 000 do 10 000 lat temu na terenach wokół Morza Czarnego. Profesor Hans Eiberg 

przebadał 800 osób o niebieskich oczach. Pochodziły z różnych stron świata: ze Skandynawii 

i z Turcji, oraz innych krajów, gdzie niebieskie oczy nie występują zbyt często. Kolor Twoich 

oczu jest genetycznie określony. Oznacza to, że przekazali Ci go rodzice. Gen jest małym 

kawałkiem DNA, w którym są zapisane różne informacje. U prawie wszystkich ludzi o 

niebieskich oczach występowała maleńka różnica w genie. Pierwotnym kolorem naszych oczu 

jest brązowy, ponieważ występuje w nich melanina. U ludzi o niebieskich oczach wydarzyło 

się coś, przez co melanina przestała być produkowana. Najprawdopodobniej mają oni tego 

samego przodka, bo u każdego z nich wystąpił błąd dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli 

więc masz niebieskie oczy i twój przyjaciel także, to wiedz, że w odległej przeszłości mieliście 

tego samego dziadka lub babcię. 

 

PO PŁACZU CZĘSTO LEPIEJ SIĘ CZUJESZ 

Pewien profesor był ciekaw, dlaczego tak się dzieje. Zbierał łzy ludzi, którzy płakali przy 

obieraniu cebuli i prawdziwe łzy smutki czy frustracji. We łzach ludzi, którzy naprawdę płakali, 

znalazł inne substancje niż we łzach cebulowych. Być może płacz jest więc sposobem na 

pozbywanie się szkodliwych substancji. Ale przecież są też osoby, które płaczą dlatego, że się 

bardzo cieszą. Pomyśl o lekkoatlecie zdobywającym medal. Też tak masz? Wybuchałeś 

płaczem, ale potem poczułeś ulgę. Jakby zdjęto Ci ciężar z ramion.  

 

CO PIĄTE DZIECKO LUNATYKUJE 

Czy zdarzyło Ci się obudzić na kanapie przy rodzicach? I nie miałeś bladego pojęcia, jakim 

cudem się tam znalazłeś ? Prawdopodobnie lunatykowałeś. W takiej chwili jesteś lunatykiem 

albo somnambulikiem. Co piąte dziecko między 5 a 12 rokiem życia lunatykuje. Mówi przez 

sen, krzyczy i spaceruje, ale może też robić trudniejsze rzeczy, na przykład usmażyć jajko. 

Lunatykowanie odbywa się podczas głębokiego snu. Występują wtedy wolne fale mózgowe 

zwane falami delta. Ale w tym samym momencie dzieje się coś jeszcze. W twoim mózgu 

występują też szybkie fale alfa. Połączenie obu fal powoduje, że lunatykujesz. Za sprawą fal 

alfa możesz wykonywać różne czynności. Ale z powodu fal delta niczego potem nie pamiętasz. 

Najczęściej lunatykowanie mija samo, gdy dojrzewasz. Zaledwie 3 % dorosłych jeszcze 

lunatykuje. Zabawne jest to, że lunatykowanie dorosłych może wywołać problemy. Niektórzy 

lunatycy próbują wspiąć się na coś, inni udają się na poszukiwania miejsca do spania i lądują 

w czyimś łóżku. 

 

Alicja Wysokińska, klasa 7a 



Poznajmy bliżej naszych nauczycieli i pracowników szkoły… 

 

W ogniu pytań!    

W cyklu „W ogniu pytań” postanowiliśmy lepiej poznać pracowników naszej 

szkoły. Dziś przepytaliśmy jedną nauczycielkę – Beatę Michalak. 

 

Oto, co nam o sobie powiedziała nauczycielka wychowania fizycznego -   Pani Beata Michalak 

Gdyby nie była Pani nauczycielem to najprawdopodobniej byłaby… rehabilitantką, florystyką 

lub …księgową ☺ 

Ulubiony kolor… czarny. 

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… trudno wybrać jedną ☺„Lesio” J. Chmielewskiej. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… w zależności od nastroju, moje preferencje muzyczne 

ulegają zmianom ☺  

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Wioleta. 

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… bliskich osób. 

Zwierzę bliskie sercu…. mój ukochany psiaczek – Kalusia. 

Ulubiona pora roku… wiosna.  

Wakacje to czas… odpoczynku i  relaksu. 

Lubię… górskie wędrówki. 

Nie lubię… agresji.   

Marzę o… życiu bez zmartwień ☺ 

Boję się… utraty zdrowia. 

W wolnych chwilach… dużo czytam, szydełkuję, spędzam aktywnie czas z rodziną.  

Największą radość sprawiają mi… sukcesy moich dzieci.  

Gdybym miała magiczne moce to… zlikwidowałabym wszelkie zło tego świata. 

Jabłko czy banan?  Zdecydowanie jabłko ☺ 

 



Świat wokół nas ☺ 

 

TURKUĆ PODJADEK  

– pospolity gatunek owada 

prostoskrzydłego z rodziny turkuciowatych 

(stąd też ich nazwa TURKUĆ), to jeden z 

największych gatunków owadów w Polsce. 

Jest dobrze przystosowany do życia w ziemi, 

gdyż spędza tam większość czasu. Owad 

ten jest wszystkożerny i żyje od dwóch 

do czterech lat. 

 

CIEKAWOSTKI O TURKUCIU PODJADKU: 

Larwy tych zwierząt jak i dorosłe osobniki potrafią drążyć 

podziemne korytarze, podrywając przy tym 

młode rośliny, które potem przy tym więdną 

i zasychają, następnie zwierzę (turkuć 

podjadek), przegryza i wygryza 

młode korzenie i bulwy roślin. 

 

 
                                                                                     Wiktoria Franosik, klasa 7a 



Znajdź 7 wyrazów pisanych pionowo, poziomo, wspak i na ukos. Miłej zabawy! 

 
Sebastian Boguta, klasa 7a 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ         

 

Jaś pisze list do Małgosi:  

Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,  

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,  

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,  

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!! 

        



- Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak swoją dziewczynę. 

- Nie wyjdę za ciebie. Mój przyszły mąż musi umieć dobrze gotować, prać, sprzątać, robić 

zakupy, patrzeć we mnie jak w tęczę, wypełniać wszystkie moje życzenia...  

- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól jednak, że przez chwilę pozostanę jeszcze na 

klęczkach i pomodlę się za tego biedaka... 

 

 
znalezione w sieci 

 

 

"Heat Waves" Glass Animals 

"Double take" Dhruv 

"Dandelions " Ruth B. 

"My Universe " Coldplay x BTS 

"Goodnight n go" Ariana Grande 

"Love me harder" Ariana Grande Ft. Weekend 

"Boyfriend" Ariana Grande , Social House 

"Deja Vu" Olivia Rodrigo 

 

Wiktoria Boguta, Alicja Wysokińska, klasa 7a 



 

 

 

ŻYCZLIWOŚCI I WSZELKIEGO SZCZĘŚCIA NIE TYLKO W WALENTYNKI ŻYCZY 

Redakcja 

 

 

                                                      Piszą dla Was:  

 

Ala Wysokińska, 7a; Wiktoria Boguta, 7a,; Sebastian Boguta, 7a; Wiktoria Franosik, 7a, Eliza Sołtowska, 7a, Kaja 

Karpińska, 5b; Amelia Przybylska, 8c; Olek Wodyk, 7a; 

 

Opiekun: Patrycja Ponieważ 

 


