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Co w szkole piszczy… 

 

 I półrocze za nami. 

 Ferie niestety minęły. 

 W tym tygodniu walentynki 
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 WALENTYNKI 

Walentynki – święto zakochanych ob-

chodzone 14 lutego. Nazwa 

„walentynki” pochodzi od imienia św. 

Walentego, patrona zakochanych. Ist-

nieje zwyczaj wysyłania w tym dniu 

listów zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Współcze-

śnie święto to zyskało bardzo komer-

cyjny charakter. Na terenie Polski 

Walentynki konkurują o miano tzw. 

Święta zakochanych z miejscowym, 

rodzimym świętem słowiańskim zwa-

nym potocznie Nocą Kupały lub Sobót-

ką (obchodzonym w okresie przesile-

nia letniego, w nocy z dnia 21 na 22 

czerwca).                                

W Europie Zachodniej Święty 

patronuje zakochanym mniej wię-

cej od XV w. Niektórzy wyjaśniają 

to zbieżnością dnia Świętego z po-

rą łączenia się ptaków w pary na 

Wyspach Brytyjskich. Może właśnie 

dlatego walentynkowe kartki  mają 

tak dużo motywów związanych z 

parkami ptaszków.                

                                         

Walentynki w innych krajach  

W Japonii Walentynki też są popularne. Tutaj przyjął się zwyczaj, że w tym dniu 

to panie obdarowują mężczyzn. 

Prezentami są na głównie czekoladki, a daje się je nie tylko ukochanym, ale wol-

nym i żonatym przyjaciołom, znajomym, szefom i współpracownikom, często bar-

dziej dla konwenansu niż z faktycznej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa ro-

dzaje: "giri-choko" czyli czekoladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to wyro-

by z Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla ukochanego. "Honmei - choko", 

ciastka w kształcie serca z czekoladowym nadzieniem powinny być wykonane wła-

snoręcznie. Na prezenty dla pań przeznaczony jest Biały Dzień, 13 marca panowie 

rewanżują się kobietom do słodyczy dołączając bieliznę. 

We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania ukochanych odzieżą w 

kolorze czerwieni. Najchętniej kupowana jest seksowna bielizna.                                                        

W Anglii istniał zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania kolej-

nych domów ze śpiewem. Niewielkie grupki ucharakteryzowanych dzieciaków ra-

czyły słuchaczy piosenkami o miłości, w których cyklicznie powtarzał się motyw: 

"Dzień dobry, Walenty". Do popularnych upominków należą kartonowe serca z 

postaciami Romeo i Julii. 



Str. 2 O co w szkole biega? Rok szkolny 2012/13 Str. 2 

Walentynkowe wierszyki 
 

Serce z sercem się spotkało, 

Serce  serce pokochało, 

Serce serce bardzo prosi, 

Niech Je serce w sercu nosi. 

Na łące skaczą zające, 

Po pościeli pchły , 

W sercu tatusia skacze mamusia, 

A w moim sercu skaczesz Ty !!! 

Tyś ś
wiatełkiem w nocnym 

mroku, 

Gwiazdką na wysokim niebie. 

Cały kosm
os n

awet n
ie wie, 

Jak ja bardzo kocham Ciebie. 

Gdyby księżyc umiał mówić, 

Gdyby słyszał myśli me, 

To na pewno by wypaplał , 

Jak ja bardzo lubię Cię 

W Dniu świętego Walentego, 

Masz życzenia z serca mego, 

od początku znajomości, 

w sercu moim zawsze gościsz ! 

Każdy gwiazdkę ma na niebie, 

 dla każdego gwiazdka lśni, 

 ja wybrałem tylko Ciebie, 

 moją gwiazdką jesteś ty! 

 

Myślę sobie w każdej nocy, 

 aby spojrzeć w twoje oczy, 

 lecz na próżno me marzenia, 

 więc przesyłam Ci życzenia! 

 

 

 

 

 

Chce iść razem z Tobą o zmroku,  

gdy gwiazdy są juz na niebie. 

Chce wyczytać miłość z Twych oczu 

i kochać tylko Ciebie. 

Moje serce zakochane, 

tylko Tobie jest oddane. 

Daj mi teraz serce Twoje, 

będzie nas szczęśliwych dwoje! 

 

Ile oczek na rosole, 

ile uczniów wrzeszczy w szkole, 

ile piasku na Saharze 

tyle ja o tobie marzę. 

Na walentynki przesyłam całusów kilka 

Delikatnych jak muśnięcie motylka 

Myślę, że jak je poczujesz 

To mi się zrewanżujesz.  

Ten skromny widoczek, 

Dla pięknych Twych oczek. 

Na Świętego Walentego, 

W Dniu Zakochanego. 

Czytając, choć pomyśl chwilę 

Że ten co wysłał, wspomina i ko-

cha Cię mile 

 

 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://republika.pl/blog_uk_3269058/3568578/tr/misie.jpg&imgrefurl=http://galeria.glitery.pl/profil.php%3Flogin%3DMetallica&usg=__YG2meIln5Oou9uqIjdmz3YLV3Pc=&h=325&w=350&sz=39&hl=pl&start=10&tbnid=D6b0uRcOJm7LfM:&tbnh=11
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Najlepsi uczniowie w I semestrze      Straszny kran 

Działo się to pewnej burzowej nocy. Była 

ogromna ulewa, mocno grzmiało, a pioruny 

uderzały jeden za drugim. W pewnym domu, 

który znajdował się w ciemnym parku, 

mieszkała rodzina z dwójką dzieci. Owa ro-

dzina siedziała na piętrze. Rodzice oglądali 

telewizję dzieci się bawiły. Nagle z kuchni 

dobiega odgłos: Kap, kap , kap … Zdziwiony 

ojciec kazał rodzinie zostać, zszedł na dół, 

ale już nie wrócił. Matka bardzo się bała o 

męża, więc również zeszła na dół sprawdzić 

co się stało. Też nie wróciła. Dzieci bardzo 

się bały. Odgłos nie ustawał. Starszy brat 

zebrał siły i powędrował na dół, zostawiając 

młodszą siostrzyczkę. Nie wrócił. Była już 

3:00 w nocy, kiedy mała zanosiła się z pła-

czu. Ten odgłos nie ustawał… mała zeszła na 

dół. Wchodzi do kuchni… patrzy… a tam cała 

rodzina zakręca kran!                       Fisiel 

Nominowany do 

ośmiu Oscarów mu-

sical "Les Misera-

bles. Nędznicy" z 

Hugh Jackmanem i 

Anne Hathaway 

oraz dramat 

"Niemożliwe" o ro-

dzinie, która prze-

żyła tsunami w Taj-

landii, trafiają dziś 

do naszych kin. Za 

rolę w 

"Niemożliwym" do Oscara nominowano Na-

omi Watts.                                 Poleca N 

Co nowego w kinach? 

COOL ZWIERZACZKI ;P  

Dzisiaj mam dla Was trochę niesamowitych faktów ze 

świata zwierząt. Oto i one : 

Wbrew powszechnym opinią gepard  nie jest najszyb-

szym zwierzęciem na świecie.  Najszybszym zwierzę-

ciem na naszym globie okazuje się być  trzyszcz piasko-

wy , który w ciągu sekundy osiąga  171 razy większa od 

masy ciała. Aby gepard go dogonił musiałby biec z pręd-

kością 770km/h. 

Słonie nie potrafią skakać. Nawet huragan nie ruszyłby ich 

z ziemi. Są po prostu  zbyt ciężkie. Jed-

nak nie ma z tym problemu pchła, która 

może skakać na odległość dwanaście razy 

większą  od swojego wzrostu. To tak jak-

by człowiek skoczył ( a przy tym się nie 

zabił) z  Nowojorskiego  Empire State 

Buiding. 

PIZZA 

Suchary 

Czego szuka sprinter w samochodzie?    

Biegu.          

Czego powinien używać łysy do mycia głowy 

-Mleczko Cif, bo nie rysuje powierzchni 

Co robi obrażona kobieta z pistoletem w ręku?      

Strzela fochy 

Jak się nazywa chora Kasia? 

KATARzyna 

Jak się mówi do Anny, gdy chce się jej coś dać? 

MażAnna                                                                                                                  

Truskaffka 

5a Lemańska Sandra 5,55 

5a Sęktas Natalia 5,55 

5a Wierzbicki Kacper 5,55 

4c Motyczyńska Natalia 5,54 

6c Słowik Mateusz 5,5 

5a Cichowicz Eryk 5,47 

4c Kaczmarczyk Julia 5,36 

4a Kaczor Michał 5,27 

4a Okrasa Marta 5,27 

4c Rusin Wiktoria 5,27 

5a Markiewicz Paulina 5,27 

5b Silski Michał 5,27 

6c Komorowska A. 5,25 

5b Bondar Weronika 5,18 

5b Dąbrowski Oskar 5,18 

5b Tkacz Zuzanna 5,18 

6a Rostek Adrian 5,13 

6a Wójcicki Wiktor 5,13 

6b Stępka Zuzanna 5,13 

4b Jakubowska Anna 5,1 

5a Nietubyć Magdal. 5,1 

4a Kostrzewa Iza 5,09 

4a Romanowski Rafał 5,09 

4a Wiercińska Iga 5,09 

4c Marek Natalia 5 

5a Krawiec Kajetan 5 

6a Brzezińska Joanna 5 

6a Słupek Jakub 5 

5a Kopczyński Domin. 4,91 

5b Sawa Adam 4,91 

6a Domański Szymon 4,88 
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1. Podczas ślubu narzeczeni ślubują sobie miłość i …   

2. Aniołek ze skrzydełkami i strzałami miłosnymi to…   

3. Idzie … obój buty.         

4. Święty zakochanych     

5. Tam mogą iść zakochani, żeby zobaczyć fajny film 

6. Pomaga nam wysłać np. list       

7. Składamy je sobie z jakiejś okazji 

8. … matką głupich.         

9. Walentynkowe, urodzinowe i świąteczne. 

10. Często chłopak wręcza je dziewczynie. 

            

           

            

Znudzony mąż pyta żony:  

- Kochanie, dlaczego nosisz obrączkę na niewłaściwym palcu?  

- Ponieważ wyszłam za niewłaściwego mężczyznę. 

Małżeństwo jest bardzo frustrujące. W ciągu pierwszego roku małżeństwa, mąż mówi, a żona słucha. W dru-

gim roku, żona mówi, a mąż słucha. W trzecim roku, oboje mówią, zaś sąsiedzi słuchają. 

Jeśli mąż otwiera drzwi swojego samochodu żonie, to możesz być pewien, że albo samochód jest nowy, albo 

żona. 

Moja żona jest aniołem – zwierza się młody człowiek swojemu przyjacielowi.  

- Masz szczęście. Moja nadal żyje. 

Pewien młody małżonek postanowił nie zgłaszać kradzieży karty kredytowej, po tym jak się dowiedział, że 

złodziej wydał mniej pieniędzy niż jego żona. 

Gdy nowożeńcy uśmiechają się do siebie, to wszyscy wiedzą dlaczego. Ale, gdy śmieje się para z dziesięcio-

letnim stażem, to wszyscy się dziwią dlaczego. 


