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STASIEK 
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki w Łodzi 

 



 

 

 

Witamy! 

 

Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru naszej szkolnej gazetki! 

Jest to już drugie wydanie w tym roku szkolnym, tym razem w całości 

poświęcone świętu zakochanych oraz karnawałowi. Znajdziecie w nim 

ciekawe ankiety, horoskopy, kolorowanki i wycinanki, pomysły  

na walentynkową laurkę i wiele więcej! 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANTYCZNE FILMY DO OGLĄDANIA W WALENTYNKI 

Razem ze swoją drugą połówką lub z przyjaciółmi chcecie obejrzeć jakąś romantyczną 

komedię, ale nie możecie się zdecydować? Nadchodzimy z pomocą!  

Oto lista kilku filmów, które idealnie nadadzą się do oglądania 14 lutego: 

• ,,Jak stracić chłopaka w 10 dni” 
Mężczyzna imieniem Ben zakłada się ze współpracownikami o to, czy uda mu się 

rozkochać w sobie kobietę w zaledwie dziesięć dni.  

Natrafia jednak na dziennikarkę zwaną Andie, która ma własny plan.  

*Ta komedia romantyczna dostępna jest w kategorii wiekowej 13+. 

• ,,Mamma Mia” 

Młoda dziewczyna, Sophie, niedługo ma zamiar wyjść za mąż. Zawsze chciała,  

żeby do ołtarza odprowadził ją ojciec, jednak nigdy w życiu go nie poznała. Matka 

postanawia zdradzić swojej córce tożsamość trzech mężczyzn, z którymi coś kiedyś  

ją łączyło. 
*Film można oglądać od 13 roku życia. 

• ,,La La Land” 
Mia to początkująca aktorka, pracująca jako kelnerka, a Sebastian to muzyk jazzowy, 

grający w podrzędnej restauracji. Kiedy się spotykają, czują sobą ogromne 

zainteresowanie. Po bliższym poznaniu zaczyna łączyć ich jedno pragnienie –  

by podołać swoim marzeniom. 
*Komedia dostępna od 14 roku życia 

• ,,Zakochany kundel” 

Disneyowska kreskówka przedstawiająca losy niezwykłych psów. Rasowa suczka  

o imieniu Lady poznaje kundelka Trampa, z którym po pewnym czasie zaczyna ją 

łączyć szczególna więź.  
*Bajka dostępna dla każdej kategorii wiekowej. 

• ,,Aladyn” 

Aladyn to miastowy rozrabiaka. Pragnie porzucić życie złodzieja, ponieważ wierzy,  

że jest zdolny do lepszego zachowania. Pewnego dnia poznaje przepiękną Jasminę, 

która jest córką Sułtana i zakochuje się w niej. Dalsza część historii to romans 

przeplatany zbrodnią. Emocjonująca przygoda z Dżinem i innymi niezwykłymi 

bohaterami dostarcza nam wielu pozytywnych emocji i wrażeń. 
*Animacja dostępna jest dla każdej grupy wiekowej.  

 

 

 

 



Można również przypomnieć sobie zabawną historię miłości Shreka i Fiony. 

U nas ta filmowa para zakochanych także w wersji do pokolorowania! 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

,,Miłość szczęśliwa” 

 

POEZJA 
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, 

strąca 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 

jak o 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. 
Źródło: Ewa Nowak, Joanna Gaweł, Myśli i słowa kl.8, Warszawa 2018, s.45 



Wywiad z… Panią Anną Kubik! 

- Dzień dobry! Możemy zadać Pani kilka pytań? 

- Możemy!      

- Czy bycie nauczycielką od zawsze było Pani marzeniem? 

- Wcześniej raczej chciałam być architektem. 

- Od jak dawna pracuje Pani jako nauczycielka języka angielskiego? 

- Pracuję w szkole od 2000 roku, więc 23 lata. 

- Czy ma Pani jakieś hobby? 

- Moją pasją jest uczenie się języków, obecnie samodzielnie uczę się niemieckiego  

i hiszpańskiego. Jest to dziwne uczucie, zważywszy na to, że uczę angielskiego. Radość 

sprawiają mi również „spokojne” zajęcia, takie jak szydełkowanie - rękodzieło, którym 

zajęłabym się najprawdopodobniej, gdybym nie była już nauczycielką. Uwielbiam także 

układać ze swoją córką puzzle, najlepiej takie po tysiąc czy dwa tysiące elementów. Teraz 

akurat układamy Harry’ego Pottera. Lubię też jeździć na łyżwach, chociaż ostatnio się 

przewróciłam i przejechałam na kolanach całe lodowisko! 

- Podobno Pani pasją jest też harcerstwo? Czy to prawda? 

- Tak, kiedyś byłam w drużynie harcerskiej. Cała moja rodzina wiernie służy w ZHP. 

- Jaką radę dałaby Pani uczniom, którzy niedługo będą wybierać szkoły średnie? Czym 

przede wszystkim powinni się kierować?  

 

- Uczniowie przede wszystkim powinni przemyśleć, jakie przedmioty naprawdę lubią  

oraz czym się interesują i zgodnie z tym znaleźć szkołę swoich marzeń. Warto też wziąć  

pod uwagę, gdzie ona się znajduje. Jeśli ktoś wybierze szkołę oddaloną  

o wiele kilometrów, to codzienne dojazdy mogą się okazać bardzo ciężkie:)  

 

- Udziela Pani wywiadu do karnawałowo-walentynkowego wydania naszej gazetki. 

Lubi Pani święto zakochanych? Co sądzi Pani o tym zwyczaju? 

- Lubię walentynki, ponieważ jest to kolejne święto, w którym można okazywać sobie nawzajem 

dobro. Poza tym zawsze miło jest dostać paczkę czekoladek, to bardzo dobra rzecz!   

- Dziękujemy Pani za rozmowę.  

 

Wywiad przeprowadziły:  

Anna Domagała, Ligia Nawalny i Adrianna Złotowska 

 

 



 

 

ŚMIESZNE TEKSTY NA PODRYW 

 

Przedstawiamy Wam śmieszne, trochę cringe’owe teksty na podryw!  

     

Twoje oczy są jak IKEA – ciągle się w nich gubię. 

- - - - - - 

Jesteś taki/a ładny/a, że zapomniałem/am tekstu na podryw. 

- - - - - - 

- Co to znaczy ,,I love you”? 

- Kocham cię. 

- Ja ciebie też! 

                                                            - - - - - - 

- Czy Twój ojciec jest piratem? 

- Nie, a co? 

- To skąd ma taki skarb jak Ty? 

 

- - - - - - 

Przegrałem dziś zakład z kumplem,  

bo powiedziałem mu, że chcę być singlem do końca życia,  

ale właśnie znalazłem Ciebie. 

- - - - - -  

Uwaga! Żart     

- Obchodzisz walentynki? 

-  Tak. Szerokim łukiem. 

 

 



1. Popularna wśród dzieci pluszowa zabawka, wzorowana na kształt niedźwiadka. 

2. Woskowy walec z knotem, zapala się go na przykład po to, by dodać nastroju. 

3. Głębokie uczucie do drugiego człowieka (M jak …). 

4. Relacja, związek między ludźmi, wzajemne oddziaływanie. 

5. Daje się go na różne święta, może to być np. biżuteria, laurka itp. 

6. Można je wykonywać własnoręcznie, są zdobieniem danego pomieszczenia. 

7. Laurka wysyłana w walentynki do sympatii. 

8. Inaczej Kupidyn, bóg miłości. 

9. Data walentynek. 

10.  Jadalny prezent, bombonierki. 

11.  Kolor kojarzący się z miłością. 

12.  Obejmowanie ramionami bliskiej nam osoby. 

13.  Bukiety roślin dawane na różne okazje. 

HASŁO: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKA 
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HISTORIA WALENTYNEK 

 

Jak doszło do powstania święta miłości, czyli…  

opowieść o świętym Walentym 

 
Jedna z legend głosi, że początki chętnie obchodzonego w dzisiejszych czasach święta 

zakochanych sięgają jeszcze czasów starożytnych.  

 

Za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego w Rzymie dochodziło do bardzo 

krwawych wojen. Stało się to przyczyną tego, że mężczyźni przestali wstępować  

w szeregi wojska. Cesarz uznał jednak, że prawdziwym powodem takiego postępowania 

była niechęć mężczyzn związana z opuszczaniem swoich narzeczonych i żon. Władca 

nakazał więc odwołanie planowanych zaręczyn oraz ślubów. Okazało się jednak,  

że pary, pomimo zakazu, pobierały się potajemnie. Pomagał im kapłan Walenty, 

błogosławiąc ich związki podczas ukrywanych ślubów. Niestety, został on przyłapany  

i skazany przez cesarza na śmierć. Egzekucję przeprowadzono  

14 lutego, tym samym przyczyniając się do ustalenia daty znanych nam dzisiaj 

walentynek - święta obchodzonego ku czci świętego Walentego.  

    
 

 

Legend i teorii na temat początków walentynek jest wiele. Niektórzy wierzą, że to sama 

przyroda zadecydowała o tym, że przypadają one w połowie lutego, czyli wtedy,  

gdy zwierzęta, zwłaszcza ptaki, zaczynają łączyć się w pary, przeczuwając 

nadchodzącą wiosnę.                                                                  
 

 
https://th.bing.com/th/id/OIP.VhngZI0P6U5Zbfj-81q-EgHaI2?pid=ImgDet&rs=1 

 

 

 



Jeszcze trochę poezji 

Jan Brzechwa 

Żuraw i czapla 

Przykro było żurawiowi, 

Że samotnie ryby łowi. 

Patrzy - czapla na wysepce                                                                                       

Wdzięcznie z błota wodę chłepce. 

Rzecze do niej zachwycony: 

"Piękna czaplo, szukam żony, 

Będę kochał ciebie, wierz mi, 

Więc czym prędzej się pobierzmy." 

Czapla piórka swe poprawia: 

"Nie chcę męża mieć żurawia!" 

Poszedł żuraw obrażony. 

"Trudno. Będę żył bez żony."                                                                                         

A już czapla myśli sobie:                                                                               

"Czy właściwie dobrze robię? 

Skoro żuraw tak namawia,                                                                                                    

Chyba wyjdę za żurawia!"                                                                                                             

Pomyślała, poczłapała, 

Do żurawia zapukała. 

Żuraw łykał żurawinę, 

Więc miał bardzo kwaśną minę. 

"Przyszłam spełnić twe życzenie." 

"Teraz ja się nie ożenię, 

Niepotrzebnie pani papla, 

Żegnam panią, pani czapla!" 

Poszła czapla obrażona. 

Żuraw myśli: "Co za żona! 

Chyba pójdę i przeproszę..." 

Włożył czapkę, wdział kalosze, 

I do czapli znowu puka. 

"Czego pan tu u mnie szuka?" 

"Chcę się żenić." "Pan na męża? 

Po co pan się nadweręża? 

Szkoda było pańskiej drogi, 

Drogi panie laskonogi!" 

Poszedł żuraw obrażony, 

"Trudno. Będę żył bez żony." 

A już czapla myśli: "Szkoda, 

Wszak nie jestem taka młoda, 

Żuraw prośby wciąż ponawia, 

Chyba wyjdę za żurawia!" 

W piękne piórka się przybrała, 

Do żurawia poczłapała. 

Tak już chodzą lata długie, 

Jedno chce - to nie chce drugie, 

Chodzą wciąż tą samą drogą 

Ale pobrać się nie mogą. 

Żuraw i czapla, Jan Brzechwa - wiersze w wyczytaj.pl 

 

 

http://www.wyczytaj.pl/wiersze/jan-brzechwa/zuraw-i-czapla


MASKI KARNAWAŁOWE 

Wytnij i pokoloruj maski karnawałowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARNAWAŁOWE GRY I ZABAWY 

Jakie są gry i zabawy karnawałowe? Oto lista kilku z nich: 

 

• Berek-czarodziej  
Gra ma mniej więcej takie same zasady jak zwykły berek, jednakże tutaj osoba 

złapana musi stanąć w rozkroku i czekać, aż inna, niezłapana jeszcze osoba, przejdzie 

pod jej nogami. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ciu-ciu babka 
Kolejna zabawa grupowa polegająca na łapaniu uczestników gry, z tym że Ciu-ciu 

babka musi mieć zawiązane oczy i odszukiwać innych, rozpoznając ich po głosach! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Gorące krzesełko 
W tej grze w kole ustawia się o jedno krzesło mniej, niż jest uczestników. Wszyscy 

tańczą wokół krzesełek w rytm muzyki. Gdy muzyka ustaje, siadamy na wolnych 

krzesełkach. Osoba, dla której zabraknie krzesełka, odpada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Nisko, niżej, najniżej 
Zabawa polegająca na tym, że dwie osoby trzymają rozciągniętą wstęgę, a pozostali 

przechodzą pod nią. Kiedy dotknie się liny, odpada się z gry. Po każdej kolejce wstęga 

jest coraz bardziej opuszczana. 

 

Pomysł na mały i miły upominek! 
~~~~~~ 

1. Przygotuj: kartki, nożyczki, długopis, słoik, wstążkę. 

2. Wytnij małe karteczki i napisz parę miłych słów. 

3. Złóż gotowe karteczki i włóż je do słoika. 

4. Nakrętkę słoika obwiąż kolorową wstążką. 

5. Ozdób według uznania. 

                                                                                                    
 https://kwiecien.academy/wp-content/uploads/2021/03/wiosna-zamknieta-w-sloiku-768x1086.jpg 



Tak

Nie

Nie myślę o 
tym

CZY MASZ SWOJĄ WALENTYNKĘ?

Jak spędzasz walentynki?

Z drugą połówką Z przyjacielem/przyjaciółką

Samemu przy Netflixie Z moim chomikiem

Z grupką znajomych

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

Uczniowie klas I – VIII oraz nasi nauczyciele zostali zapytani o to, jak spędzają czas  

w tak wyjątkowe dni, jak walentynki i karnawał. Przekonajcie się, jakie są wyniki ankiet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uczniowie i nauczyciele mają 

już swoje drugie połówki? 

Zapytaliśmy ich o to, jednak 

okazuje się, że większość  

ankietowanych nie ma swojej 

walentynki. A Ty? 

To, że sporo osób nie ma swojej 

walentynki, nie znaczy,  

że spędzają ŚWIĘTO 

ZAKOCHANYCH samotnie!  

I dzieciaki, i dorośli spotykają się 

ze swoimi przyjaciółmi, zajmują 

sobie czas, oglądając filmy  

i seriale lub bawią się ze swoim 

chomikiem. Jak miło! 

Jakie prezenty dajesz na 
walentynki?

Laurkę i kwiaty Bombonierkę

Biżuterię Buziaki i przytulasy

Największa ilość osób 

zagłosowała na opcję 

,,Buziaki i przytulasy”. 

Jak uroczo!  



PRZEBIERASZ SIĘ 
NA KARNAWAŁ?

Tak Nie

Tak
47%

Nie
22%

Nie bardzo
31%

LUBISZ TAŃCZYĆ 
W KARNAWALE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj głosy są podzielone, jednak trochę 

więcej osób nie przebiera się na ostatki. 

Zostaje parę osób, które to zrobią  

i czekamy na to, by zobaczyć, kto będzie 

miał najlepszy kostium i zostanie 

zwycięzcą na dyskotece! 

Nadchodzi czas  

na kluczowe 

pytanie – ilu z nas 

lubi tańczyć  

na karnawałowych 

imprezach? 

Wychodzi na to,  

że prawie połowa 

głosujących lubi 

tańczyć, ponad 30 

procent jest 

niezdecydowanych, 

a około 20 procent 

kategorycznie  

nie lubi pląsać. 



HOROSKOPY 

Zbliżają się walentynki, przez co większość z nas jest ciekawych, czy los obdarzy  

nas szczęśliwą miłością. Wróżka przepowiedziała, że różne znaki zodiaku będą inaczej 

spędzać dzień 14 lutego. Jak? Przeczytajcie sami! 

KOZIOROŻEC (Capricorn) ~ 22.12 – 20.01 

Tych walentynek nie spędzisz ze swoją drugą połówką,  

jednakże nie przejmuj się,  

bo u Twojego boku będzie inna bliska Ci osoba. Zawdzięczasz  

jej dużo pozytywnych wspomnień i wspólnych przeżyć - jest  

to bowiem Twój najlepszy przyjaciel! Pamiętaj! Przyjaźń potrafi być  

tak samo wartościowa jak miłość, czasem nawet bardziej.  

 

WODNIK (Aquarius) 

~ 21.01 – 20.02 

W tym miesiącu poznasz bardzo 

intrygującą i tajemniczą osobę, 

od której nie będziesz umiał 

oderwać wzroku. Coś będzie Cię do niej przyciągać. Jednak czy ona 

poczuje to samo wobec Ciebie? Nie wiadomo. Tylko nie próbuj na siłę 

jej w sobie rozkochać – działaj powoli.  

Z czasem sam uznasz, jak najlepiej postąpić. 

 

RYBY (Pisces) ~ 

21.02 – 20.03 

Podczas dnia zakochanych dojdzie do przełomowego wydarzenia  

w Twoim życiu – otóż pomimo własnych lęków  

i presji otoczenia, 

przezwyciężysz swoje obawy  

i zrobisz pierwszy krok w stronę 

odnalezienia swojej prawdziwej 

miłości. Z nonszalancją  

i pewnością siebie  

w głosie zaprosisz na spotkanie 

swoją ulubioną osobę.  

 

BARAN (Aries) ~ 21.03 – 20.04 

W lutym zaczniesz zauważać liczne pary oczu, przyglądające się Tobie. 

Co to może oznaczać? Podobasz się wielu osobom,  

ale one to ukrywają. Wiąże się to z ryzykiem zranienia wielu  

z nich, więc uważaj na swoje słowa. Bądź delikatny. 



BYK (Taurus) ~ 21.04 – 21.05 

Walentynowy wieczór spędzisz w gronie swojej rodziny  

i znajomych. Zajadając się tonami słodyczy, będziecie prowadzili 

niezwykle energiczne konwersacje. W tle słuchając dialogów ze smętnej 

komedii romantycznej, będziecie się śmiali w nieskończoność. Wasze 

relacje ulegną znacznej poprawie. Dowiesz się  

o swoich najbliższych wielu rzeczy, o których przedtem  

nie miałeś pojęcia. 

 

BLIŹNIĘTA (Gemini) ~ 

22.05 – 21.06 

W tegoroczne święto miłości będziesz strasznie zajęty  

(a jednocześnie bardzo podekscytowany) przygotowywaniem idealnej 

randki dla swojego partnera. Razem spędzicie ten czas w cudownej, 

romantycznej atmosferze. Zapewne obejrzycie Wasz ulubiony sitcom  

i  przy świetle topniejących świec będziecie zajadali się popcornem  

i czekoladą. Śmiechom nie będzie końca! 

 

RAK (Cancer) ~  

22.06 – 22.07 

Ku Twojemu zaskoczeniu, w tym roku nie spędzisz walentynek 

samotnie! Twoi przyjaciele postanowią zorganizować  

dla Ciebie randkę w ciemno! Zastanawiasz się, jakim cudem  

Cię na to namówią? Cóż,  

ci ludzie czasem potrafią być bardzo przekonujący. Razem ze swoją 

walentynką spotkacie się w kawiarence i bliżej się zapoznacie. Kto wie, 

może coś z tego wyjdzie?  

 

LEW (Leo) ~  

23.07 – 22.08 

Och, te walentynki pozostaną w Twojej pamięci na długi czas! Cały 

dzień spędzisz ze swoją sympatią, okazując jej gesty miłości. Będzie  

to jeden z najbardziej romantycznych dni w Twoim życiu. Wspólne 

spacery, długie rozmowy – zapewne tak będzie wyglądała ta wyjątkowa 

pora. Wreszcie usiądziecie do ciepłej herbaty, po czym prawdopodobnie 

zaczniecie niezłą bitwę na poduszki! Czyż to nie jest urocze? 

 

 

 

 



PANNA (Virgo) ~ 23.08 – 22.09 

W tym roku raczej odpuścisz sobie obchodzenie typowych walentynek.  

Planujesz spędzić je nieco inaczej. Wraz z grupką swoich najlepszych 

przyjaciół macie zamiar zrobić sobie wycieczkę po zakamarkach miasta  

i dobrze się bawić! Potem pójdziecie do parku  

i nad stawem nakarmicie kaczki, może nawet kupicie sobie hot-dogi. Miłej 

zabawy! 

 

WAGA (Libra) ~  

23.09 – 23.10 

Tegoroczny dzień świętego 

Walentego spędzisz samotnie, może w otoczeniu natury. Zabierzesz 

ze sobą swoją ulubioną książkę, słuchawki i pomedytujesz. 

Odpoczniesz od hałaśliwych, roztrzepanych i wiecznie spiętych 

ludzi. Oddalisz się od wszystkich zlewających się ze sobą odgłosów 

miasta - w końcu dostrzeżesz faktyczne piękno otaczającej Cię 

przyrody. Wsłuchasz się w śpiew ptaków, szum wiejącego wiatru. 

To jest to. Spokój. 

 

SKORPION 

(Scorpio) ~ 24.10 – 

22.11 

W te walentynki zaszalejesz! Razem ze swoim najlepszym przyjacielem 

zrobicie sobie miłe spotkanie – będziecie piekli i ozdabiali babeczki, 

zagracie w wiele gier planszowych.  

Zaczniecie oglądać maraton ckliwych filmów romantycznych lub czytać 

jedną książkę i wymieniać się spostrzeżeniami na temat bohaterów.  

Na pełnej głośności odpalicie Waszą ulubioną playlistę  

i zaczniecie śpiewać  

oraz tańczyć. W swoim własnym 

towarzystwie nie boicie się być 

sobą, więc będziecie szaleli  

do późna!  

 

STRZELEC (Sagittarius) ~ 23.11 – 21.12 

Dzień zakochanych planujesz spędzić ze swoją ulubioną osobą,  

bo tylko przy niej czujesz się komfortowo  

i nie musisz nikogo udawać. Wyjdziecie razem na miasto i coś zjecie, 

pochodzicie chwilę i wrócicie do domu. Weźmiecie wspólną parę 

słuchawek, włączając hity, które lubicie, na przykład  

z lat osiemdziesiątych. Perfekcyjnie spędzony czas! 



ZABAWA! 

Osoby z imionami rozpoczynającymi się tymi literami na pewno będą kiedyś razem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻNICE 

Znajdź 10 różnic!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REBUSY 

Rozwiąż walentynkowe rebusy! 

 

Odpowiedź: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Odpowiedź: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Odpowiedź: _______________________________________________________________ 

 



ZRÓB TO SAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Na walentynki zamiast wyznania 

składamy serdeczne podziękowania 

za wspólną radość z codzienności, 

za każdy dzień pełen miłości! 

Wesołych walentynek <3 

Dużo uśmiechu na co dzień! 

Redakcja Szkolnej Gazetki i Członkowie Koła Dziennikarskiego 
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