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Zespół Szkół
Publicznych
w Łasinie—
Szkoła Podstawowa

W TYM NUMERZE:
Jak spędzić ferie,
żeby się nie nudzić?
Nasze propozycje.

2

LUTY
WALENTYNKI *FERIE ZIMOWE

WALENTYNKI— „Do zakochania jeden krok…”
Jeden krok dzieli nas też od FERII ZIMOWYCH!!!
Witamy wszystkich naszych Czytelników! Jak
zawsze będziemy się cieszyć, jeśli uważnie przeczytacie naszą gazetkę.
Przygotowaliśmy
tym
razem artykuły związane
z bardzo miłym świętem,
na które czekają wszyscy
zakochani. 14 lutego
obchodzimy bowiem Walentynki.

Życzymy Wam, aby miłość otaczała Was na
co dzień. To miłość
przecież dodaje nam
skrzydeł !!!
W tym numerze przedstawiamy również pomysły na wesołe spędzenie
ferii zimowych zarówno
dla tych, którzy mają w
kieszeni kilka złotych,
jak i dla tych, którzy w
swej kieszeni znajdą tylko parę groszy :-)

Historia Walentynek. Odpowiedz na
pytania i wygraj!
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Sprawozdanie ze
szkolnych jasełek.

3

Jest to dzień wyjątkowy,
który daje szansę na wyznanie uczuć . Nie zmarnujcie tej szansy!!! Myślimy też, że ten dzień może
być przyjemny nie tylko
dla zakochanych. Warto
w tym dniu być po prostu
szczególnie miłym dla
najbliższych,
przypomnieć
o swojej przyjaźni czy przywiązaniu.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagrała także w naszej szkole.
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Czy Walentynki są potrzebne?

Najlepsi czytelnicy.
Podsumowanie czytelnictwa za I semestr.
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Jak zdobyć sympatię?- nasze rady.
Detektyw.
Humor szkolny.

4

Bezpieczne ferie. Za- 2
sady, których warto
przestrzegać.

Oto co o Walentynkach
myślą nasi nauczyciele. Tak odpowiedzieli
na nasze pytanie.
Pan Chyliński— Tak,
przypominają o bliskich
osobach.
Pani Świszczorowska—
W ten dzień możemy sobie
w szczególny sposób oka-

Życzymy Wam ferii,
które na długie lata
zostaną w Waszej pamięci!

Udanych ferii zimowych

zać uczucia. A dla nieśmiałych to okazja na
ujawnienie uczuć.
Pan Szwaracki— Tak.
To miłe, sympatyczne
święto, ale nie wolno nadużywać słów ,,Miłość’’
i ,,Kochać’’. To bardzo ważne, abyśmy byli pewni i
odpowiedzialni za uczucia
swoje i tej drugiej osoby.

Mamy nadzieję, że
dostrzegacie, iż nasza gazetka staje się
coraz ciekawsza i
ładniejsza! A wszystko dzięki temu, że
możemy pracować w
sali
komputerowej
108. Została ona zainstalowana w naszej szkole 15 grudnia 2005 roku. Pieniądze na nową pracownię uzyskaliśmy
z
p r o j e k t u
„Pracownie internetowe
dla
szkół”
współfinansowanego
przez
Europejski
Fundusz Społeczny.
Uczniowie
lubią
pracować na komputerach, więc wszyscy
się cieszą, że jest ich
w szkole więcej.
Redakcja
Pani Górecka -Tak,
świat potrzebuje miłości.
Pani Aleksandra Majkowska -Tak, ponieważ to
sympatyczne święto.
Pani Aleksandra Jankowska - Tak, bo to bardzo miły dzień.
Rozmawiała:
Ewa Jankowska
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Do góry nogami

Jak spędzić ferie zimowe?
Propozycje dla „niekasiastych”:

-odnowienie przyjaźni ze swoim zwierzakiem;

- nawiązanie przyjaźni z ciekawymi
książkami ( książki mogą
pochodzić z własnej , ze
szkolnej lub miejskiej biblioteki), w miarę dostępu
polecam: Z. Nienackiego ,,Pan Samochodzik i
…”( różne dodatki), Juliusza
Verne ,,20 000 mil podmorskiej żeglugi’’, ,,W 80 dni
Życzymy Wam
dookoła świata” i wiele inpomysłowych
ferii!
nych tego autora;
- wproszenie się do krewnych lub znajomych na kilka dni;
-uporządkowanie ( w końcu) swoich
szuflad i całego swojego pokoju;

-przypomnienie sobie o swoich zainteresowaniach ( może uporządkowanie i oznaczenie swoich zbiorów);
- pograć w końcu do utraty
wzroku i uczuć na ,,kompie’’’

- w przypadku prawdziwej
zimy warto ulepić kilka bałwanów, (żeby jednemu nie
było smutno), zbudować igloo
np. dla zziębniętych kotów i
psów, pozjeżdżać na ,,bele czym” itp.

-zaprosić kuzyna lub kuzynkę na kilka
dni ( pamiętajcie o dodatkowej porcji
karmy);
-wczasy w ciepłych krajach;
-zimowisko lub rodzinny wyjazd na
narty ( pamiętajcie o kaskach na głowę
i nie tylko).
Moje pomysły już wyczerpane – ciekawe z czego skorzystacie, a może jeszcze
inaczej spędzicie ferie. Jeśli tak, to
opiszcie to i przynieście do redakcji
gazetki. Najciekawszy opis ferii zamieścimy na łamach gazetki.
PS. Pamiętajcie, aby nie uczyć się przypadkiem, bo to grozi przegrzaniem
mózgu!!!
Przygotował: Olek Rybiński

Propozycje dla „kasiastych”:
-wyjazd do kina na ,,bez ograniczeń’’;

HISTORIA WALENTYNEK. Przeczytaj, odpowiedz na pytania i wygraj!!!
Źródła historyczne mówią przynajmniej o dwóch Walentych związanych z
dniem 14 lutego. Jednym z nich był
biskup Terni – z miejscowości położonej niedaleko Rzymu, który zginął męczeńską śmiercią za czasów cesarza
Klaudiusza II Gota (ok. 269r.). Drugi
Walenty – również męczennik- był według przekazów, biskupem rzymskim.
Istnieje więc prawdopodobieństwo, że
obaj męczennicy mogli być tą samą
osobą, powieloną przez historię. Jedno
nie ulega wątpliwości – św. Walenty
był biskupem. Legenda głosi, ze w czasie prześladowań uzdrowił ze ślepoty
córkę jednego ze sług cesarskich. Dzięki swemu niezwykłemu dokonaniu cała
rodzina owego sługi przyjęła wiarę katolicką. Jednak to zdarzenie wzbudziło
gniew władcy, który rozkazał nieszczęsnego biskupa torturować i ściąć. Zginął więc św. Walenty śmiercią męczennika, a legenda przetrwała do naszych
czasów. Św. Walenty patronuje chorym
na epilepsję i choroby nerwowe.
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie
jak to się stało, że święty biskup stał
się patronem zakochanych. Być może
ze względu na pokrewność chorób nerwowych z dolegliwościami powodowanymi miłością? Albo dzięki zbieżności
dnia świętego męczennika z porą łączenia się ptaków w pary na Wyspach
Brytyjskich? Albo jeszcze dzięki przejęciu przez chrześcijańską Europę pogańskiego wcześniej zwyczaju wypisywania przez chłopców imion swych ukochanych w dniu bogini dziewcząt – 15

lutego. Faktem jest, że św. Walenty
rzucić sympatyczną kartkę z serjest patronem zakochanych w Europie
duszkami… serduszkami czekać
co najmniej od XVw. W Polsce święto
na reakcję obdarowanej osoby.
zakochanych obchodzone jest zaledwie
Opowiedz na pytania związane z
od kilkunastu, a może tylko kilku lat.
Niemniej dobrze się stało, że zakochani
historią Walentego. Czekają nagro– szczególnie ci cierpiący z powodu
dy!! Odpowiedź przynieś do sali 304.
uczuć- mają swojego świętego i swoje
1. Komu patronuje św. Walenty?
święto. Walentynki najzabawniej i
najhuczniej obchodzone są w USA i
2. Od kiedy Walenty jest patronem
Anglii. Właśnie 14 lutego zakochani z
zakochanych?
wzajemnością bądź bez wzajemności
3. Gdzie najhuczniej obchodzi się
wysyłają sobie serduszka, karteczki z
życzeniami i obdarowują się drobnymi
Walentynki?
prezentami. Tradycja mówi, że kartki i
Przygotował: Olek Rybiński
życzenia powinny być anonimowe –
podpisane Twój Walenty albo Twoja
Walentynka. Polacy także coraz chętniej obchodzą Walentynki. W tym
szczególnym dniu zarówno osoby młode
1. Nie wchodź na zamarznięte jeziora .
jak i nieco starsze okazują uczucia swo2. Nie rzucaj twardymi śnieżkami.
im ukochanym. I nieważne czy to kobieta wręcza upominek mężczyźnie czy
3. Nie „karm” kolegów i koleżanek
mężczyzna kobiecie.

BEZPIECZNE FERIE

śniegiem, na pewno wolą coś innego.

4. Nie zjeżdżaj z górek w stronę ulicy.
5. Bądź widoczny na drodze, noś światełko odblaskowe.

„Kochajmy się
jak dwa gołąbki”

6. Przechodź przez jezdnię w miejscach
do tego wyznaczonych.
7. Nie oddalaj się od miejsca swego
zamieszkania.

Walentynki to również dobra oka- 8. Zanim wprowadzisz jakiś pomysł w
zja do okazania uczuć przez osoby życie, pomyśl dwa razy!
nieśmiałe – można wysłać lub podPrzygotował: Kuba Beister
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Co w trawie piszczy… czyli o tym, co dzieje się w podstawówce
JASEŁKA
Już tradycją naszej szkoły stało się
wystawienie jasełek, które przypominają uczniom i młodzieży o niezwykłości świąt Bożego Narodzenia. O
powstawaniu tego bożonarodzeniowego przedstawienia rozmawialiśmy
z Panią Marzeną Kuczek. Oto co
nam opowiedziała:

Zostaliśmy zaproszeni do sióstr karmelitanek i oczywiście odwiedziliśmy je i kolędowaliśmy wspólnie.
Jasełka widziały również dzieci
z przedszkola, podopieczni z domu Jana Pawła II i Domu Pomocy Społecznej, jak również parafianie kościoła św. Katarzyny.”
Rozmawiała: Magda VI b

„Przygotowanie jasełek nie jest
aż tak wielkim ciężarem i za każdym razem czynię to z wielką przyjemnością.

A oto aktorzy i muzycy występujący w szkolnych jasełkach:

Na początku było dość ciężko wybrać dobrych aktorów i przekonać ich
do odpowiedzialnego potraktowania
przedstawienia.

:-) Dominika Zawacka– Maryja

Niestety w tym roku musieliśmy
dokonać wymiany uczniów, ponieważ
opuścili próby.
Podczas każdej próby jest mnóstwo
zabawnych sytuacji. W tym roku rozbawił nas Marek. Uczniowie z grupy
Emanuel dali z siebie wszystko i właściwie każda scena miała jakiś swój
urok.
Jasełka zostały ocenione przez
uczniów i to głośnymi oklaskami,
które były wymowne i oczywiste.
Rzeczywiście uczniowie na widowni z
dużą uwagą słuchali i chętnie śpiewali razem z zespołem.
KLASY II-III
I miejsce– II c
II miejsce —III a
III miejsce —III b
IV miejsce —III c
V miejsce —II a, II b
KLASY IV– VI
I miejsce— VI b
II miejsce— V a
III miejsce— VI a
IV miejsce— V c
V miejsce— IV a

:-) Szymon Weiland— gitara
:-) Karolina
keybord

Górska—

Małgosia Ziółkowska,
Ola Zakrzewska— śpiew

Zimą też może być
wesoło!

:-) Filip Wesołowski– Jezus

:-) Marek Opaliński- Józef
:-) Natalia Durska i Ania Krause–
prowadzące
:-) Marta Błaszczak– staruszka
:-) Krzysztof Kacperski— właściciel
gospody
:-) Justyna Heinrich, Monika Kurzyńska, Dawid Arendt, Marta Przanowska— aniołowie
Mateusz Sokólski, Jakub Król, Damian Kawski— trzej królowie
:-) Kuba Manthey, Dawid Turulski,
Patryk Wesołowski, Monika Zakrzewska, Mateusz Dziarski—
pisarze
:-) Karol Klonowski i Joanna Jankowska– skrzypce

Wszystkim aktorom i
muzykom dziękujemy za
wspaniałe wrażenia!
Przygotowała: Ewa Jankowska

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jak co roku również społeczność Łasina włączyła się do zbiórki pieniędzy w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole
pod opieką pani Marzeny Kuczek
odbyła się zbiórka pieniędzy i licytacja plakatów Wielkiej Orkiestry.
Na pochwałę zasługuje postawa klasy IVa, która za plakat zapłaciła 40
złoty!!! Drugi plakat trafił do klasy
VIb a trzeci do klasy Vb.
Niedzielny finał Wielkiej Orkiestry
uświetniły swoimi występami cheerleaderki pod opieką pani Stefanii
Kwiatkowskiej.

To dobrze, że mamy otwarte
serca!!!

Jakimi jesteśmy czytelnikami?
Podsumowanie czytelnictwa za I semestr
Najlepsi czytelnicy naszej szkoły:
Aleksandra Żurawska (II a) - 60 książek;
Dominika Żurawska (II b)- 47 książek;
Agnieszka Malinowska (II c) - 141 książek; Klaudia Pryc i Kamil Mądzielewski
(III a) - 98 książek; Mateusz Lewczuk
(III b) -76 książek; Karolina Kochanowska (III c) - 52 książki; Sylwia Stawarz
(IV a) - 21 książek; Ewelina Zakrzewska
(IV b) - 18 książek; Aleksander Rybiński
(IV c) - 28 książek; Michał Winiarski z
klasy V a - 31 książek; Aleksandra Tomczyk (V b)- 21 książek; Szymon Lewandowski (V c) - 32 książki; Justyna Kobus

(VI a) - 27 książek; Daria Błażejewicz
(VI b) - 32 książki.
Przygotowała: Ania Kuniszuk
***

Życie jest jak książka:
im dłużej ją czytasz, tym lepiej
rozumiesz wątek.
Pino Pellegrini

SKORZYSTAJ Z NASZYC
H RAD!

DLA NIEGO: JAK PODERW
AĆ DZIEWCZYNĘ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ułóż włosy na żel firmy „Ża
ba”.
Użyj perfumu „Krokodyl”.

Często się do niej uśmiech
aj.
Poproś koleżanki, aby rozmaw
iały z nią o tobie.
Pisz do niej sms-y (może
na nie odpowie).
Przyczep sobie do plecaka
jej ulubionego zwierzaka– mas
kotkę.
Zrób pierwszy krok. Podejd
ź. Zagadaj.
Puszczaj do niej oczka.
Wyślij walentynkę.
Pojawiaj się na każdej dys
ce.

DLA NIEJ: JAK PODERW
AĆ CHŁOPAKA?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Używaj perfumu „Być moż
e”.
Upuść jakiś drobiazg przed
nim

i pozwól mu go podnieść (mo
że się schyli :-))
Na przerwach staraj się być
blisko niego.
Wysyłaj mu sms-y typu rom
antycznego (np. wspomnij
o jego sukcesach sportowyc
h).
Zakładaj najładniejsze spó
dniczki. Maluj usta błyszc
zykiem (chroni przed mro
uwagę :-))
zem i przyciąga
Przyłącz się do grona jego
przyjaciół.
Podrzucaj mu czekoladki „Ba
ron” z liścikiem (może rozpoz
na twoje pismo).
Bierz udział w akademiach
. Niech zobaczy cię w akc
ji.
Zatańcz z nim na szkolnej
dyskotece.
Jeśli twoje starania nie prz
yniosą skutku, poszukaj „lep
szego modelu”.

Przygotowała: Magda z VI b

Humor szkolny* ogłoszenia* konkursy

Detektyw

:-) Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią.

:-) Las był tak rzadki, że wcale nie
miał drzew.

Zgadnij, jakiego nauczyciela opisujemy i rozwiązanie przynieś do s. 304

:-) Znanym drapieżnikiem leśnym
jest drapichrust.

:-) Święty Mikołaj mieszka na północy Finlandii, a dokładniej w Japonii.

- Jest to osoba, która uczy języków
obcych

:-) Chuck Norris wypowiada słowa
bez otwierania ust.

- Ma jedno dziecko, które uczęszcza
do naszej szkoły

:-) Jak donosi NASA, Chuck Norris
jest jedynym człowiekiem widzianym
gołym okiem z Kosmosu.

- Nosi ze sobą fioletową teczkę.

:-) Chuck Norris może naładować
telefon komórkowy trąc nim o brodę.

Przygotowała: Ewa Jankowska
HUMOR
:-) Orbita to jest taki człowiek, który
mieszka w kosmosie.
:-) Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o krzemień, a pod spód podkładali stare gazety.

:-) Niewolnicy w starożytnym Rzymie
byli używani do najcięższych prac,
niektórzy jako nauczyciele.

