
Już po feriach, cieszycie 
się? Jak spędziliście fe-
rie? My spędziliśmy je 
pracowicie. Pisaliśmy 
właśnie ten numer ga-
zetki.  
Co robiliście w przerwie 
zimowej? Myślę, że na 
pewno się uczyliście 
lub  rozwiązywaliście 
zadania przygotowujące 
do egzaminu ósmoklasi-
sty lub gimnazjalisty ;-)
A może odpoczywaliście 
i zupełnie zapomnieli-
ście o szkole?  
Teraz jednak powrót do 
rzeczywistości, zaczyna-
my nowe półrocze.     
Cieszycie się, że macie 

n o w e 
„nieprzygotowania” do 
wykorzystania? Tylko 
nie wykorzystajcie ich 
zanim nauka zacznie się 
na dobre  ;-) 
Ten numer gazetki po-
święcamy walentyn-
kom.  Chcielibyśmy, 
aby ten dzień był rado-
sny dla wszystkich bez 
względu na to, czy ma-
cie swoją sympatię.  
Nasza gazetka wprawi 
wszystkich w dobry hu-
mor! Życzę miłego czy-
tania... 
        Julia Domeracka 

Konstanty Ildefons    
Gałczyński   
Już kocham cię tyle lat 

Już kocham cię tyle lat 

Na przemian w mroku     
i śpiewie, 

Może to już jest osiem 
lat, 

A może dziewięć -          
nie wiem; 

Splątało się, zmierzchło - 
gdzie ty, a gdzie ja, 

Już nie wiem - i myślę 
wpół drogi, 

Że tyś jest rewolta              
i klęska, i mgła, 

   A ja to twe rzęsy i loki 

Rok szkolny 2018/2019 
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Ciekawostki walentynkowe 
*Każdego roku z okazji dnia zakocha-
nych do Verony, gdzie rozgrywał się 
najsłynniejszy Szekspirowski dramat 
Romeo i Julia… dociera około tysiąc 
kartek zaadresowanych do Julii. 
*14 lutego to coraz częściej nie tylko 
wielkie wyznania, ale również wielkie 
pieniądze. Tylko w Stanach Zjedno-
czonych w walentynki sprzedaje się 
prawie 200 milionów róż, a wysyłanych 
jest około miliarda kartek na całym 
świecie! Listonosze zdecydowanie mają 
tego dnia mnóstwo pracy – więcej 
kartek wysyłanych jest jedynie z życze-
niami na Boże Narodzenie. 
*Około 15% kobiet w USA przyznaje, 
że na Walentynki same sobie wysyłają 
kwiaty. 
*Podobno około 3% ludzi posiadają-

cych zwierzęta w tym dniu wręcza 
prezent pupilowi. 
*Najdroższa w historii kartka walentyn-
kowa wykonana była z litego złota i 
przyozdobiona sercem z diamentów, 
szafirów i brylantów. Całość zapako-
wana była w… futro z norek. Walen-
tynka ta stanowiła kosztowny prezent 
dla śpiewaczki operowej Marii Callas 
od armatora i miliardera Arystotelesa 
Onassisa. 
*W Japonii to kobiety dają prezenty 
mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc 
później, z okazji Białego Dnia, odwza-
jemniają romantyczny gest. Tradycyjnie 
prezentem jest biała czekolada. 

Przygotował: Kacper Janowski 
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W tym numerze: 



1. Bądź jak on/ona. Polub te 
same rzeczy, wspieraj go/ją 
w jego pasjach. 
2. Wysyłaj mu/jej swoje ład-
ne zdjęcia np. na snapie. 
3. Pamiętaj, żeby zawsze 
pozostać sobą i pokazać 
mu/jej, że masz swoje życie 
i swoje zdanie. 

4. Spędzajcie razem czas       
i rozwijajcie swoje pasje.  
Nie pozwól mu/jej się z 
Tobą nudzić! 
 

5. Rozmawiajcie ze sobą         
i cieszcie się swoim towarzy-
stwem! 
 
6. Poproś go/ją  czasem         
o pomoc lub o poradę. 
7. Śmiej się dużo i staraj się 
go/ją rozśmieszać. 
 
8. Staraj się wyglądać dla 
niego/niej dobrze! Dobry 
wygląd to podstawa! 
9. Bądź przede wszystkim 
wsparciem w trudnych mo-
mentach dla niej/niego!  
10. Nie narzucaj się za bar-
dzo! Daj jej/jemu czas! Nic 
na siłę! 

                 Kacper Janowski  

Plotki ze świata muzyki.         
*W programie „Śpiewajmy razem. All 
Together Now!” Ewę Farnę zastąpi 
Beata Kozidrak.                                 
*Utwór Ariany Grande pod tytułem “7 
rings” ukazał się 18. stycznia. Artystka 
napisała tekst po stracie miłości, gdy 
zabrała swoich przyjaciół do jubilera i 
kupiła im 7 pierścieni (stąd nazwa pio-
senki).                                                 
*Dawid Podsiadło zdobył Paszport 
Polityki w kategorii muzyka popularna 
za płytę „Małomiasteczkowy”.         
*Album „Dorota” Dody, który premierę 
miał 25. stycznia, jest wydany ku czci jej 
zmarłej w 2018 roku Babci. Krążek 
promuje utwór „Nie wolno płakać”. Na 
płycie znajdą się piosenki, które lubiła 
Babcia Rabczewskiej, między innymi 
„Krakowski Spleen” Maanamu czy 
„Wrecking Ball” Miley Cyrus.               
*W 2018 roku polski rynek muzyczny 
zapełnili Paweł Domagała i „1984”, 
Dawid Podsiadło z płytą 
„Małomiasteczkowy” oraz Taconafide z 
krążkiem „Soma 0,5 mg”. Zagraniczny 
rynek opanowali: Ariana Grande z albu-
mem „Sweetener”, Nicki Minaj i 
„Queen”, „Invasion of Privacy” Cardi B, 
płyta „Scorpion” Drake i „Camila” 
Camili Cabello.                                   
Przygotował: Ksawery Kleczkowski 

nocy Wieża Eiffla i Wy to idealne 
połączenie! To miasto ma jakąś 
niesamowitą moc przyciągania! Zaw-
sze chce sie do niego wracać... nie-
ważne czy chodzisz po Champs - 
Élysées ( szanze lize ), czy jesteś w 
metrze lub na dworcu... ale zawsze 
czujesz, ze to Paryż - miasto miłości! 

Przygotowała: Weronika Mischke 

Kolejne romantyczne miejsce w 
numerze wiosennym. 

Gdzie zabrać drugą połówkę? 
Podpowiemy, jakie są najlepsze 
miejsca do spędzenia pięknego 

Dnia Zakochanych 
PARYŻ, FRANCJA  

Paryż to zawsze dobry pomysł! To 
miasto daje impuls do rozwijania 
miłości. W Paryżu jest mnóstwo 
miejsc, gdzie możesz zabrać swoja 
drugą połówkę. Urocze kawiaren-
ki, urokliwe ogrody, piękne stare 
zabytki oraz nieśmiertelna Wieża 
Eiffla - Pola Elizejskie, migocąca w 

Top 10 młodzieżowych książek o miłości 

PODRÓŻE ROMANTYCZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. „Cudowny chłopak”       
R.J. Palacio 
7. „Ostatnia piosenka” 
 Nicolas Sparks 
8. „Odległość między tobą a 
mną” Jennifer E. Smith 
9. „Nick i Norah.                    
Playlista dla dwojga” Ra-
chel Cohn                              
10. „Słuchaj swojego serca” 
Kasie West 

                Poleca: Julia Domeracka 

1. „Ponad wszystko”           
Nicola Yoon 
2. „Gwiazd naszych wina” 
John Green 
3. „Listy do utraconej” 
 Brigitt Kermmeren 
4. „Na krawędzi wszystkie-
go” Jeff Giles                                
5. „Do wszystkich chłopa-
ków, których kochałam” 
Jenny Han 

Jak rozkochać w sobie płeć przeciwną do 
szaleństwa?  
Oto 10 prostych kroków! 

Str. 2   DO GÓRY NOGA MI  

Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska 

Miłość 

Nie widziałam cię 
już od miesiąca. 

I nic. Jestem może 
bledsza, 

Trochę śpiąca,     
trochę bardziej  

milcząca 

Lecz widać można 
żyć bez powietrza. 

Adam Mickiewicz 
Niepewność 

Gdy cię nie widzę, 
nie wzdycham,      

nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, 
kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię  

długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, 

kogoś widzieć        
żądam; 

I tęskniąc sobie  za-
daję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? 
czy to jest kochanie? 



720-lecie nadania       
Łasinowi                       

praw miejskich. 
 
11 stycznia 2019 roku odbyła się 
w naszej szkole uroczysta akade-
mia z okazji 720 rocznicy nada-
nia praw miejskich Łasinowi. 
Została ona przygotowana we-
dług scenariusza opracowanego 
przez panią Ewę Szymanowicz. 
Do przygotowania uroczystości 
włączyły się ponadto następują-
ce osoby: pani Małgorzata Mi-
schke, pani Stefania Kwiatkow-
ska oraz panowie: Krzysztof 
Olender i Michał Chyliński. 
 
Podczas akademii można było 
wysłuchać recytacji pięknych 
wierszy patriotycznych oraz 
wysłuchać piosenek o miłości 
do ojczyzny w wykonaniu ze-
społu wokalnego GAMA. 

Szczególną uwagę zwróciłam 
na piosenkę o Łasinie napisaną 
przez byłego nauczyciela muzy-
ki, pana Czesława Jędrzejew-
skiego.  
Kujawiak zatańczony przez 
najmłodszych uczniów naszej 
szkoły wzbudził we wszystkich 
wiele pozytywnych emocji.         
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W czasie tej uroczystości przy-
pomniano wiele faktów doty-
czących historii Łasina. 
To była wyjątkowa akademia, 
wzruszająca i pouczająca. 
 
 
 
Na zdjęciu poniżej prezentują 
się w pięknych strojach pierw-
szoklasiści z wychowawczynią - 
panią Stefanią Kwiatkowską 

MOJA PIERWSZA MIŁOŚĆ…  
p. Anna Bartnicka  
Prawdziwą miłością, a zarazem pierwszą i 
trwającą do tej pory  to mój mąż. Poznaliśmy 
się na weselu. Trwa ona już prawie 17 lat. 
Każdemu życzę takiej miłości.  
p. Małgorzata Mischke 
Było to w 7 klasie szkoły podstawowej. Na 
imię miał Wojtek. Był on niestety głupkowaty 
i mnie ignorował.  Była to nieszczęśliwa mi-
łość.  
p. Anna Rybińska  
Było to w szkole średniej, miałam wtedy 16 
lat. Zauroczyłam się w zdolnym, miłym, hoj-
nym chłopaku. Lubił on matematykę.  
p. Maria Jasińska  
Miał na imię Zbyszek. Chodziłam wtedy do 
szkoły średniej. Zbliżyła nas muzyka, bo tak 
samo jak ja, kochał on grać na gitarze i dobrze 
mu to wychodziło :-) 
p. Anna Bąk-Flatow  
Miałam wtedy 6 lat i chodziłam do przed-
szkola, do tak zwanej zerówki. Zaimponował 
mi tym, że gdy ktoś zabierał mi zabawki, zaw-
sze o nie walczył. Miał na imię Łukasz i był 
dzielny jak rycerz!  
p. Barbara Mrozek  
Miałam wtedy 16 lat i to właśnie wtedy po-
znałam mojego męża. Było to na lekcji religii, 
która wtedy odbywała się w kościele. Zako-

chałam się w nim, bo przy nim czułam się sobą i 
nie musiałam nikogo udawać.  
p. Krzysztof Olender  
Było to w przedszkolu, miała na imię Ola. To 
było dawno… Fajnie nam się rozmawiało. No 
co ja mam ściemniać. Ładna była…  
p. Anna Gaczyńska  
 Był to Marcin, doszedł on do nas w drugiej 
połowie szóstej klasy. Teraz jest już dyrektorem 
szpitala, a wtedy każda dziewczyna go kochała, a 
jedna była nawet w stanie pobić rywalki :-) 
p. Małgorzata Strug  
Moja pierwsza miłość to kolega z klasy w liceum. 
Był to inteligentny chłopak, mam do dzisiaj z 
nim dobry kontakt. Wymienialiśmy się książka-
mi, rozmawialiśmy o koncertach. A miał on na 
imię Piotrek.  
p. Marlena Kminikowska-Grzesiak  
Pisał on wiersze, grał w piłkę nożną. Poznałam 
go na zawodach sportowych. Miałam wtedy 16 
lat, a on 14. Był to wysoki, wysportowany bru-
net.  
 p. Aleksandra Jankowska  
Miał na imię Omar. Napisał on do mnie list. To 
było już po skończeniu szkoły. To była ta praw-
dziwa, a nie pierwsza miłość.  
p. Zdzisław Eichler  
Jest to moja żona, znamy się od dziecka, już 
około 50 lat. Mieszkaliśmy w jednej miejscowo-
ści, blisko siebie.                                                 
 Rozmawiali: Julia D., Ksawery K., Paulina K., Kacper J. 

Zapytaliśmy naszych nauczycieli o ich pierw-
szą miłość. Nie każdy z chęcią odpowiadał, 
niektórzy bardzo się stresowali. Od niektó-
rych musieliśmy wyciągać informacje, bo nie  
chcieli ich nam zdradzić. Niektórzy do teraz 
nas unikają, a w pokoju nauczycielskim cho-
dzą plotki, że jesteśmy okrutni :-) 

p. Elżbieta Zakierska  
Niech ja pomyślę… W podstawówce zauro-
czyłam się w Tomku. Był on przystojny, 
inteligentny, błyskotliwy, z poczuciem hu-
moru. Jeśli chodzi o miłość to trwa ona 
teraz.  
p. Dorota Rusoń  
Był to kolega z mojej klasy. Miał na imię 
Marek. Był on przede wszystkim inteligent-
ny, również przystojny. Miałam wtedy 9 lat, 
a on był duszą towarzystwa.  
p. Łukasz Jankowski  
Była to piękna dziewczyna, rok starsza ode 
mnie, o figurze fit ;-) Miałem wówczas 14 lat 
i myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi. 
Jednak jej chorobliwa zazdrość spowodowa-
ła, że związek nie miał szans przeżycia. 
Przez ponad 3 lata musiałem się nawet py-
tać, czy mogę zejść do piwnicy po ziemniaki. 
Reasumując: uroda to nie wszystko. 
ks. Artur Żurawski  
Pan Bóg jest od zawsze moją miłością. 
Znam go od najmłodszych lat, od kiedy 
pamiętam.  

„Co w trawie piszczy”, czyli o tym,  
co dzieje się  w podstawówce 
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KIERMASZ            
WALENTYNKOWY 
Dzięki Rodzicom każ-
dy z nas mógł popra-
wić sobie humor, kupu-
jąc pyszne ciastka upie-
czone przez Mamy. 
Stoisko ze słodkościa-
mi znajdowało się nie-
daleko wejścia do szko-
ły, kusząc od samego 
rana niezwykłymi zapa-
chami.  

Jesteśmy za!!             
Pycha! Mniam, mniam 



BARAN 21.03-20.04. Żywioł Ogień 
Jest wulkanem energii. Uwielbia zmiany i silne emocje. Uważa, że miłość jest albo jej nie ma. Gorąca krew i silny tempera-
ment prowadzą do niewierności. Jak to baranek, czasem lubi pobrykać. Nie próbuj z nim pogrywać i coś udawać, wyczuje to. 
Bywa zazdrosny i trzeba zawsze jasno określić mu swoje oczekiwania, inaczej sam się nie domyśli. Lubi konkret i pragnie 
wspólnie z wybranką (-kiem) budować swoje szczęście. Najlepsze połączenie z Lwem. Z Bliźniętami - uwielbienie tych sa-
mych gier miłosnych. Z Rakiem - wyczuje co ci w duszy gra. Z Wagą - uspokoi skołatane nerwy. Jeśli jesteś w gorszym połą-
czeniu z Baranem, to miej na uwadze, żeby go wspierać w jego poczynaniach i dopilnować w realizacji pomysłów.           
*uważaj na blondynów 
BYK 212.04-20.05. Żywioł Ziemia 
Jest cierpliwy i pewny siebie. Może ci się wydawać na początku znajomości z nim, że wcale nie jest tobą zainteresowany. To 
ktoś, kto potrzebuje poczuć grunt pod nogami. Gdy cię pokocha, to już na pewno prawdziwie. Jest romantyczny, lubi kolacje 
przy świecach. Potrafi być czuły i oddany i tego samego oczekuje od bliskiej osoby. Przedstawiciele tego znaku są monoga-
miczni i jeśli zwiążesz się z Bykiem, powinieneś wiedzieć, że pragnie poczucia bezpieczeństwa. Czasami jest zaborczy i traktu-
je partnera jak swoją własność. Najlepsze połączenie z Bykiem - te same potrzeby. Z Wagą - oboje lubicie piękne przedmioty 
i wysoki standard życia. Ze Skorpionem - niesamowite przyciąganie.  Z Panną - wspólne dążenie do stabilizacji. Z Kozioroż-
cem - solidne budowanie więzów. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu z Bykiem, to miej na uwadze, żeby nie hamować byczego 
apetytu na życie i jedzenie.  * uważaj na brunetki 
BLIŹNIĘTA 22.05-22.06 Żywioł Powietrze 
Jest w Bliźniętach pewna dualność, w której gubi się on sam, że potrafi tak często zmieniać zdanie i partnerów. Wciąż gna go 
do przodu. W sztuce uwodzenia i flircie potrafi być mistrzem. Często miewa podwójne życie. Błyskotliwy, pełen wdzięku o 
długo młodym wyglądzie, czarujący, dowcipny i inteligentny. Przyciąga wianuszek adoratorów. Stateczny domator, to nie 
przedstawiciel tego znaku. Szybkich zobowiązań nie spodziewaj się zbytnio po nim. Chcesz Bliźniaka zaintrygować i zatrzy-
mać, to prowadź z nim interesujące rozmowy o wszystkim. On często ma wiedzę na wszelkie tematy, ale dość powierzchow-
ną. Tajemnica i nieuchwytność z twojej strony zaciekawią go, aby poznać cie bardziej. Najlepsze połączenie z Baranem - wy-
buchy namiętności. Z Lwem - podobne temperamenty. Z Wagą - połączy was poczucie humoru i przyjaźń. Ze Strzelcem - 
decyzja o wspólnym życiu b. prawdopodobna. Z Wodnikiem - rozumiecie się i dogadujecie. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu 
z Bliźniętami, to miej na uwadze, żeby w niczym go nie ograniczać i nie robić na siłę z niego domatora. *uważaj na blondynki 
RAK 22.06.-22.07. Żywioł Woda 
Potrafi długo przełamywać swoją nieśmiałość i pierwsze lody, ale jak uczyni, to potrafi być gorącym płomykiem, wrażliwym, 
delikatnym partnerem w związku. Jeżeli pragniesz być z Rakiem to pozwól poznawać się wam powoli. Albowiem robi dwa 
kroki do przodu jeden do tyłu. Potrafi być skryty, ale jak kocha to głęboko i wiernie. Szuka partnera, który go zrozumie i nie 
"rzuci słów na wiatr". Jest bardzo stały w uczuciach i kiedy uwijecie gniazdko, to będzie wracał do niego stale, bo rodzina jest 
dla niego najważniejsza. Zawsze dąży do atmosfery zrozumienia i wspólnego ciepła. Niekiedy pełen obaw przed podejmowa-
niem decyzji, ale posiada cechy, które są w cenie, nie pociągają go flirty ani przygody. Najlepsze połączenie z Bykiem - da 
poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Z Lwem - oboje się podziwiacie. Z Panną - miłość może spaść na was jak "grom z 
jasnego nieba". Ze Skorpionem - potraficie się uzupełniać. Z Rybami - wrażliwe, nadajecie na tych samych falach. Jeśli jesteś 
w gorszym połączeniu z Rakiem, to miej na uwadze, że potrzeba mu cierpliwości i oparcia. *uważaj na pesymistów 
LEW 23.07-23.08. Żywioł Ogień 
Ma klasę, widać go w tłumie. Bywa duszą towarzystwa, podziwiany za dowcip i czar. W jego otoczeniu widać wielu wielbicieli. 
Dąży do tego, by go podziwiano i kochano. Posiada silną osobowość. Lubi zdobywać a gdy to zrobi, lubi rozpieszczać swoją 
zdobycz. Kocha całym sobą i bardzo namiętnie. W łóżku też jest królem. Uwielbia pieszczoty i nie szczędzi ich swojemu part-
nerowi. Często się zapomina i pragnie zawładnąć twoją duszą i ciałem. Najlepsze połączenie z Baranem - oboje dynamiczni o 
podobnym temperamencie. Z Wagą - będzie cię wielbił, możliwa wielka miłość. Ze Strzelcem - świetny tandem. Z Bliźnięta-
mi - oboje się rozumiecie, potraficie rozmawiać i słuchać. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu z Lwem, to miej na uwadze, że 
nie lubi krytyki, pochlebiaj mu. *uważaj na brunetki 
PANNA 24.08.-23.09. Żywioł Ziemia 
Pod skorupą obojętności i chłodu skrywa gorące serce. Szuka miłości prawdziwej, jedynej. Unika przygód. Nie jest łatwa w 
zdobyciu. Nim się na kogoś zdecyduje to poddaje go tylko sobie znanym próbom. Jako nieliczna z całego zodiaku potrafi 
zbudować trwały, silny związek. Nie lubi gierek. Ceni konkret i stabilność. Oczekuje tego, co sama daje. W życiu szuka akcep-
tacji, aby czuć się pewnym. Jest romantyczna a z drugiej strony lubi to co jest przewidywalne. Kto pozna dogłębnie Pannę, ten 
nigdy nie będzie tego żałował, bo jak nikt inny Panna zbuduje z partnerem przyszłość na trwałym fundamencie. Kocha żarli-
wie i zawsze można na nią liczyć. Najlepsze połączenie z Bykiem - doskonały układ, bo oboje dadzą sobie poczucie stabilno-
ści. Z Rakiem - nauczy Pannę marzyć a Panna będzie najlepszym powiernikiem i przyjacielem. Ze Skorpionem - umiecie za-
dbać o siebie. Z Rybami - odkryjecie z ciekawością swoje światy. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu z Panną to miej na uwadze, 
że krytykanctwo i zrzędzenie czasem trzeba puścić "mimo uszu". *uważaj na chłopców z brązowymi oczami  

HOROSKOP WALENTYNKOWY 
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WAGA 24.09-23.10. Żywioł Powietrze 
Jest wzrokowcem i we wszystkim poszukuje piękna. Jeśli ktoś chce skraść serce Wagi, powinien dbać o swój wygląd. Po-
winien być gustowny absolutnie nie krzykliwy i wyzywający. Odpowiednio dobrana biżuteria. Waga szuka elegancji, szyku 
w każdym calu. Wysoko ceni sobie kulturę, oryginalność, wyrafinowanie. Bowiem to artysta z wysublimowanym sma-
kiem. Uwielbia czułe słówka, czarująca, bardzo uwodzicielska. Jest  towarzyska i chętnie lgną do niej ludzie. Z łatwością 
przychodzą jej  kompromisy. Małżeństwo z Wagą to krok na całe życie. Szuka bliskości z partnerem. Przeważnie ma sza-
lone powodzenie. Najlepsze połączenie z Baranem - umiecie i chcecie się zaskakiwać. Z Lwem - oboje chcecie sobie po-
magać. Z Wodnikiem - razem możecie wszystko. Ze Strzelcem - Te same potrzeby, porozumienie bez słów. Jeśli jesteś w 
gorszym połączeniu z Wagą, to miej na uwadze, że musi być coś co was łączy i tak jak ona musisz iść na kompromisy.* 
uważaj na dziewczyny z brązowymi oczami 
SKORPION 24.10-22.11. Żywioł Woda 
Miłość Skorpiona jest namiętna i zaborcza. Stara się nie ujawniać emocji. Z jednej strony fascynuje z drugiej odpycha. 
Dość podejrzliwy i mało tolerancyjny, dlatego zazdrosny, choć wprost może tego nie okazywać. Jeżeli zdecydujesz się na 
Skorpiona, to musisz równie silnie jak on odczuwać wszystkie emocje. Doskonały strateg, cierpliwy by zdobyć upatrzone-
go wybranka. Uwielbia zdobywać i prowadzić wszelkie gry słowne, zresztą czuje się w tym jak "ryba w wodzie". Związki 
z nim są bardzo interesujące, bo każde spotkanie jest niebanalne.  Zazwyczaj szuka trwałych więzów. Potrafi manipulo-
wać i być bezwzględny a jego wyobraźnia nie zna granic. Łatwa zdobycz dla skorpiona, to zdobycz, która może mu się 
szybko znudzić. Najlepsze połączenie z Bykiem - oboje się dowartościujecie. Z Panną - potraficie stworzyć trwały układ. 
Z Rybami - rozumiecie się beż słów. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu ze Skorpionem, to miej na uwadze, że często nie 
jest on otwarty i powinieneś zdać się na własną intuicje, by go odkryć.  *uważaj na chłopców z zielonymi oczami 
STRZELEC 23.11.-21.12 Żywioł Ogień 
Poszukuje partnera o szerokich horyzontach, energicznego. Kontroluje bieg wypadków. Lubi romansować i nieobce mu 
są przygody. W sypialni nie znosi rutyny i lubi wszelkie nowinki i eksperymenty. Bierze z życia wszystko co najlepsze. Jest 
czarujący i zdobywa z łatwością serce drugiej osoby. U innych podoba mu się niezależność. Ceni sobie wolność i przy-
jaźń. Dobrze, jeśli dla Strzelca będziesz pewną tajemnicą. Przedstawiciele tego znaku potrafią się szybko zaangażować i 
równie szybko zmienić obiekt westchnień. Najlepsze połączenie z Baranem - mają wspólne cele i te same priorytety. Z 
Bliźniętami - ślub jak najbardziej. Z Lwem - silne iskrzenie. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu ze Strzelcem, to miej na 
uwadze, że układ z nim na dłużej to okazywanie sobie szacunku i przyjaźni. *uważaj na dziewczyny z niebieskimi oczami  
KOZIOROŻEC 22.12-20.01. Żywioł Ziemia 
Koziorożec kostyczny i chłodny? Nic bardziej mylnego! Jak kocha to gorąco a uczucia traktuje niezmiernie poważnie .Ma wielkie plany 
i dąży do nich wytrwale. W otoczeniu innych bywa nieśmiały, ale jest uczciwy, wierny, lojalny. Przy Koziorożcu masz szansę czuć się 
wyjątkowy. Zanim się zaangażuje na dobre stąpa ostrożnie i wszystko analizuje, co absolutnie nie bierze się z wyrachowania, ale jedynie 
z braku pewności. Nie umie dzielić się z partnerem. Buduje związki na trwałych podstawach. Jest wrażliwy i uczuciowy. Można mu 
ufać, nie mówi czegoś, czego nie ma. Dość niezależny, ale szuka ciepłego schronienia. Gdy czuje bezpieczeństwo i akceptację odda 
całego siebie. Najlepsze połączenie z Bykiem - udane pożycie. Z Rakiem - nie możecie przejść koło siebie obojętnie. Z Panną - obojgu 
zależy na stabilności. Ze Skorpionem - połączy was rozrywka kulturalna i towarzyska. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu z Kozioroż-
cem, to miej na uwadze, że u niego oschły ton nie zmienia jego uczuć. *uważaj na realistki 
WODNIK 21.01-18.02. Żywioł Powietrze 
Poczucie wolności i niezależności jest u niego bardzo silne, nawet gdy jest zakochany "na zabój". Potrafi być zagadką dla innych, czę-
sto idzie "pod prąd". Potrzebuje wyrozumiałego partnera, bo trzyma głowę w chmurach i ma swoje wizje ulepszenia świata i wydaje się 
nieobecny. U innych ceni inteligencję i dowcip. Staraj się go zaciekawić rozmową. To indywidualista i niekiedy ciężko za nim nadążyć. 
W miłości lojalny i raczej wierny. Jednak nie jest łatwo go usidlić. Nie cierpi fałszu i udawania. Stara się być sobą. Nade wszystko ceni 
sobie przyjaźń. Aby zdobyć Wodnika staraj się mu pokazać co masz w głowie. Z Bliźniętami - nuda nie grozi, pełno emocji. Ze Strzel-
cem - sprzyja wam szczęście, jesteście sobie bliscy. Jeśli jesteś w gorszym połączeniu z Wodnikiem, to miej na uwadze to, że to on gra 
pierwsze skrzypce i aby z nim być w zgodzie powinieneś się mu podporządkować. *uważaj na brunetów  
RYBY 19.02-20.03. Żywioł Woda 
Pełne niewiary w siebie i sprzeczności. Mają ogromnie wrażliwe serce. Uwielbiają marzyć. Skłonne do wszelkich poświeceń w imię 
miłości. Potrafią spełniać marzenia partnera, gdyż doskonale wyczuwają potrzeby innych. Ryby są pełne empatii, zrozumienia i wyro-
zumiałości. W miłości potrafi się podporządkować. Przymglone spojrzenie przyciąga płeć przeciwną . Szuka stałego związku i dużego 
wsparcia a także dowodów miłości i zapewnienia o tym. Nad wyraz romantyczne, idealistyczne, miewa zmienne, histeryczne nastroje. 
W układach partnerskich szuka magii i wiary, że uczucia potrafią wszystko zmienić. Szuka bliskości, bo nie potrafi być samotny. Wokół 
siebie roztacza czar i urok i niekiedy kocha zbyt mocno, nawet gdy partner nie jest tego uczucia wart. Kieruje się tylko sobie wiadomy-
mi porywami. Najlepsze połączenie z Bykiem - doskonałe uzupełnienie. Z Bliźniętami - mimo przeciwności potrafią się dogadać. Z 
Rakiem - połączy ich wrażliwość i empatia. Z Panną - poczucie bezpieczeństwa, spokojna przystań. Ze Skorpionem - iskrząco, cieka-
wie. Z Koziorożcem - choć rożne osobowości dadzą sobie to, czego oczekują od życia i drugiej osoby. Jeśli jesteś w gorszym połącze-
niu z Rybami, to miej na uwadze, aby Rybę dopingować, dowartościowywać i nie pozwól martwić się Rybce na zapas *uważaj na 
dziewczyny o szarych oczach  
                                                  Przygotowała:  Weronika Mischke 
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Na lekcji plastyki dzieci 
rysują swoją rodzinę. 
Jasiu właśnie narysował 
tatę.  
Pani:                                  
- Jasiu, dlaczego twój 
tata ma niebieskie wło-
sy?  
Jasiu:  - Bo nie było łysej 
kredki. 
          Dowcipy wybrał: Staś G. 
 
 
Nauczyciel napisał w 
dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia 
jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka 
przyniosła dzienniczek z 
adnotacją ojca: 
- To pestka, gdyby pan 
słyszał jej matkę! 

Jasiu do mamy:  
- Nie chcę iść do szkoły!  
- Synku, musisz.  
- Nie chcę. Dzieci mnie 
nie lubią, nauczyciele 
mnie nie lubią.  
- Co zrobić. W końcu je-
steś dyrektorem. 

 
Pani pyta Jasia w szkole: 
- Jasiu czemu ściągnąłeś 
od Małgosi.  
- Skąd pani wie?  
- Bo w ostatnim zdaniu 
Małgosia napisała nie 
wiem, a ty napisałeś ja 
też. 
 
 
Pani na religii pyta Jasia:  
- Kto zbudował Arkę?  
- No... Eee...  
- Dobrze, piątka. 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia 
mnie wielka ochota, że-
by się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przej-
dzie.                                            

Na boisku szkolnym roz-
mawia dwóch kolegów:  
- Wiesz, wczoraj rzuca-
łem monetą z postano-
wieniem, że jeśli wypad-
nie reszka, to wezmę się 
do nauki, a jak orzeł, to 
pójdę na dyskotekę. 
- I co, wypadł ci orzeł? 
- Tak, ale dopiero za 
piątym razem.                        
Dowcipy wybrał: Kacper J. 

Śmiej się razem z nami :-) 

DETEKTYW 
Cześć! Wcielasz się w rolę detektywa. Twoim zada-
niem jest odgadnąć, jakiego pracownika szkoły ma-
my na myśli. Kto pierwszy ten lepszy! Po odbiór na-
grody prosimy zgłaszać się do Pani Ani Gaczyńskiej 
(sala 304). Nie wstydź się! 

Lata pracy: 5²+8 – 13                                                                                                                                                                      
Kolor oczu: Smerfny                                                                                                                                                                
Data urodzin: tydzień przed Dniem Matki                                                                                                                          
Wzrost (w cm): 102+5+110/2                                                                                                                                                         
Ulubiony przedmiot w latach szkolnych: j. polski, historia, matematyka. Nie rozumiałem/-am fizyki.                                   
Cechy charakteru: ambitna, chciałabym zawsze wykonywać wszystko jak najlepiej, ale życie pokazuje, 
że tak się nie da :-)                                                                                                                                          
Styl ubioru: Uwielbiam spodnie – cygaretki i koszule o ciekawym kroju. Mam słabość do butów. Lubię 
też swetry, bo często marznę.                                                                                                                                                                                       
Dodatkowe informacje: Bardzo lubię oglądać kryminały, których akcja dzieje się w dawnych czasach 
(„Poirot”, „Zagadki kryminalne panny Fischer”). Jestem urzeczona brytyjskim aktorem, który nazywa się 
Saun Evans. Uwielbiam jego głos. Angielski w jego wykonaniu to najpiękniejszy język świata :-) Dodam, 
że gra on detektywa Endeavour’ a Mors’a. Lubię powieści polskiego pozytywizmu. W ogóle odpowiada 
mi pozytywistyczne myślenie, że praca jest wartością. Kocham polskie komedie Stanisława Barei, a 
„Ranczo” znam na pamięć. Lubię piec ciasta i zapraszać gości. Odpoczywam najlepiej pieląc ogródek. 

ODPOWIEDŹ  ORAZ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ZAPISZ NA KARTCE! 


