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JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI,
CZAS WYSYŁAĆ WALENTYNKI!!
Walentynki! Ach, Walentynki!
To najgorętszy jest w roku dzień!
Choć jest zima, to jak kominki,
W krąg żarzą się tysiące serc!
REDAKCJA
Katarzyna Emerych 6a
Łucja Kołaczyk 6a
Gabriela Kurdziel 6a
Natalia Skiba 6a
Mateusz Olszewski 5b

Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać,

Opiekunki
Pani Beata Peciak
Pani Gizela Sapa

Ale fajnie jest w upominku
Serduszko dostać albo dać!

Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą.
Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą się więc
obdarowywać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. Nie są wykluczeni z tej zabawy
szefowie, nauczyciele, nawet ci groźni i pełni powagi. Nie wolno nam zapomnieć o dowodach
miłości dla swoich czworonogów. Im w końcu też się coś należy.
Jeśli w szkole wydarzyło się coś ciekawego, jeśli masz coś fajnego do powiedzenia, podziel się tym z innymi.
Napisz na nasz adres kalamarz12@o2.pl
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Panią Ireną Fałat
1. Czy zawód nauczyciela klas młodszych jest trudny?
Nie ujęłabym tego w ten sposób. Według mnie trzeba po prostu lubić pracę z dziećmi i starać się je
zrozumieć. Ponadto przyjemnie jest patrzeć, jak uczniowie się zmieniają, jak dorastają. Dzięki temu
bycie nauczycielem jest bardzo ciekawym zajęciem.
2. Czy jest Pani zadowolona z osiągnięć swoich uczniów?
Oczywiście, jestem zadowolona. Każdy, nawet najmniejszy, sukces mojego ucznia utwierdza mnie
w przekonaniu, że dobrze wybrałam swój zawód. To motywuje mnie do dalszej pracy.
3. Czy wśród dzieci, których Pani uczyła jest ktoś, kogo Pani szczególnie zapamiętała?
Jest wiele takich „dzieci”, a raczej już dorosłych. Do dziś z niektórymi utrzymuję kontakt. Miło
jest słyszeć, żepracują w zawodach, o których marzyli w dzieciństwie.
4.

Jaka była Pani ulubiona lekcja w szkole?

Od małego chciałam podróżować po całym świecie i zwiedzać ciekawe miejsca, dlatego najbardziej
lubiłam geografię. Nasza nauczycielka w niezwykły sposób opowiadała o różnych krajach, ich
kulturach oraz mieszkańcach.
5. Czy jest Pani przesądna?
Nie jestem. Mogę nawet powiedzieć, że pechowa trzynastka przynosi mi szczęście!
6. Jaką książkę poleciłaby Pani do przeczytania uczniom naszej szkoły?
Polecam książkę pt. „Mały Książę” autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry. Jest to sympatyczna
historia, która mówi o wartościach ważnych w życiu człowieka (np. o przyjaźni, miłości) i daje wiele do
myślenia. Może sięgnąć po nią każdy, bez względu na wiek.
7. Z czym według Pani powinna być związana grzeczność na co dzień?
Grzeczność na co dzień to przede wszystkim uśmiech i życzliwość, a także stosowanie zwrotów
grzecznościowych, szacunek dla drugiego człowieka, pomaganie innym, punktualność, szanowanie
cudzej własności oraz umiejętne unikanie niezręcznych sytuacji.
8. Z czym kojarzy się Pani własne dzieciństwo?
Dzieciństwo kojarzy mi się z zapachem świeżo upieczonego przez moją Mamę ciasta, z zabawami na
podwórku, ze spacerami z moimi pieskami – Żabką i Miśkiem oraz z rodzinnymi wakacjami nad morzem.
9. Czy jest jakieś miejsce w Polsce, które chciałaby Pani szczególnie zwiedzić?
Mazury. Nigdy nie byłam w Krainie Tysiąca Jezior.
10. Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię czytać książki, słuchać muzyki, spacerować i jeździć na rowerze.

DZIĘKUJEMY!
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Św. Walenty żył w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II, który zakazał młodym
mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów.
Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a
później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie
list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego".
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. Z całego serca odradzamy wam stosowania takich
metod!
1 miliard walentynek jest wysyłanych każdego roku. Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to
sposób na lepsze oceny ;)
Najdłuższy pocałunek trwał 58 godzin, 35 minut i 58 sekund! Pobicie rekordu wymagało od
zakochanych sporo wysiłku – nie mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania pocałunku.
Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w
hebanowej szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez króla Henryka VIII.
Najdroższą Walentynką była kartka ze złota wysadzana diamentami i szmaragdami, którą Arystoteles
Onasis ofiarował Marii Callas. Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów.
Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza prezent pupilowi.
Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają Amerykanie. Ślą je dosłownie do wszystkich osób
obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Dostają je wszyscy członkowie rodziny, przyjaciele,
koledzy i koleżanki, nauczyciele, szefowie, pracownicy.
W Finlandii i Estonii dzień ten oznacza „dzień przyjaźni”. Życzenia składa się znajomym i
przyjaciołom.
W Japonii to kobiety dają prezenty swoim mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później
odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada. Od lat japońska
walentynkowa tradycja polega na tym, że wręcza się ukochanemu ręcznie robioną czekoladkę.
Czekoladka jest nazywana honmei-choko (本命チョコ), co dosłownie oznacza czekoladka dla wybranka.
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Gdyby przyjrzeć się zakochanym, to zarówno po stronie męskiej, jak i damskiej można wyróżnić kilka
charakterystycznych typów.

1. Miłośnik natury

Znaki szczególne: Rozczochrany z liściem na głowie, ubiór w kolorach ziemi, zawsze zauważy, że
ten krzaczek wypuścił nowy pęd, a tamten niedługo będzie kwitnął.

Zalety: Jest troskliwy i opiekuńczy, stara się żyć w zgodzie z naturą i nie szkodzić.
Rady: Z pewnością zwróci uwagę na dziewczynę-bluszcz (lub przypominającą inną roślinę oprócz
kaktusów). Dodatkowy plus, gdy jesteś wegetarianką i nosisz dłuuugie i powłóczyste spódnice.
Gdy usłyszy z twych ust "żuczku", rozkochasz go w sobie na zawsze.
2. Macho

Znaki szczególne: Rozpoznasz po charakterystycznym odgłosie wydawanym przez skórzane
spodnie lub po nieprzeniknionym spojrzeniu. Z reguły do dziewczyny mówi "mała" lub
"dziecinko"; jedyna komórka, jaką posiada to telefon.

Zalety: Jego umięśnione ramiona ochronią cię przed wiatrem.
Rady: Jedyne dozwolone tematy to on sam i jego urok osobisty (a właściwie jego ciała). Jeżeli
akurat wyskoczył ci pryszcz na twarzy, to odwołaj randkę, bo on nie będzie się za ciebie
wstydził przed znajomymi.
3. Inteligent-romantyk

Znaki szczególne: Okulary (lub szkła kontaktowe, jako symbol ducha czasu), z książką lub

"Biblioteką w Szkole" pod pachą. Człowiek o zniewalającym uśmiechu i błysku białych zębów.

Zalety: Porozmawiasz z nim na każdy temat i w każdym języku. Jest miły, opiekuńczy i sprawia,
że przy nim czujesz się "istotą boską". Przeniesie cię przez każdą kałużę i nie zapomni
otworzyć drzwi przed twoim przypudrowanym noskiem.

Rady: Pogrąż się w marzeniach (Nobel dla tej, która go znajdzie).
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1. Wamp

Znaki szczególne: Czarno-granatowy makijaż, ciemny strój z metalicznymi błyskami (to

biżuteria w dobrym gatunku). Jej drapieżne spojrzenie nie pozwoli ci przejść obojętnie.

Zalety: związek z nią jest bardzo burzliwy, nie będziesz się z nią nudził.
Rady: Nie próbuj z nią dyskutować. Przyznawaj jej rację i ciesz się z każdej spokojnej chwili.
2. Myszka

Znaki szczególne: Wielu myśli, że w ogóle nie istnieje, a prawda jest taka, że bardzo trudno ją
zauważyć - wszystko w niej jest mysie. Ona boi się nawet własnego cienia.

Zalety: Pochłonie każdy wybuch Twojej agresji bez najmniejszej zmiany wyrazu twarzy. Zgodzi
się na wszystko, co zaproponujesz i jeszcze będzie ci wdzięczna za to, że ktoś podjął za nią
decyzję.

Rady: Jeśli lubisz dominować, traktuj ją jak skarb, gdyż wiele takich dziewczyn nie znajdziesz.
Najlepszym prezentem imieninowym będzie dla niej kilogram roztaczającego swoją cudowną
woń żółtego sera. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie wyprowadzić jej z równowagi.
3. Business-girl

Znaki szczególne: Ubrana zawsze nienagannie w przepisowy mundurek. Jest cynicznie

nastawioną do świata realistką. Jej harmonogram prac jest zawsze napięty i nie będzie mogła
poświęcić ci wiele swojego cennego czasu.

Zalety: Perfekcyjnie zorganizuje ci czas. Zadba o ciebie w każdej sytuacji i spełni twoje
życzenia zanim o nich pomyślisz.

Rady: Nie bujaj zbyt często w obłokach. Staraj się jej nie zawieść, bo ją utracisz na zawsze.
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Arrow
Be mine
Card
Chocolates
Cupid
Date
Flowers
Gift
Heart
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Kiss
Love
Poem
Red
Ring
Romantic
Roses
Saint
Valentine
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Walentynkowa układanka
To nie tylko pyszna przekąska, ale pomył by miło spędzić czas na wspólnym układaniu.
Im więcej elementów wytniemy, tym puzzle będą ciekawsze!
Nagrodą za ułożenie puzzli jest oczywiście ich zjedzenie.

Składniki:













Ciasto:
15 dag mąki
1/3 koski margarynymlecznej,
1/4 szklanki cukru pudru,
2 żółtka,
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia,
0,5 opakowania cukru waniliowy
Lukier:
0,5 białka,
Ok. 0,5 szklanki cukru pudru,
Szczypta soli,
Barwniki spożywcze w proszku

CIASTO: Mąkę przesiewamy na stolnicę. Robimy kopczyk i dodajemy pozostałe składniki
ciasta. Zagniatamy energicznie ciasto. Gotowe wałkujemy na grubość około 0, 5 cm. Przy
pomocy formy lub szablonu wycinamy z ciasta duże serce. Wycięte przekładamy na
przygotowaną blaszkę. Przełożone serce dzielimy na kilka części, według uznania, tak by
powstały puzzle. Puzzle pieczmy około 15 minut w 180˚C. W trakcie pieczenia delikatnie
rozchylamy poszczególne elementy, ale nie od razu, dopiero jak ciasta zacznie twardnieć.
Upieczone elementy studzimy, a następnie dekorujemy lukrem.
LUKIER: Białko ubijamy z dodatkiem soli. Następnie dokładamy do nich stopniowo cukier.
Najpierw dekorujemy te elementy które mają być białe. Pozostały lukier barwimy i
dekorujemy pozostałe elementy układanki. Puzzle odstawiamy by lukier zastygł.
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Pewien mąż postanowił udowodnić żonie, że kobiety mówią więcej od mężczyzn. Dlatego pewnego dnia
pokazał jej wyniki badań, które wykazywały, że mężczyźni w ciągu dnia wypowiadają średnio 15 000
słów, zaś kobiety 30 000. Na to żona po chwili namysłu:
-A nie przyszło ci do głowy, że kobiety używają dwa razy więcej słów niż mężczyźni dlatego, że muszą
im wszystko powtarzać dwa razy?
Na to zdziwiony mąż:
- Możesz to powtórzyć?

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...

Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest:
- Kochanie, dużo się spóźniłam?
- Drobiazg, data się jeszcze zgadza.
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Zagadkowa Niedziela
Wyróżnienie spotkało szkolny wolontariat - jego działalność została zauważona i doceniona przez
Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a nasi wolontariusze zostali zaproszeni do udziału w
wywiadzie dla „ Zagadkowej Niedzieli”, audycji Programu III Polskiego Radia emitowanej 22 stycznia
2017r. Pokonując tremę, w rozmowie z panią redaktor Magdaleną Skawińską, uczniowie bardzo
chętnie, wykazując się znajomością tematu opowiadali o potrzebie pomagania i uczestnictwie w
akcjach prowadzonych przez Fundację. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłuchania
wypowiedzi naszych uczniów na stronie „Trójki” (http://player.polskieradio.pl/)


Zgodnie z tradycją tegoroczny Dzień Życzliwości w naszej szkole połączony był z kwestą na rzecz
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji „Podziel się życzliwością”. Wolontariusze z
firmowymi puszkami Fundacji z ogromnym zaangażowaniem zbierali datki dla potrzebujących
dzieci zarówno podczas przerw jak i zebrań z rodzicami. Wszyscy udowodnili, że chcą i potrafią być
wrażliwi na potrzeby innych. Działania wolontariuszy zostały podliczone w siedzibie Fundacji przy ul.
Jedności Narodowej 47. Okazało się, że nasz wolontariat zebrał aż 941,70zł. Brawo!

Brawo Olaf!
W tym roku we Wrocławiu pieniądze do puszek zbierało blisko tysiąc wolontariuszy WOŚP. Wśród nich
wyjątkowy trzypokoleniowy team, w którym kwestowali babcia, mama oraz nasz uczeń i kolega z IIcOlaf Kaczmarek. Zapraszamy do obejrzenia rodzinnego zdjęcia
na:http://wyborcza.pl/1,75398,21248452,trzy-pokolenia-zbieraly-dla-wielkiej-orkiestry.html


25 stycznia klasy 0-3 bawiły się na balu karnawałowym. Wśród
przebierańców były księżniczki, postacie filmów i kreskówek,
superbohaterowie, elfy, czarodzieje, zwierzęta, a nawet piłkarze.
Wszystkie stroje były bardzo pomysłowe. Tańcom i śpiewom nie było końca.

Ferie zimowe 13-26 lutego 2017 r.

W pierwszym tygodniu ferii od 13.02 do 17.02 zapraszamy uczniów klas I – IV
na półkolonie zimowe pod hasłem „Tropiciele zimowych przygód”.

15 marca 2017r. zapraszamy na DRZWI OTWARTE.
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