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Rok szkolny 16/17 

Kalendarium —luty: 

 

14 lutego - walentynki 

8 lutego —Dzień Bezpiecznego In-

ternetu 

23 lutego — Tłusty Czartek 

Tu Twój Walentynek. 

 Przypominam Ci,  

na wypadek gdybyś zapomniała, 
że za mną szalejesz,  

świata poza mną nie widzisz  
i spać przeze mnie nie możesz...  

Co jeszcze w numerze? 

 noworoczna dyskoteka, s. 2 

 Góra Grosza, s. 3 

 25 finał WOŚP, s. 3 

 walentynki, s. 4 

 filmowy kącik, s. 5 

 stała dawka humoru, s. 6 



Nowy rok rozpoczęliśmy tanecznym krokiem 
- już 5 stycznia odbyła się szkolna choinka. 
Od samego rana bawili się uczniowie najmłodsi z 
klas I – III szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie 
szkoły podstawowej z klas IV – VI oraz gimnazjali-
ści bawili się w godzinach popołudniowych.  

O oprawę muzyczną zadbali nasi doskonali 
DJe – Wojtek, Jakub, Mateusz i Marcel. Chłopcy za-
pewnili różnorodną muzykę, przeprowadzili również 
ciekawe konkursy taneczne. Wszyscy uczniowie mie-
li zapewniony poczęstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowa-

niem. Szkoda, że kolejna dopiero za rok :( 



 W jakiej formie dzieciaki 
otrzymują pomoc? Najczęściej jest 
to pomoc doraźna w postaci zakupu 
niezbędnych rzeczy, czasami jed-
nak z pieniędzy finansowany jest 
wyjazd wypoczynkowy lub terapia 
dla całej rodziny. Fundacja wspiera 
również talenty i zainteresowania 
podopiecznych.  

 Pod takim hasłem co roku przyłącza-
my się do ogólnopolskiej akcji „Góra Gro-
sza”. Już po raz 17 Towarzystwo Nasz 
Dom zorganizowało zbiórkę monet, które 
pomagają dzieciom wychowującym się po-
za swoją rodziną – w domach dziecka 
czy rodzinach zastępczych.  

Jeden grosz znaczy niewiele,  

 ale Góra Grosza  

  jest największa na świecie.  

Wyniki zbiórki w naszej szkole: 
 suma  w przeliczeniu na 1 os. 
 
1a -  59,80 zł  2,60 zł 
1b -  42,79 zł  1,86 zł 
2a -  172,31 zł  7,18 zł 
2b -  39,68 zł  1,80 zł 
3a -  48,87 zł  2,03 zł 
3b -  200,00 zł  9,09 zł 

I miejsce  klasa 3b 
II miejsce  klasa 2a 
III miejsce  klasa 1a 
 
Łącznie zebraliśmy 563,45 zł. 

25 Finał WOŚP  
 15 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Czastarach odbył się 25 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane 
pieniądze przeznaczone zostały dla ratowania 

życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.  
W akcję aktywnie włączyli się, jak co roku, uczniowie naszej 
szkoły, którzy w roli wolontariuszy pojawili się na ulicach naszej 
gminy, a później  wspierali sztab w ośrodku kultury. W sumie 
podczas 25 finału udało się zebrać prawie 7700 zł. Jest to kwota 
znacznie wyższa od ubiegłego roku.  
 Wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy wsparli akcję 
Jurka Owsiaka, serdecznie dziękujemy :) 



 Walentynki to coroczne święto zako-
chanych przypadające 14 lutego. Nazwa 
pochodzi od św. Walentego, którego 
wspomnienie liturgiczne w Kościele kato-
lickim obchodzone jest również tego dnia.  

Ślę do ciebie walentynkę, 
lubię ciebie odrobinkę, 
i nadzieję mam, 
że ci radość dam.  

Ciekawostki: 
 Św. Walenty zginął 14 lutego, skazany został na śmierć 

przez Klaudiusza II  za pomaganie żołnierzom, którzy 
chcieli wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz rzymski uwa-
żał za przestępstwo. 

 Co roku wysyłane jest ok. 1 miliarda walentynek!!! 
 Słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek - kartki 

wysyłane są oczywiście do Werony, gdzie rozgrywa się 
akcja dramatu Shakspeara, „Romeo i Julia”. 

 Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walen-
tynek. Pewien Brytyjczyk 
stwierdził, że stworzy takie 
pudełko, którego jego uko-
chana na pewno nie zapo-
mni. Największe pudełko z 
czekoladkami powstało w 
2008 roku, ważyło 1,690 
kilogramów i miało w 
środku ponad 220 tysięcy 
czekoladek. Spory zapas 
czekoladek na parę lat ;) 
 Najdroższą walentynką 
była kartka z litego złota 
wysadzana diamentami i 
szmaragdami, jej wartość 
oszacowano na kwotę 250 
tys. Dolarów. 

Walentynkowe zwyczaje: 
 wysyłanie kolorowych kartek, życzeń, li-

stów. 
Symbole: 
 Kupidyn, serce, misie, czekoladki. 



Kącik filmowy 

 Niedługo Walentynki… Wiele osób spędzi je przed 
telewizorem, zajadając się popcornem, lodami, palusz-
kami, żelkami, chipsami i różnymi innymi słodkościa-
mi… Odpowiednio zaopatrzeni staniemy przed dylema-
tem: Co obejrzeć? Otóż wybawię was z tego problemu, 
niczym Superman wybawiający ludzi z kłopotów. Z sze-
regu walentynkowych hitów wybrałam kilka pozycji, któ-
re moim zdaniem warto obejrzeć. Mam nadzieję, 
że przypadną wam do gustu. :) 

1. „I że cię nie opuszczę” 
  Kiedy pewnego dnia Paige (Rachel McAdams) i Leo 
(Channing Tatum), młode małżeństwo, wsiada do sa-
mochodu, nie wie, że za moment odmieni się ich całe 
życie. Dochodzi do wypadku, w  wyniku którego on 
zostaje lekko ranny, ona doznaje poważnych uszko-
dzeń czaszki i zapada w śpiączkę. Gdy wybudza się, 
jest inną osobą. Zapomniała wszystko z pięciu ostat-
nich lat przed wypadkiem, także własnego męża. Leo 
podejmuje próbę ożywienia jej pamięci poprzez wspo-
mnienia i zdjęcia. Jednak Paige zaczyna uważać go 
za natręta. Leo postanawia sprawić, by żona po raz 
drugi zakochała się w  nim… 

2. „Zostań, jeśli kochasz” 
  Mia Hall (Chloë Grace Moretz) to nieśmiała, niezwykle 
utalentowana dziewczyna, która stoi przed najtrudniej-
szym życiowym wyborem. Jeśli zdecyduje się opuścić 
dom, by podążać za muzycznymi marzeniami, straci mi-
łość swojego życia. Wszystko zmienia się w wyniku pew-
nego wydarzenia, a Mia zawieszona przez jeden dzień 
między życiem a śmiercią musi zdecydować, po której 
stronie zostanie. Czy wielka miłość przezwycięży niepew-
ność i strach? "Zostań, jeśli kochasz" to niezwykła historia 
o  znajdowaniu swojego miejsca na Ziemi, umiejętności 
żegnania się z  przeszłością i przyjmowania tego, co nad-
chodzi. 

3. „Kopciuszek: Roztańczona historia” 
  Baśń o Kopciuszku w nowej wersji. Mary (Selena Gomez) jest młodą dziewczyną, która mieszka z ma-
cochą (Jane Lynch) i jej dwoma córkami. Wykorzystują ją do wszelkiego typu prac. Pewnego dnia do 
szkoły dochodzi nowy uczeń - Joey (Drew Seeley), popular-
ny piosenkarz pop, obiekt westchnień wszystkich nastolatek. 
Zakochuje się on w dziewczynie podczas walentynkowego 
balu, nie zna jednak tożsamości dziewczyny - Mary wy-
mknęła się z  domu pomimo zakazu macochy, zaś na przyję-
ciu pojawiła się w przebraniu. Gdy zbliża się północ, musi 
wracać do domu, lecz w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki, 
który znajduje Joey. Decyduje się odnaleźć nieznajomą. 
Ogłasza, że zwróci zgubę osobie, która poda tytuły piosenek 
znajdujących się na odtwarzaczu. 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Channing_Tatum
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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 GŁOD-
NY!!! 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
-Po rosnących na nim kasztanach. 
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 
-To ja poczekam...  

Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka!  

Konduktor w pociągu pyta podróżującą z psem blon-
dynkę: 
- Czy pani zapłaciła za tego psa? 
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny! 

Chłopak mówi do swej dziewczyny: 
- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. 
Mam trzy bilety do kina! 
- Po co nam trzy? 
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej sio-
stry  

Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest: 
- Kochanie, dużo się spóźniłam? 
- Drobiazg, data się jeszcze zgadza  

Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak 
swoją dziewczynę 
- Nie wyjdę za cienie. Mój przyszły mąż mu-
si umieć dobrze gotować, prać, 
sprzątać, robić zakupy, patrzeć we mnie jak 
w tęczę, wypełniać wszystkie moje 
życzenia... 
- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Po-
zwól jednak, że przez chwilę pozostanę 
jeszcze na klęczkach i pomodlę się za tego 
biedaka...  


