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O co w szkole biega? 
Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Stefana Roweckiego 
„Grota” w Markach  
tel.022 781-12-96 

E-mail: 

szkola@sp4marki.internetdsl.pl 

Co w szkole piszczy… 

☺ I półrocze za nami. 

☺ Ferie niestety minęły. 

☺ W tym tygodniu dysko-
teka. 

☺ Czekamy na walentynki. 
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 ZA PARĘ DNI WALENTYNKI 

Walentynki – święto zakochanych ob-
chodzone 14 lutego. Nazwa 
„walentynki” pochodzi od imienia św. 
Walentego, patrona zakochanych. Ist-
nieje zwyczaj wysyłania w tym dniu 
listów zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem). Współcze-
śnie święto to zyskało bardzo komer-
cyjny charakter. Na terenie polski 
walentynki konkurują o miano tzw. 
Święto zakochanych z miejscowym, 
rodzimym świętem słowiańskim zwa-
nym potocznie nocą kupały lub Sobót-
ką (obchodzonym w okresie przesile-
nia letniego, w nocy z dnia 21 na 22 
czerwca).                               Łukasz 

W Europie Zachodniej święty pa-

tronuje zakochanym mniej więcej 
od XV w. Niektórzy wyjaśniają to 
zbieŜnością dnia świętego z porą 
łączenia się ptaków w pary na Wy-
spach Brytyjskich. MoŜe właśnie 
dlatego walentynkowe kartki  mają 
tak duŜo motywów związanych z 
parkami ptaszków.                

                                        Karolina 

„Walentynki nie tylko u nas” - przygotowała Magda S.                                                     

W Japonii Walentynki teŜ są popularne. Tutaj przyjął się zwyczaj, Ŝe w tym dniu 
to panie obdarowują męŜczyzn. 
Prezentami są na głównie czekoladki, a daje się je nie tylko ukochanym, ale wol-
nym i Ŝonatym przyjaciołom, znajomym, szefom i współpracownikom, często bar-
dziej dla konwenansu niŜ z faktycznej sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa ro-
dzaje: "giri-choko" czyli czekoladki dawane z obowiązku, (najczęściej są to wyro-
by z Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla ukochanego. "Honmei-choko", 
ciastka w kształcie serca z czekoladowym nadzieniem powinny być wykonane wła-
snoręcznie. Na prezenty dla pań przeznaczony jest Biały Dzień, 13 marca panowie 
rewanŜują się kobietom do słodyczy dołączając bieliznę. 
We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania ukochanych odzieŜą w 
kolorze czerwieni. Najchętniej kupowana jest seksowna bielizna.                                                       

W Anglii istniał zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania kolej-
nych domów ze śpiewem. Niewielkie grupki ucharakteryzowanych dzieciaków ra-
czyły słuchaczy piosenkami o miłości, w których cyklicznie powtarzał się motyw: 
"Dzień dobry, Walenty". Do popularnych upominków naleŜą kartonowe serca z 
postaciami Romeo i Julii. 
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Walentynkowe wyznania: 
 

Serce z sercem się spotkało, 

Serce  serce pokochało, 

Serce serce bardzo prosi, 

Niech Je serce w sercu nosi. 

Na łące skaczą zające, 

Po pościeli pchły , 

W sercu tatusia skacze mamusia, 

A w moim sercu skaczesz Ty !!! 

Abra kadabra sim  salabim, 

On się zakochał , a Ona w nim, 

Abra kadabra hokus pokus, 

Świat jest pełen miłosnych po-
kus! Tyś św

iatełkiem w nocnym 

mroku, 

Gwiazdką na wysokim niebie. 

Cały kosmos nawet nie wie, 

Jak ja bardzo kocham Ciebie. 

Gdyby księŜyc umiał mówić, 

Gdyby słyszał myśli me, 

To napewno by wypaplał , 

Jak ja bardzo lubię Cię 

Przygotowała Nowak Dominika :) 

 

 

 

 

W Dniu świętego Walentego, 

Masz Ŝyczenia z serca mego, 

od początku znajomości, 

w sercu moim zawsze gościsz ! 

KaŜdy gwiazdkę ma na niebie, 

 dla kaŜdego gwiazdka lśni, 

 ja wybrałem tylko Ciebie, 

 moją gwiazdką jesteś ty! 

 

Myślę sobie w kaŜdej nocy, 

 aby spojrzeć w twoje oczy, 

 lecz na próŜno me marzenia, 

 więc przesyłam Ci Ŝyczenia! 

 

 

 

 

Gdy usłyszysz głos gitary, 

a gitara pięknie gra, 

to nie pytaj kto Cię Kocha... 

Bo to zawsze będę Ja  

 

Zostań moją walentynką, 

 ukochana ma dziewczynko. 

 serce się bez Ciebie smuci, 

boi się, Ŝe je porzucisz… 

Przygotowała Kasia 

Byłeś  dla mnie   kimś  zwyczajnym, 

Byłeś  tylko  chłopcem  fajnym, 

Byłeś  kimś,  kogo  nie  znałam, 

Zanim  Cię  nie  pokochałam! 

Daje  Ci wszystko, dałam  Ci siebie 

Pragnę to wszystko dostać od Ciebie 

Dla Ciebie moje sny, dla Ciebie cały  Mój świat,  

Dla  Ciebie jestem ja a dla mnie jesteś Ty. 

 

Przygotowała Klaudia Rostkowska 

Dzień Świętego Walentego, 

To dzień dobry dla kaŜdego! 

W tym dniu  wszyscy to wyznają , 

śe chcą kochać i kochają. 

Tak Cię kocham , 

Tak Cię lubię, 

śe za Tobą kapcie gubię.           Dominika :) 
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„Bezpieczne Ferie” w SP4 
W czasie ferii w naszej szkole moŜ-
na było wziąć udział w zajęciach. 

Program był bardzo ciekawy a naj-
większe atrakcje to: 

1.  Dwa wyjazdy do kina. 

2. Wyjazd na basen. 

3. Konkursy, zajęcia plastyczne. 

4. Zajęcia muzyczne– karaoke. 

5. Zajęcia sportowe. 

6. Zajęcia kulinarne. 

                                Denti 

Najlepsi uczniowie w I semestrze z klas IV - VI 
1. Goławski Jan - 5,81 

2. Sibilska Monika - 5,75 

3. Kurnikowska Klaudia - 5,62 

4. Rafałko ElŜbieta - 5,6 

5. Goławski Adam - 5,55        

6. Napiórkowska Ewa - 5,55             

7. Pietruk Karol - 5,5                      

8. Sokołowski Jakub -  5,45 

9. Bałdyga Patrycja - 5,45 

10. Mojsa Ida - 5,36 

11. Czerwińska Julia - 5,36 

12. Juszczuk Marta   - 5,36                

13. Konopka Weronika - 5,36            

14. Kopczyńska Natalia - 5,36           

15. Łoniewski Łukasz - 5,35 

16. Walke Natalia - 5,27 

17. ForysiakAgnieszka - 5,27 

18. śak Joanna- 5,27 

19. Markiewicz Dariusz - 5,27 

20. Tkacz Patryk - 5,25 

21. Wileński Łukasz - 5,25 

22. Semenyszyn Sebastian - 5,25 

23. Markiewicz Dawid - 5,2 

24. Bobel Mateusz - 5,18 

25. Matusewicz Paulina - 5,1 

26. Grykałowski Michał - 5,09 

27. Banaszewska Olga - 5,09 

28. Marcinkowski Marcin - 5 

29. Jaworski Jan - 5 

30. Borysiak Weronika - 5 

G
RA

T
U
LU

J
EM

Y !!! 

31. Marzoch Katarzyna - 4,91 

32. Pawlik Bartosz - 4,91 

33. Stosio Angelika - 4,91 

34. Kulesza Karol - 4,9 

35. Sibilski Kamil - 4,9 

36. Wojtunik Kacper - 4,9 

37. Kupiec Julia - 4,9 

38. Stefanovski Marina - 4,9 

39. Bachórz Iwo - 4,9 

40. RóŜycka Małgorzata - 4,88 

41. Nowak Dominika - 4,8 

42. Domańska Iga - 4,8 

43. Goll Aleksandra - 4,75 

44. Kwaśniewski Jakub - 4,75 
Przygotował: Sebastian 

„Dwa światy” - wystawa obrazów w MOK-u 
Od 14 lutego br. w MOK-u będzie moŜna obejrzeć wystawę prac Aleksandry Krupskiej pod tytułem „Dwa światy”.         

Z autorką wystawy rozmawiał Piter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Proszę powiedzieć nam parę słów o wystawie pani prac, która odbędzie się w Markach. 

 W Markach, w Domu Kultury, będzie pokaz kilku moich obrazów. Takich róŜnych, z róŜnych cykli. Będą one miały nawiązania do 

pejzaŜu, ale równieŜ będą takie symboliczne. Były malowane, gdy jeszcze ciebie nie było na świecie, w latach 80-tych. To były cięŜkie czasy 

w Polsce, był stan wojenny i trochę tego znalazło wyraz w tych obrazach. To cośmy wtedy przeŜywali. Teraz po latach chciałabym zobaczyć 

czy są one jeszcze do odczytania, czy ludzie pamiętają tamte czasy. Będą teŜ obrazy malowane na bieŜąco. 

Jak moŜna zostać malarzem? 

 KaŜdy moŜe zostać malarzem, o ile czuje taką potrzebę, taką chęć, ale musi uczyć się pod okiem kogoś doświadczonego. Chodzi o 

to, aby rysował sam, malował sam, obserwował co się dzieje wokół niego, obserwował przyrodę. Ale jego prace musi ocenić ktoś, kto umie 

maluje bardzo dobrze i potrafi tego innych nauczyć.                                                                                               
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1.Podczas ślubu narzeczeni ślubują: miłość i …   

2.Aniołek ze skrzydełkami i strzałami miłosnymi to…   

3.Idzie … obój buty.         

4.Święty …. , Walentynki to jego święto.     

5.Tam mogą iść zakochani ,Ŝeby zobaczyć fajny film 

6.MoŜe być polska i kwiatowa…       

7.Składamy je sobie ustnie, telefonicznie i SMS-owo. 

8. ...Matka Głupich.         

9.Mogą być walentynkowe, urodzinowe i świąteczne. 

10.Często chłopak wręcza to dziewczynie w prezencie. 

            

      Ruda:)     

            

 
 

Przygotowała Julcia 
 

 

Z czego słynął Fryderyk Chopin?                                   Kto nazwał kolory ?                          

-z szopy na głowie.                                                       -Michał  Wiśniewski .                        

                     

Kiedy  rozpoczęła się druga wojna światowa ?              Co to jest papirus ? 

-Kiedy tata wrócił z wywiadówki                                    -facet który  produkuje   

                                                                                        papier toaletowy . 

Gdzie Polacy byli męczeni podczas wojny ?               

-W szkole .                                                                   Jaka jest największa góra ? 

                                                                                      - Guz Jasia . 

Kim był  Adolf Hitler ? 

-Woźnym  .                                                                 Jaś  na kartkówce 

                                                                                    -Sobieski jechał na koniu a piana 

                                                                           leciała  mu z pyska. 

 

 


