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Co w szkole piszczy… 

 I półrocze prawie za nami. 

 Ferie już niedługo. 

 W tym tygodniu dyskote-

ka. 

 Czekamy na walentynki. 
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Krzyżówka. 4 

Ciasto walentynko-

we. 

 

  

 ZA PARĘ DNI WALENTYNKI 

 

W dniach od 5 do 13 lutego  

w szkole będzie działać  

POCZTA 

WALENTYNKOWA !!! 

 Prosimy chętnych o 

przygotowanie Walentynek,,  
po które zgłoszą się 

uczniowie klas starszych. 

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 

od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone 

jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Bry-

tanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 

Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Sta-

łym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych 

ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentyn-

kowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 

zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, 

słodyczy, pluszowych maskotek, jak również bardziej osobistych elementów gardero-

by.  
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W Dniu świętego Walentego, 

Masz życzenia z serca mego, 

od początku znajomości, 

w sercu moim zawsze gościsz ! 

Każdy gwiazdkę ma na niebie, 

 dla każdego gwiazdka lśni, 

 ja wybrałem tylko Ciebie, 

 moją gwiazdką jesteś Ty! 

 

 

 

 

 

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, że je porzucisz… 

 

Dzień Świętego Walentego, 

To dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu  wszyscy to wyznają , 

Że chcą kochać i kochają. 

Tak Cię kocham , 

Tak Cię lubię, 

Że za Tobą kapcie gubię.            

Poezja na wesoło 

Dnia 31 stycznia  odbył  się w naszej szkole konkurs  recytatorski "Poezja  na wesoło" . 

Wzięli w nim udział uczniowie z klas 0 - 3. Jury w składzie: pani Ewa Brzezińska, pani Beata Lisik oraz pani Izabela 

Piłat było pod wrażeniem zaangażowania dzieci, przygotowania strojów oraz rekwizytów niezbędnych do wspaniałe-

go przedstawienia prezentowanych wierszy. Po długiej naradzie ogłosiło wyniki: 1 miejsce - Stromecki Sebastian 3a 

i Kowalska  Alina 3b, 2 miejsce - Wojda Adam 1a i Wicińska Alicja  2b, 3 miejsce - Cierlica Amelia 2b 

Wyróżnienie otrzymali: Konrad Król 0b, Gabrysia Orych 0d, Maryla Barańska 0d,  Laura Stefańska 1a, Ola Smolis 

1b , Kacper Dublas 2a. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się odwagą oraz umiejętnościami recytatorskimi. 

Gratulujemy! Organizatorkami konkursu są panie: U. Bujalska, B. Konkel, I. Piłat 

Galeria zdjęć również na stronie: www.marki.net.pl/sp4 

Cheeta, Żółwik, Król. 

Życzenia walentynkowe 
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21.01.— Dzień Babci 

22.01.— Dzień Dziadka  

14.02.— Walentynki  

17.02.— 2.03.— Ferie !!!!!!!!! 
                                                                                                                                                                                                                                    Żółwik 

Ważne daty! 

karnawał, jedyny dzień kiedy trze-

ba się przebierać i nie jest to 

dziwne . Zamiast tego my siedzimy 

na sali  słuchając setny raz  ,,ja 

uwielbiam ją’’ [bez obrazy’]  a  w 

Rio de Janerio  …. pióra , owoce i 

przede wszystkim taniec. Tam 

zabawa trwa pięć dni  lecz  tempo 

nigdy nie zwalnia. Przez środek mia-

sta przechodzi parada różnych szkół 

samby i trwa pokaz ogni.  Nie mów-

cie, że nie zazdrościcie jak to czyta-

cie. Ten bal karnawałowy może być 

inny - postarajmy się naprawdę ba-

wić.  

Cheeta :)    

 

Spotykamy się 6 lutego  

o godz. 16 - tej. 

Dobrej zabawy. 

Tak dobrze znany w naszej szkole  

jako bal karnawałowy czyli wspa-

niała dyskoteka z disco polo. Nie 

chce nikogo krytykować ale ile 

można słuchać tych samych kawał-

ków puśćmy jeszcze ,,ale to już 

było’’ i będzie  komplet. Druga 

sprawa, która mnie drażni to 

to, że nikt się nie przebiera. 

Co jest w tym obciachowego? 

Od tego jest karnawał. Rozu-

miem stroje księżniczek -

faktycznie już były  i nie wró-

cą więcej i  to byłoby w star-

szych klasach obciachowe 

[powtarzam nikogo nie oce-

niam] ale LOL ludzie to jest 

Karnawał - co nas śmieszy a co drażni? 

Tego dnia wnuki składały swoim babciom życzenia i dokładały starań, by poczuły się one wyjąt-

kowo. Dzień Babci obchodzony jest na całym świecie - w Bułgarii i Brazylii 21 stycznia, w Hisz-

panii 26 lipca, w Rosji 15 października, w USA w pierwszy poniedziałek września, w Anglii w 

pierwszą niedzielę października. 

Król 

Dzień Babci 

W ten dzień, tradycyjnie, wnuczki i wnukowie składają życzenia swoim dziadkom, obdarowują 

ich kwiatami, laurkami i prezentami.  

W Polsce, zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem, dzieci już od przedszkola z tej okazji orga-

nizują przedstawienia, występy, rysują laurki i układają wierszyki. W ten dzień zarówno 

wszystkie wnuki robią wszystko aby ich dziadek czuł się wyjątkowo. 

Król 

Dzień Dziadka 



1.                 

2.                  

3.                  

4.                       

5.                    

6.                 

7.                    

8.                 

9.                    

10.                       

11.                       

1. ……… z makiem.  

2. Jest biały i zimny.  

3. Symbol walentynek.  

4. Obchodzimy 21 stycznia. 

5. Rzucamy się nimi.  

6. Pora roku.  

7. Np. urodzinowa.  

8. Szczypie w uszy. 

9. ……….. to zdrowie. 

10. Chronią dłonie. 

11. Obchodzimy 14 lutego. 

Żółwik 

Ciasto- Walentynkowe Love 

Składniki: 
 margaryna, 1 kostka 

 mleko, 50 ml 

 Mąka pszenna, 2 szklanki 

 cukier, 0,5 szklanki 

 Jaja, 5 sztuk 

 soda, 0,5 łyżeczki 

 proszek do pieczenia, 1 łyżeczka 

 kakao, 5 łyżek 

 arakowy aromat do ciasta, 1 

łyżeczka 

 kawa rozpuszczalna, 1 łyżecz-

ka 

 rodzynki, 0,5 szklanki 

 polewa czekoladowa, 1 opako-

wanie 

 sól, 1 szczypta 

Przygotowanie: 
 

Margarynę rozpuszczamy w rondelku, dodajemy mleko oraz 

cukier, na koniec kakao i kawę. Całość odstawiamy do przestu-

dzenia. 

Żółtka jaj oddzielamy od białek. Białka ubijamy ze szczyptą soli 

na sztywną pianę. Do żółtek dodajemy zawartość rondelka. 

Przesiewamy mąkę, sodę i proszek do pieczenia. Dodajemy za-

pach arakowy. Na koniec dodajemy pianę z białek delikatnie 

mieszając, a następnie rodzynki.  

 

Ciasto przelewamy do tortowni-

cy i pieczemy przez 45 minut w 

temperaturze 180 stopni. 

 

Ciasto dekorujemy polewą cze-

koladową oraz masą plastyczną 

do dekoracji ciast. 

 

Smacznego! 


