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Wyjątkowa Zielona
Pracownia str.4

przyjaciele
Walentynki to czas, kiedy warto się szerzej
uśmiechnąć do drugiej osoby. Sympatię wyrazić
drogą pocztową, zadedykować wiersz czy zaśpiewać
piosenkę. My stawiamy na przyjaźń, bo jest ważna,
cenna, potrzebna, niezastąpiona, dozgonna, trwała,
radosna, szczera, życzliwa... Spójrzcie tylko na fotkę
powyżej! Ale ,,Dzień waletynkowy to czas                   
wyjątkowy!"                          str. 3 

Praca policjanta nie
jest łatwa...
Wymaga dużego
poświęcenia. Już na
stronie drugiej
wywiad z panią
rzecznik prasową
zabrzańskiej policji,
która opowiedziała
nam o swojej pracy.

Na str. 5 znajdziecie
najlepszych
uczniów Szkoły pod
Lasem oraz kilka
porad, jak poradzić
sobie w trudnej
sytuacji, kiedy
trzeba się zmierzyć
z rodzicielskim
gniewem w związku
ze słabymi
ocenami.

8 lutego przypada 
Dzień
Bezpiecznego
Internetu, na str. 10
znajdziecie kilka
rad do
przemyślenia          i
zastosowania.  

Jak zwykle

sporo rozrywki
umysłowej -str. 7
oraz wiadomości
sportowych.

Godne polecenia są
recenzje gier i kącik
kulinarny
polecający zdrową
żywność - str. 6

W związku ze
zbliżającymi się
feriami życzymy
Wam, Drodzy
Czytelnicy,
wspaniałego
humoru podczas
lektury naszej
gazetki.
          Redakcja

il. Ala
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: 
st. sierż. Agnieszka Żyłka KMP w Zabrzu

fot. Martyna

fot. Emilia, Martyna, Ala i Agata ze  st.sierż.
Agnieszką  Żyłka p.o. rzecznik prasowy Komendanta
Miejskiego Policji w Zabrzu

Na czym polega praca policjanta? Czy jest trudna?
To zależy, do jakiej komórki się trafi. Można zostać
policjantem prewencji, inaczej policjantem ruchu
drogowego. Policjanci wydziału kryminalnego to ci,
którzy zatrzymują groźnych przestępców. To tak
zwani tajniacy. Policjanci logistycy planują, co zrobić,
aby złapać przestępcę. Policjant rzecznik prasowy, tak
jak ja, odpowiada na wywiady.
Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać stróżem
prawa?
Trzeba ukończyć szkołę średnią. Składa się CV i list
motywacyjny do komendy. Na stronie policji są
wszystkie potrzebne informacje. Jeśli przejdzie się
wszystkie etapy egzaminów i badań jesteście
kierowani do szkoły policyjnej i uczycie się służby
policjanta oraz wszystkich przepisów. Już na
szkoleniu dostajemy wypłatę ok. 1800zł.
Czy jest regulamin Policji?
Cała praca policjantów jest opisana w ustawie o policji.
Policjanci muszą przestrzegać prawa, żeby go
egzekwować od obywateli. 
Jak to jest być policjantką?  
Słuchajcie dziewczyny, to męski zawód, więc trzeba
być twardą, a kobiety są mocniejsze psychicznie.
Fizycznie też sobie radzimy, wśród nas są  mistrzynie
europejskie w judo.

Co policja robi dla młodych ludzi?
Prowadzimy np. zajęcia dla młodzieży o dopalaczach.
Bo są to bardzo groźne środki, nigdy nie wiadomo, co
w nich jest.  Musicie być uczuleni na teksty od
znajomych „A co ty, ja już wziąłem, nie nic nie było,
tobie tez nic nie będzie” . Dopalacze produkowane są
w warunkach chałupniczych, nikt nie kontroluje ich
składu. Dwie identyczne tabletki, a dwa różne
działania. Niedawny przypadek chłopaka z Sosnowca,
który zmarł po zażyciu dopalaczy.
Czy to prawda, że gdy się wagaruje, to policja
odwozi do szkoły?
Tak. Wy, jako osoby nieletnie, bo nie macie jeszcze 18
lat, macie swoje prawa i obowiązki. Obowiązek
szkolny jest to wasze prawo, ale także obowiązek.
Jeżeli nie będziecie realizować obowiązku szkolnego,
czyli nie będziecie się uczyć, będziecie wagarować, to
szkoła może złożyć wniosek do sądu rodzinnego,
żeby sąd rozpatrzył, czy jesteście zdemoralizowani, i
czy dać wam jeszcze jedną szansę.  Jeśli szansę
zaprzepaścicie, sąd umieści was w ośrodku szkolno-
wychowawczym.  Taki np. znajduje się we Wrocławiu. 
Pamiętajcie, że informacja o popełnionym przez was
wykroczeniu pozostaje w papierach i np. chcąc dostać
się do policji, ona to uniemożliwia. Każdy policjant
przechodzi weryfikację. Od 13 urodzin pracujecie na
własne konto. Takim zawodem, od którego wymaga
się zaświadczenie o niekaralności jest zawód
nauczyciela, strażnika miejskiego, coraz częściej
zdarza się, że również ekspedientki.
Dziękujemy za rozmowę.

Walasek
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Temat miesiąca: Serce na dłoni, czyli
co podarować na walentynki?

Walentynki to dzień, kiedy obdarowujemy się drobiazgami, dzięki
którym wyrażamy ciepłe uczucia wobec drugiej osoby. Co twoja
sympatia chciałaby dostać na walentynki? 
Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.

Chłopak : Chciałbym, żeby mnie przytuliła! To mój wymarzony prezent!

Dziewczyna:  Idealnym prezentem na walentynki jest kwiatek! Moje serce
byłoby jego!

Chłopak: Fajnie by było, gdyby zabrała mnie na spacer lub do kina! 

Dziewczyna: Super prezentem byłoby coś, co sam dla mnie zrobił!

Chłopak : Mała latareczka byłaby fajna!

Dziewczyna: Poczułabym się wyjątkowo, gdyby napisał dla mnie wiersz
lub zaśpiewał piosenkę! 

Chłopak: Buziak w policzek byłby ok!

Dziewczyna: Mały słodki misio! To byłoby takie urocze z jego strony!

                                                                            Alicja Sładkowska

źr.google.pl

walentynki

        Walentynki 
w Szkole pod Lasem

Dzień walentynkowy
to czas wyjątkowy!
I w Szkole pod Lasem
objawia się czasem.

Najpierw są pierwszaki
w sympatiach chojraki.
Klasa druga śmiało
par wśród nich niemało.

W klasie trzeciej względnie
najczęściej ozięble.
Za to czwarta klasa 
z serduchami hasa.

A piątoklasiści liczą,
że się ziści miłość wyjątkowa
ta podstawówkowa!

Ale najpiękniejszy jest czas 
w szóstej klasie,
gdzie nawet buziaka
czasem skraść da się!!!
                                               
                  Maks Kamiński

google

il. Ala
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Karnawałowe zabawy

Tak oto z lotu ptaka będzie wyglądać
najlepiej wyposażona sala przyrodnicza w
naszym mieście, czyli Eko-Strefa Młodego
Badacza.

Planetarium

Szkolny flesz: Zielona
Pracownia

Projekt na zieloną pracownię przygotowała pani Iwona
Gaweł i pani Halina Pawłowska, które przystąpiły do
konkursu o grant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach i ten grant zdobyły. 
Klasa zostanie wyposażona w komputery, specjalne
stanowiska dla uczniów stoły - wyspy, rzutnik,
wizualizer, aparat fotograficzny, nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
Takie nowoczesne, odpowiadające naszym czasom,
wyposażenie pracowni pozwoli na atrakcyjne
prowadzenie zajęć. Nauka poprzez działanie nie tylko
jest ciekawsza niż czytanie podręcznika, ale i łatwiej
"wchodzi" do głowy.
I co ważne, z pracowni będą mogli również korzystać
klasy młodsze I-III. Panie myślą również o kółkach
zainteresowań, które mogłyby się tam odbywać. I to
wszystko już w krótce w sali 24.     Oliwia Śmigiela

28 stycznia w naszej szkole odbyła się impreza
karnawałowa klas 1-3. Jak co roku była świetna
zabawa z DJ. Pośród przebrań można znaleźć było
różnorodne czarownice, księżniczki i postacie z
Gwiezdnych Wojen.            Ola Błaszczyk

I a

Po raz kolejny w naszej szkole mogliśmy podziwiać
kosmos i poznawać prawa, którymi się rządzi. 
Nasza przyrodniczka, pani Halina Pawłowska,
zaprosiła dla nas mobilnego planetarium, gdzie w
specjalnej kopule o kształcie kuli, leżąc, braliśmy
udział w lekcji o kosmosie. 
W zaciemnionym wnętrzu podróżowaliśmy po
Układzie Słonecznym, poznaliśmy fazy księżyca,
znaki zodiaku, układ planet i wiele innych
astronomicznych procesów. Taka nietypowa lekcja
bardzo się nam podobała i sprawiła ogromną radość, o
czym najlepiej świadczą dobiegające z namiotu
okrzyki „Woooow!”. 
Pokaz w przenośnym planetarium z pewnością był
dużym urozmaiceniem i przeżyciem, pozostawiając
niezapomniane wrażenia, a jednocześnie
wprowadzając do świata planet, gwiazd i kosmosu.
                                                     Basia Pniak

zielona pracownia fot. K. Markiewiczzał.
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Jak powiedzieć rodzicom  
o złej ocenie?

Dobrym pomysłem jest napisanie sms-a do
rodziców z informacją o ocenach. Zanim
wrócą z pracy do domu, nieco ochłoną...

Szkolna Uliczka Sukcesów:
najlepsi uczniowie

Soćko Marta kl. 6b                 5,6
Skowron Łukasz kl. 5a          5,6
Barbara Pniak kl. 4a                5,5
Oliwia Śmigiela kl. 4a              5,5
Sossna Pasca kl. 5a                5,5
Cetera Alicja kl. 5b                  5,5
Siwiec Julia kl. 6b                   5,4
Milas Agata kl. 5a                   5,4
Adamska Emilia kl. 5b            5,4
Błaszczyk Aleksandra kl. 6b   5,3
Michał Majgier kl. 4a               5,3
Głowa Filip kl. 6b                    5,2
Sładkowska Alicja kl. 6b         5,2
Krzysztof Wnuk kl. 4a             5,2
Karolina Kostrzewakl. 4b        5,2
Sophie Kozacka kl. 4b            5,2
Czerwińska Anna kl. 5a          5,2
Godzierz Sandra kl. 5a           5,2
Sossna Victoria kl. 5a             5,2
Nocoń Roland kl. 5b               5,2
Pakoś Weronika kl. 5b            5,2
Szczupał Michał kl. 5b            5,2
Joanna Olszewskakl. 4a         5,1
Grudzień Marcel kl. 5b            5,1
Rorot Maria kl. 6b                    5,1
Duda Wiktoria kl. 6a                5,1
Faryna Michał kl. 5b                5,0
Olszewski Bartoszkl. 5b          5,0
Kuźma Oliwia kl. 6a                5,0

                                                                  KK

google

Czasem zdarza się każdemu z nas dostać gorszą
ocenę, czasem jedynkę albo dwójkę. Rodzice nie
lubią takich ocen. Poniżej znajdziecie kilka rad, jak
powiedzieć w domu o tych ocenach.

1.Bądźcie szczerzy wobec rodziców i powiedzcie im
szybciej od librusa  o złej ocenie, którą się dostało.
2.Przytulcie rodzica np. mamę i popatrzcie na nią
oczami kota ze shreka i powiedzcie np.:
- Mamo dostałam 1 z angielskiego, bo był taki temat,
którego nie rozumiałam i akurat z tego tematu była
kartkówka.
3.Powiedzcie, że każdą złą ocenę można poprawić i
zaproponujcie, żeby wyznaczyli na to jakiś czas np.
dwa tygodnie.
4.Załatwcie to i miejcie poprawę z głowy.
5.A poza tym nie przejmujcie się, ,,Bo uczeń bez
jedynki to jak żołnierz bez karabinu".
                                                   Oliwia Śmigiela

googleżr. grafika źr. grafika
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               Top fryzura 
      w stylu Myszki Miki

Kącik sportowy:
Łzy przegranej

Recenzja: 
walentynkowa gra - FIFA 2016

Top Kącik!
Wiem Co Jem!

                             BIO PIZZA
Składniki:
40 dag mąki pełnoziarnistej 
3/4 szklanki ciepłej wody 
łyżeczka cukru 
25g drożdży szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie:

Do miski przesiej mąkę i dodaj  sól.
W kubku mieszając rozpuść
drożdże, wsyp cukier i dokładnie
zamieszaj. Dodaj rozpuszczone
drożdże do miski, energicznym
ruchem zagnieć ciasto. Następnie
przykryj bawełnianą ściereczką i
odstaw w ciepłe miejsce na 40
minut. Uformuj pizzę z ciasta na
blachę i wyłóż na pizzę przecier
pomidorowy oraz swoje ulubione
składniki. Włóż do piekarnika na 9
minut na 250 stopni.   
             smacznego życzą:
                Oliwia L., Julia J.

Żaden z Polaków nie może w to
wierzyć! Polacy nie przeszli do
półfinałów w piłce ręcznej.
W meczu Chorwacja Polska
przegraliśmy 23:37.Ten mecz był
przepustką do półfinałów.
Następnego dnia po tym strasznym
meczu nasz trener reprezentacji
zwolnił się. Tak dla nas skończyła
się przygoda na mistrzostwach
świata.
   
            Filip Głowa, Filip Pielot

Piłka nożna to miłość każdego prawie chłopaka, więc w okresie,
kiedy serduszka unoszą się dookoła, nie można nie wspomnieć o
najnowszej odsłonie tej gry!!! 
Gdy słyszymy, że się pojawiła i chcemy zagrać , to jak motyle w brzuchu
przed pierwszą randką! Gdy już trzymamy pada, a nasza gra odpala na
naszym sprzęcie to już prawdziwa euforia! I to nie koniec walentynkowych
związków, ponieważ w FIFIE 2016 w naszą męską grę grają kobiety!
Tej grze nie można odmówić efektywności. Spektakl kapitalnych animacji i
zagrań oglądanych z tak bliska, że nie ma opcji, by nie obejrzeć go do
końca. Już w sekundę po przeniesieniu się na stadion czujemy emocje
dnia meczowego. Zwłaszcza, gdy po trybunach niesie się hymn
drużyny.FIFA 16 jest fajna, rozbudowana i jak żadna inna gra przenosi do
naszego pokoju atmosferę piłkarskiego święta. Maks Kamiński

                                                                            

Ola Błaszczyk

Zaczynamy od
małego koka na
czubku głowy z
niedokończo-
nego kucyka.
Dzielimy go na
dwie części.
Wpinamy je we
włosy
wsuwkami tak,
aby nie ruszały
się. Końcówki
włosów
przekładamy
przez dwa
pasma i
zabezpieczamy
wsuwkami.

Ola Błaszczyk

google.pl
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Światowe gwiazdy w Polsce!!!
Kalendarz koncertów

      Bliźniacy

Kącik Fascynatów
Ferrari FXXK

Michał Szczupał

Nowy następca FXX! Czy to możliwe ?

Zaczęło się od jednego wyścigu pana Enzo Ferrariego
w barwach Alfy, poprzez modele 250 GTO,
Tessarossa, 599 Scuderria oraz 458 Italia do tego:
najnowszego, najpiękniejszego i najszybszego modelu,
który nazywa się FXXK.

Ma tyle opcji, że gdybym miał je wymieniać, to
potrzebowałbym książki grubszej niż encyklopedia.
Regulowane zawieszenie, tryby sportowe, ustawienia,
które dostosowują auto do pogody... 

Niestety kosztuje ponad 8 milionów złotych, jednak i
tak będzie najlepszym modelem  ferrari wszech czasó
w
                                                Michał Szczupał

- Disclosure (13.02.2016 na warszawskim Torwarze),
- Hurts (28.02.2016 w Poznaniu w Hali MTP2, 4.03.2016 na warszawskim
Torwarze) Zespół pojawi się w naszym kraju ponownie z promocją
nowego albumu,-  Macklemore i Ryan Lewis (18.03.2016 w Atlas Arenie w
Łodzi)! Duet gościł w Warszawie w 2013 roku, gdzie zrobił mega show!
- Mariah Carey (11.04.2016 w Tauron Arenie Kraków)
- Adam Lambert (30.04.2016 w Warszawie w hali Torwar) To druga
wizyta Adama Lamberta - w sierpniu 2015 dał koncert na ESKA Music
Awards odbierając nagrodę dla najlepszego artysty zagranicznego.
- Avicii (15.07.2016 na Stadionie Energa Gdańsk)
- Rihanna (06.08.2016 na Stadionie Narodowym) to piąty koncert Rihanny
w Polsce!
- Justin Bieber (11.11.2016 w Tauron Arena w Kraków)
Young Stars on Tour 2016 rusza w Polskę. Bars & Melody, Jeremi i
Artur Sikorscy, Sylwia Przybysz, Sylwia Lipka i inni artyści wystąpią w
marcu przyszłego roku na pięciu koncertach w Polsce. Fani wykonawców
młodego pokolenia będą mieli okazję posłuchać ich na żywo 16.03 w
Rzeszowie (Life House), 17.03 w Katowicach (Mega Club), 18.03 w Łodzi
(Bedroom), 19.03. w Gdańsku (Centrum Stocznia Gdańska) i 20.03. w
Szczecinie(DK Słowianin). O dodatkowe atrakcje dla uczestników, m.in.
program w formie pytań i odpowiedzi zadbają ambasadorzy
wydarzenia: Olciiak, Kislu, Thor, Smav, Yoczook, Rembol i Szumi.
Niestety na nasze najbliższe miasto (Katowice) bilety zostały już
wyprzedane. Informacje ze str.: Eska.pl  Zuza Gogolin

Nie tylko ubiór, ale i styl bycia się
liczy. Na fotce poniżej
prezentujemy szaloną Natalię        i
Agatę z VIb, które postawiły na
niecodzienne uczesania. Mają
idealne fryzury na wspólne
nocowanie! Podkreślają w ten
sposób swój luzacki styl bycia 
i dobry humor każdego dnia.        
                      Martyna Walasek

Agata

il.

Natalia
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Kolorowanka
antystresowa

Wykreślanka

Znajdź i wykreśl
podane obok
słowa. 
Powodzenia! 

Wiktoria Duda

Ciekawostki

Krzyżówka, tym razem wierszowana

k

źr. Google

google

Czy wiesz, że:

Warszawa po angielsku to Warsaw,
czyli w dosłownym tłumaczeniu
"widziała wojnę". To określenie jest
o tyle trafne, że po upadku
powstania warszawskiego i
dalszych działaniach wojennych 85
proc. budynków stolicy leżało w
gruzach.

Tarnów to polski biegun ciepła. To
małopolskie miasto jest miejscem,
gdzie najdłużej gości lato. Jeśli
zatem nie lubicie zimy, powinniście
zamieszkać w Tarnowie i przez
około 118 dni w roku cieszyć się
termicznym latem.

               Kamil Rzeszutek

K

Wiktoria Duda

grafika
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Tydzień Marlenki Horoskop - wyczytane      
w gwiazdach 

Byk -  dzisiaj po południu pójdziesz do sklepu i kupisz
sobie wymarzoną rzecz, weźmiesz ją do szkoły i
wszyscy będą ci zazdrościć.
Panna - dostaniesz pięć z historii z wielkiego
sprawdzianu, mało tego, będziesz miała nową
przyjaciółkę i będziecie się świetnie dogadywać.
Ryby -  Ten semestr rozpoczniesz świetnymi
ocenami. Nie zaprzepaść tej dobrej passy, masz
szansę na stypendium naukowe.
Bliźnięta - podczas wyjazdu na ferie spotkasz swoją
drugą połówkę, będziecie się świetnie dogadywać.
Zauroczenie przerodzi się w coś większego. 
Lew - dostaniesz czwórkę z wielkiego sprawdzianu.
Jutro rano wstaniesz i przed tobą będzie
najwspanialszy dzień w życiu. Niespodziankom nie
będzie końca.
Waga - Pod koniec lutego spędzisz cudowny dzień z
mamą na babskich zakupach. Pójdziecie na lody i do
sklepu z ubraniami, gdzie są najładniejsze ubrania. 
Strzelec - W tym tygodniu będziesz zawsze
uśmiechnięty. Powodów do radości będziesz miał
wiele, wizja dwóch tygodni wolnego to też powód do
uśmiechu. 
Rak - Podczas ferii zimowych będziesz miał wiele
okazji do szalonej zabawy. Szykuje się atrakcyjna
wycieczka. Dbaj o zdrowie, a szczególnie drogi
oddechowe.
Waga - W najbliższym czasie będziesz miał szanse
na poprawę jedynki z historii. Nie przegap takiej okazji.
A potem możesz się cieszyć feriami i zasłużonym
odpoczynkiem.
Skorpion - Te ferie będą nie zapomniane! Pojedziesz
do kuzynki, a tam białe szaleństwo. Zachowaj jednak
ostrożność, bo łatwo o kontuzję. 
Baran- W tym miesiącu spotka cię wielkie szczęście.
Miłe niespodzianki wprawią cię w doskonały nastrój, a i
w domu będzie się dobrze dziać.
Wonik - Ferie rozpoczną się dla ciebie fatalnie,
będziesz chory, ale będą odwiedzać cię prawdziwi
przyjaciele.
Koziorożec -Urządzisz sobie nocowanie z
przyjaciółmi! Będziecie oglądać filmy i zajadać
niezdrowe przekąski. Będzie super.

                       Natalia Czapla, Julia Hosumbek

Poniedziałek  
Marlenka z tatą są w operze.
Marlenka pyta:
- Dlaczego ten pan grozi tej pani kijem?  Tata: 
- Ten pan nie grozi tej pani. On dyryguje. 
- To czemu ta pani krzyczy?
- Ona śpiewa ...
Wtorek
Idzie Marlenka do sklepu i pyta:
- Ile kosztuje ta gazeta?
Sprzedawca:
-Która?
-Ta po 2,50.
Środa
Mama pyta Marlenkę:
-Co dziś robiłaś na podwórku?
-Udawałam ptaka.
-A co robiłaś-śpiewałaś czy ćwierkałaś?
-Jadłam robaki.

Czwartek
Mama pyta:     -
Marlenko , co
tak długo robisz
w kuchni?
Marlenka: 
- Wpadła mi
kostka lodu  do
wrzątku i nie
mogę jej
znaleźć. 
Piątek
Deszcz 

meteorytów. Obserwują Marlenka i jej siostra.
Marlenka pomyślała życzenie. Siostra nie zdążyła. 
Sobota 
Dlaczego Marlenka nie je bułki tartej? 
- Bo ciężko ją posmarować masłem.
Niedziela
Marlenka po powrocie z kolonii mówi do mamy:
- Mamo zapomniałaś wyszyć na metce moje imię       i
wszyscy mówili na mnie 30% bawełna!
                                                    Paulina Opałka

il. Marysia Rorot
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Gadu-Gadu, Skype, Facebook:
bezpieczni w sieci

Kalendarium

Życie coraz częściej toczy się w świecie wirtualnym. Od tego nie da
się uciec, a poza tym Internet to jedna z najfajniejszych rzeczy na
świcie. Dlatego mamy dla ciebie trochę zakazów i porad. Nie obrażaj
się, prawidłowego przechodzenia przez ulicę też cię kiedyś ktoś
uczył, prawda?
·  Swój adres mailowy, numer komunikatora dajesz tylko znajomemu,     z
którym się spotykasz i bawisz. Nikomu innemu!
·  Osobom poznanym w Sieci nie mówisz niczego o sobie, nie wysyłaj
fotografii, nie zdradzaj, gdzie mieszkasz. To bardzo ważne!
·  Facebook jest świetny, ale czy naprawdę musisz całemu światu
ujawniać, co robisz i jak się czujesz?
·  Cokolwiek zamieścisz w Internecie, będą do tego miały dostęp miliony
ludzi na całym świecie. Niestety, również do tego, co już wrzuciłeś,         a
potem próbowałeś usunąć.
·  Nie każdy internauta jest tym, za kogo się podaje.
·  Wspólnie z rodzicami wymyśl pseudonim, którym się będziesz
posługiwać w Sieci.                                                                 KK

2 luty - Dzień Handlowca
3 luty - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
4 luty - Tłusty Czwartek                                                                           6
luty - Ostatnia sobota karnawału
8 luty - Dzień Bezpiecznego Internetu
9 luty - Międzynarodowy Dzień Pizzy / Ostatki
10 luty - Popielec
11 luty - Światowy Dzień Chorych
14 luty - Dzień Zakochanych (Walentynki)
15 luty - Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
15 - 28 luty - ferie zimowe
17 luty - Dzień Kota
20 luty - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
22 luty - Dzień Ofiar Przestępstw
23 luty - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
29 luty - powrót do szkoły

                                                          Ola Błaszczyk,  Emilia Biela
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