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WALENTYNKI WZIĘŁY SWOJĄ
NAZWĘ OD ŚW.WALENTEGO

ŻYCZENIA
WALENTYNKOWE

1.Nie dlatego, że
Cię lubię,
nie dlatego, że Cię
znam,
lecz dlatego, że Cię
kocham,
Tobie swoje serce
dam
2.Żyję, by kochać,
Kocham, by żyć,
a Ty jesteś właśnie
tym,
z którym chcę być

3.Z bliska i z daleka,
w smutku i radości,
nie zapomnij nigdy
o mojej miłości.Święty Walenty jest

uważany za
patrona
zakochanych co
jest prawdą, ale
opiekuje się także
osobami chorymi
psychicznie.
Walenty według

wiarygodnych
źródeł z
wykształcenia był
medykiem, z
powołania
natomiast
duchownym.
Legenda i historia
są tu zgodne

– zaskakuje mowa
o jego miłości do
niewidomej córki
swojego strażnika.
Legenda mówi, że
jego narzeczona
pod wpływem jego
miłości odzyskała
wzrok. 

https://potworek.com/tag/o-jasiu
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                   Dzień Babci i Dzień Dziadka

       Sto lat         
         

        
        Życzenia

Całe długie
życie radość
niech przeplata
i szczęścia nić
złota wije się
przez lata.

    Życzenia

Kochana
Babuniu w dniu
Twojego święta
bądź zawsze z
nami, bardzo
uśmiechnięta. 

Dużo zdrowia i
miłości, mocy
śmiechu i
słodkości,
mało smutku
oraz łez pełni
szczęścia, jeśli
chcesz.

.

.

Ogólnie Dzień
Babci jest
obchodzony 21
stycznia, a
Dzień Dziadka
22 stycznia.
W naszej szkole
obchodziliśmy
ich dzień 4
lutego. Udział
brała klasa I SP,
III SP oraz klasa
IV. Dzieci
śpiewały,
mówiły

wierszyki oraz
składały swoim
dziadkom
życzenia i
wspólnie
zaśpiewały dla
nich ,,Sto lat,,.

Jakże
chciałbym dziś
o Babciu droga,
W radość
zmienić
wszystkie troski
Twoje, Szczerą
modlitwą
wyprosić Boga
Słodką nagrodę
za Twój trud i
znoje I
wszystkie
smutki w
szczęście ci
zamienić I Dzień

Babci słonkiem
opromienić I na
twe usta
sprowadzić
uśmiechy Byś
doczekała z
swych wnucząt
pociechy. 

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 43 02/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

     Walentynki Tydzień z książką

Co z
karnawałem?

W tym roku w
naszej szkole
zamiast
karnawału,
odbędą się
Walentynki i
Tydzień z
książką.
Zapowiadają się
świetne dwa
tygodnie

      KARNAWAŁ W         
    NASZEJ SZKOLE

.

.

Od 11 do 13
lutego w naszej
szkole na
górnym
korytarzu
można składać
''Pocztę
Walentynkową''
do specjalnej
skrzynki.
Następnie 14
lutego, w
prawdziwe
walentynki,
zostają rozdane
wszystkie

"pocztówki".
Tego samego
dnia wszyscy
oprócz
nauczycieli
przebierają się
na czerwono.

Od 18 do 22
lutego w naszej
szkole odbędzie
się tydzień z
książką. W tych
dniach klasy IV -
VIII i III
gimnazjum
czytają
fragmenty
wybranych
książek, a także
przebierają się
za postacie z
owej książki. 18
- ego jest "dyżur

" klasy IV, 19
- ego klasy V,
20 - ego klasy
VI, 21 - ego
klasy VII i
VIII, a 22 -
ego klasy III
gimnazjum.

    DOWCIPY
Jasiu ubiera na
karnawał
maskę, aby nikt
go nie poznał.
Wyszedł z
domu i idzie na
karnawał do
szkoły.
Przechodzi
przez ulicę i nie
zauważył
jadącej

ciężarówki. 
Ciężarówka
Jasia
przejechała,
Jasiu trafia do
szpitala.
Pyta się Boga:
- Czemu mnie
nie uratowałeś?
- Bo cię nie
rozpoznałem.

.

.
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                Bezpieczeństwo na drodze

Pamiętajcie o 
kamizelkach.

Bezpieczna 
zima

iedy zima
nadchodzi
Wtedy cały
świat chłodzi.
Jak śnieg z
nieba prószy
to mróz
szczypie w
uszy.
Gdy śniegu
spadnie miara
Ulepimy wnet
bałwana.

Zima jest już
blisko,
więc przygotuj
się na
wszystko.
Kup
buty,czapkę,szalik,
i ciepło kurtki,
zima  przyjdzie
już.

Pewnie z wielu
Was bardzo lubi
jezdzić na
rowerze.A
niektórzy
dojeżdzają nim
do
szkoły.Pamiętajcie
lecz o zasadach
bezpieczeństwa.Gdy
wracamy do
domu ze szkoły
to powoli robi się
ciemno tak
samo jak
wyjeżdzamy

rano.Kierowcy
niestety nie
zawsze nas
zauważają z
daleka.Więc
lepiej
zabezpieczyć
się w kamizelkę
odblaskową dla
własnego
bezpieczeństwa.

.

.

Pamiętajmy o
noszeniu
odblaskowych
elementów na
zewnętrznym
ubraniu nie tylko
podczas drogi
ze szkoły i do
szkoły, ale
także podczas
zabaw w środku
dnia na
świeżym
powietrzu –
pamiętaj, że
opady śniegu,

mgły i
zachmurzenie
bardzo wpływają
na ograniczenie
widoczności.Podczas
zimowych
zabaw warto
jednak
przestrzegać
pewnych zasad,
które pozwolą
uniknąć
nieprzewidzianych
sytuacji.

Zimą lepimy
bałwanki,
chodzimy na
sanki.
A gdy śnieżek
prószy,
Zimno nam jest
w uszy.
Ciepłe kurtki
zakładamy,
I do zimowej
zabawy
ruszamy.

.

.
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28 lutego - Tłusty
Czwartek

Sposób
przygotowania

4. Odstawić na 15
minut.

Składniki
(na 12
sztuk)

.

.

-50 dag mąki
-4 dag drożdży -
15 dag cukru -
20 ml mleka 
-8 łyżek masła
lub margaryny -
1 jajko
-szczypta soli -
tłuszcz do
smażenia -
powidła lub
dżem

Przepis na
lukier - Dwie
szklanki cukru
pudru
wymieszać z
kilkoma
kroplami
cytryny i
czterema
łyżkami ciepłej
wody. Polewać
pączki,
zostawić do
zastygnięcia.

1. Mąkę wsypać
do miski,
skruszyć
drożdże,
posypać połową
cukru, wlać
połowę letniego
mleka, lekko
przemieszać
wszystko i
odstawić w
ciepłe miejsce
na 15 minut.

2. W tym czasie
roztopić masło
w pozostałym
mleku,
przestudzić i
wymieszać z
jajkami, resztą
cukru i szczyptą
soli. Wlać do
rozczynu i
wyrobić jednolite
ciasto.
Ponownie
odstawić do
wyrośnięcia.

3. Ciasto
podzielić na 12
części,
spłaszczyć 
ręką, położyć
na nie po
łyżeczce
dżemu i ulepić
kulki tak, by
dżem znalazł
się w środku i
nie wypływał.

5. Do rondla
wlać tłuszcz.
Gdy mocno się
rozgrzeje,
wrzucać do
niego po trzy
pączki. Gdy się
zarumienią na
złotobrązowy
kolor,
wyjmować łyżką
cedzakową.
Jeszcze ciepłe
obtoczyć w
cukrze pudrze.

Gotowe pączki
możecie
obtoczyć w
cukrze pudrze
albo oblać
lukrem.
Smacznego!

.

.
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