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"Jedna kropla miłości jest więcej warta
niż ocean dobrych chęci 
i rozumu".
                                    B. Pascal
  

Najlepsze życzenia walentynkowe
wszystkim zakochanym 
                           składa  Redakcja

W NUMERZE:
Walentynkowe rymowanki
Główka pracuje, zagadki rozwiązuje
Serduszko puka w rytmie cha-cha
Uśmiechnij się, czyli duża porcja
humoru
Czy jesteś bystrzakiem?

- Powiedz mi Jasiu,
tylko szczerze,
jakie dziewczyny
bardziej ci się
podobają: ładne czy
inteligentne?
- Ani jedne, ani
drugie. Tylko Ty mi
się podobasz, moja
Walentynko...

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Jasiu bije swojego kolegę.
Podchodzi do niego starszy pan i
pyta:
- Dlaczego bijesz kolegę?
Jasio na to:
- Bo on mówi, że jestem gruby.
Starszy pan:
- Myślisz, że bijąc kolegę
schudniesz?

Nauczycielka mówi do Jasia:
- Twoje wypracowanie na temat
kota składa się tylko z jednego
zdania: "Moja kotka urodziła dwa
kociaki". Czy to nie za mało?
Na to Jasiu:
- Myśmy też się zdziwili,
poprzednio miała pięć.

Pani zadała dzieciom temat
wypracowania - "Jak wyobrażam
sobie pracę dyrektora?". Wszystkie
dzieci piszą, tylko Jaś siedzi
bezczynnie założywszy ręce.
- Czemu, Jasiu, nie piszesz? - pyta
nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę.

        Walentynki 
to święto par – nie tylko tych
szczęśliwych. Szczególnie
sprzyjają zakochanym, którym
brakuje odwagi, by wyznać swoje
uczucia. Zamiast potajemnie
wzdychać, mogą wysłać
romantyczną walentynkę.
Tradycyjna kartka walentynkowa
jest anonimowa, podpisana jedynie:
Twój Walenty lub Twoja
Walentynka. Takie wyznanie
(koniecznie na kartce w kształcie
serduszka lub z serduszkiem)
można ukradkiem włożyć do 

kieszeni, wsunąć do skrzynki lub
wysłać pocztą walentynkową, która
zwyczajem poprzednich lat będzie
pewnie w tym dniu działać w naszej
szkole. 
A więc KOCHAJMY SIĘ!!! 

Jeśli nie masz kartki z gotowym
wyznaniem, służymy pomocą. 
W tym numerze gazetki
znajdziesz kilka śmiesznych
wierszyków miłosnych.

.

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)

-Tato, tato! Strzeliłem dzisiaj dwie bramki! - chwali się
ojcu Jaś.
- Tak? To świetnie! A jaki był wynik meczu?
- 1:1!

Jasiu pyta taty: 
- Czy Morze Spokojne jest spokojne?
- Synu, nie możesz dawać mądrzejszych pytań?
- Mogę. Kiedy umarło Morze Martwe?

GŁÓWKA PRACUJE,
ZAGADKI ROZWIĄZUJE:)

1. Czwórka przyjaciół spędza czas na plaży
rozwiązując łamigłówki:

Daniel rozwiązuje krzyżówki,
Ten, kto używa ołówka, pij wodę, a kto korzysta z
długopisu - rozwiązuje rozsypankę wyrazową,
Iza rozwiązuje łamigłówki piórem,
Ten, kto rozwiązuje sudoku, pije lemoniadę,
Adam, który pije wodę gazowaną, nie lubi
krzyżówek z hasłami,
Ten, kto pije herbatę, nie jest Zuzią i używa
flamastra do łamigłówek.

Jaką łamigłówkę, napój oraz przyrząd do pisania ma
każda osoba?

2. Ustal stopień pokrewieństwa między Anią, jej
jedynym synem Łukaszem i resztą rodziny,
uzupełniając luki słowami: żoną, córką, wujkiem, 

dziadkiem:
Ojciec Ani jest ......... Łukasza.
Brat Ani jest ......... Łukasza.
Wnuczka Ani jest .............. Łukasza.
Synowa Ani jest ................. Łukasza.

3. Pradziadek Tomka urodził się w roku o sumie cyfr
równej 10 i zmarł w dniu swoich urodzin, w roku o
sumie cyfr równej 28. Ile lat przeżył?
A) 101           B) 100             C) 99         D) 98

4. Paweł jadą rowerem z prędkością 12 km/h dojechał
do Tomka w ciągu 15 minut. O ile szybciej musiałby
się poruszać, aby dotrzeć do kolegi o 5 minut
wcześniej?

5. Antek, Marcin, Zenek, Tomek i Łukasz lepili śnieżne
bałwanki. Antek wykonał ich mniej niż Marcin, ale
więcej niż Zenek. Łukasz - więcej niż Antek i więcej niż
Marcin. Tomek - więcej niż Marcin, lecz mniej niż
Łukasz. Który z chłopców ulepił najwięcej bałwanków?

.

.

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Na lekcji polskiego pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter? 
Na to Jasio:
- Kiedy mamy słaby wzrok.

Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie umyłeś
zębów?
- Bo mydło mi się nie zmieściło do
buzi.

Mama pyta Jasia:
- Czemu masz mokre włosy?
- Bo całowałem rybki na dobranoc.

Jasiu mówi do swojego kolegi:
- U mnie w domu modlimy się
przed każdym posiłkiem.
Na to kolega odpowiada:
- U mnie nie. Moja mama bardzo
dobrze gotuje.

Przyszła koleżanka do Jasia i pyta:
- Pobawimy się w szkołę?
- Tak - odpowiada Jaś. - Tylko ja
będę nieobecny.

Jasiu mówi do kolegi:
- Wiesz co? Teraz moja mama
codziennie jeździ konno, żeby
zrzucić trochę kilogramów.
- I co? Pomaga?
- Pewnie! Koń schudł już 10 kilo.

Zdenerwowana kobieta biega po
plaży z synkiem. W końcu mówi:
- Może przypomnisz sobie
wreszcie, w którym miejscu byłeś,
kiedy zacząłeś zakopywać tatusia?

Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi:
- Proszę pani, nie odrobiłem pracy
domowej...
Nauczycielka na to:
- Wiem, już wczoraj zaznaczyłam
kropki na cały tydzień...

Nauczycielka do Jasia:
- Byłby z ciebie świetny złodziej.
- Dlaczego?
- Bo w zeszycie nie pozostawiasz
żadnych śladów działalności.

RYMOWANKI
WALENTYNKOWE

To był strzał w dziesiątkę
tworzymy parę na piątkę, 
Obyśmy o tym pamiętali
i dalej namiętnie się kochali.

Marzę o tym w każdej chwili
Aby zajrzeć w oczy twoje
Tyle szczęścia memu sercu
Dały piękne wiersze twoje.

Samotny byłem przez wiele lat
Aż w końcu poznałem ciebie.
Teraz jaśniejszy jest mój świat,
Ty jesteś Słońcem na mym
niebie.

Jeśli jesteś już w łóżeczku
to wyjdź teraz z niego, 
podejdź do okna
i popatrz w niebo. 
Tam daleko są gwiazdek miliony,
tysiące
i jedno serduszko Ciebie
kochające.
A to malutkie serce Ci powie,
że w tej właśnie chwili myślę o
Tobie! 

Dużo mówić by się chciało,
Lecz na słowa czasu mało.
Mówię krótko, węzłowato:
Kocham Ciebie,
co Ty na to?
Ktoś bardzo Cię kocha,
nie powiem Ci kto.
I myśli o Tobie,
nie powiem co.
I tęskni, bo czuje,
że kogoś mu brak.
I w myślach całuje,
nie powiem Ci jak.
Lecz niech serce Ci powie
za dzień, może dwa,
że ten, kto Cię kocha,
to właśnie ja.

.
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a) około 30 litrów
b) niecałe 250 litrów
c) prawie 300 litrów
d) ponad 350 litrów

Liczbę uderzeń serca w ciągu
minuty określa się mianem tętna.

Tętno Liczba uderzeń 
na minutę

częste ponad 100

przeciętne 50 - 100

rzadkie poniżej 50

4. Która trójka liczb opisuje
wyłącznie tętno częste?
a) 90, 95, 99
b) 90, 100, 110
c) 95, 110, 120
d) 105, 110, 115

5. W czasie 20 sekund pomiaru
tętna u Karoliny doliczono się 23
uderzeń. Tętno (liczba uderzeń na
minutę) Karoliny to:
a) 23
b) 46
c) 69
d) 92

6. Jakie jest tętno Karoliny?
a) częste
b) przeciętne
c) rzadkie

Nerwy przewodzą informacje z
mózgu do mięśni z prędkością 120
metrów w ciągu sekundy.

7. Prędkość przewodzenia
informacji przez nerwy jest
najbardziej zbliżona do prędkości:
a) roweru
b) samochodu
c) pociągu ekspresowego
d) samolotu rolniczego

          Prędkości pojazdów

Pojazd Prędkość 
w km/h 

rower 15

samochód 70

pociąg 105

samolot rolniczy 400

SERDUSZKO PUKA
W RYTMIE CHA-CHA...

Krew stanowi nieco ponad 7%
masy ciała. Pani Ola waży 56 kg.

1. Masa krwi pani Oli to:
a) około 6 kg
b) około 5 kg
c) około 4 kg
d) około 3 kg

2. Od krwiodawcy można pobrać
jednorazowo 0,4 kg krwi. Ilu
dawców musiałoby oddać krew,
aby mogła ona całkowicie zastąpić
krew pani Oli?
a) 4       b) 6        c) 8       d) 10

Serce pompuje około 7000 litrów
krwi na dobę.

3. Ile litrów krwi pompuje serce w
ciągu godziny?

.

.



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 29 02/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMATMA DO KWADRATU

.

.

RYMOWANKI
WALENTYNKOWE

Najlepsze życzenia 
Na walentynki 
Dla fajnego chłopaka 
Od fajnej dziewczynki.

Walentynki są raz w roku, 
pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny, 
i promienny jak dzień wiosny!

W Walentynki piękny świat, 
więc Ci życzę uroczyście: 
żyj przynajmniej dwieście lat!... 
Ze mną, oczywiście!

Na walentynki przesyłam całusów
kilka - delikatnych jak muśnięcie
motylka .
Myślę, że jak je poczujesz, 
To mi się zrewanżujesz.

Dzień świętego Walentego 
To dzień dobry dla każdego! 
W tym dniu wszyscy to wyznają, 
Że chcą kochać i kochają!

Długo w Twe serce Amor celował,
Aż wreszcie dla mnie Cię upolował.
W sercu mym zamknę Cię na dwa
spusty,
Bo świat bez Ciebie jest strasznie
pusty.

W chmurach ciągle głowę mam. 
Ja o Tobie marzę tam.
O mej pięknej i wspaniałej,
Ukochanej ubóstwianej.

Sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości, 
dużo uścisków, samych radości,
spełnienia marzeń, mocy słodyczy,
w Dniu Walentego... życzy!

.

.
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Jeśli zgadniesz
Kto to taki,
To dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, że to ja,
To dostaniesz jeszcze dwa :)

Jesteś jak oddech ziemi
zroszonej rannym deszczem.
Jesteś jedynym promieniem
słońca, 
który świeci mi jeszcze.
Jesteś jak słowik, 
który co dzień do mnie
przylatuje.
Jesteś!
I za to Ci dziękuję.

Nie obiecuję Ci wiele,
Bo tyle prawie, co nic.
Najwyżej wiosenną zieleń
I pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele,
Bo tylko po prostu siebie.

Czy pozwolisz,
że Ci powiem,
w wielkim skrócie i milczeniu,
że Ci oddam i otworzę
w ciszy serc,
potoków lśnieniu,
słowa dwa, przez sen porwane,
przez noc ukryte,
przez czas schwytane,
słowa dwa,
co brzmią jak śpiew,
dwa proste słowa
–  kocham Cię.

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
- Jasiu - mówi tata. - Chcę, żebyś
wiedział, że dostałeś ode mnie takie
solidne lanie, bo bardzo cię
kocham! 
- Tatusiu, ja chyba nie zasługuję na
tyle miłości...

Zadowolony Jaś wraca do domu i
chwali się tacie:
- Tato! Dzisiaj tylko ja się zgłosiłem
z matematyki.
Tata pyta:
- A z czego pani pytała?
Jaś odpowiada:
- Kto nie odrobił pracy domowej!

Jasiu pyta taty:
- Tatusiu, czy poziomki maja
nóżki?
- Nie, synku.
- Kurczę, znów zjadłem biedronkę.

Lekcja przyrody.
- Jak nazywa się największe
zwierzę mieszkające w naszych
lasach? - pyta pani Jasia.
- Dźwiedź.
- Chyba niedźwiedź?
- Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem.

WALENTYNKOWE
RYMOWANKI

Kochać a lubić to wielka różnica,
sercem się kocha,a duszą
zachwyca.
Duszą zachwycać można
każdego,
a sercem kochać tylko jednego.

Nie rań serca,co cię kocha,
bo miłości krótki czas.
Kochać można w życiu często,
lecz prawdziwie tylko raz.

Jesteś bliską mi osobą, 

Krótko mówiąc - kocham Cię. 

Chcę być zawsze tylko z Tobą, 

Twą bliskością cieszyć się. 

Pragnę patrzeć

jak się śmiejesz 
I jak ronisz smutku łzy. 
Uwierz proszę, że istniejesz 
W moim sercu tylko Ty. 

Wszystko można zapomnieć 
radość, smutek i łzy, 
lecz nie można zapomnieć 
takiego chłopka, jak Ty. 

.

.
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CZY JESTEŚ
BYSTRZAKIEM?

        Znajdź jak najszybciej 
10 szczegółów, którymi różnią się  
rysunki przedstawiające amorki.

            Powodzenia :)

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Mama karmi małego Jasia:
- A teraz łyżeczkę za babcię, teraz
za tatę, za dziadka...
W końcu Jaś nie wytrzymał:
- Czy wy wszyscy nie możecie
najeść się sami?!

Jasio przychodzi do szkoły i pyta
nauczyciela:
- Czy można karać kogoś za to,
czego nie zrobił?
- Oczywiście, że nie.
- No to ja nie odrobiłem lekcji.

Nauczyciel matematyki mówi do
Jasia:
- Jasiu, załóżmy że jesteś już
dorosły, chcesz otworzyć sklep. Do
tego potrzeba 100 000 zł, a ty masz
15 000. Czego ci jeszcze brakuje?
- Bogatej żony.

Jasio krzyczy z łazienki:
- Mamo, jaką dasz mi dzisiaj
koszulkę do szkoły: długą czy
krótką ?
- Czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć
ręce.

.


