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W numerze lutowym polecamy
m.in. relacje z Walentynek oraz
innych akcji w naszej szkole :) 

Mów szeptem, jeśli
mówisz o miłości. 

Skąd się wzięły
WALENTYNKI? 

Jeszcze inne
opowieści opisują
Walentego jako
zwykłego
chłopaka, który
niósł pomoc
chrześcijanom w
chwilach
utrapienia, za co
został skazany na
rozszarpanie
przez dzikie
zwierzęta. W
oczekiwaniu na
śmierć nakreślił
list do ukochanej,

który podpisał "
Twój Walenty". 

„Wolę jedno życie
z Tobą, niż
samotność przez
wszystkie ery tego
świata” / J.R.R.
Tolken „Władca
Pierścieni”/ 
"Miłość jest jak
narkotyk" /Paulo
Coelho/

W Kościele
katolickim jest aż 8
Walentych, z czego
14 lutego obchodzi
się święto aż trzech
z nich. Jeden
poniósł męczeńską
śmierć w Afryce.
Drugi był księdzem
w Rzymie, trzeci
biskupem Terni,
który uzdrawiał
chorych. Według
legendy, jeden z
dostojników
cesarza

Klaudiusza zwrócił
się do niego o
pomoc, kiedy
zachorowała mu
córka. Gdy Walenty
uzdrowił ją, ojciec
przeszedł z całą
rodziną na
chrześcijaństwo, co
wywołało oburzanie
cesarza. Wściekły
Klaudiusz rozkazał
zabić uzdrowiciela.
Walenty – ksiądz
rzymski ponoć
udzielał

w tajemnicy
zakochanym
ślubów a cesarz
wydał przepis
zakazujący
legionistom
wchodzenia w
związki małżeńskie.
Jednak ci mieli
odmienne zdanie. I
właśnie wtedy z
pomocą
przychodził im
Walenty, który
zginął za swoją
konspiracyjną
działalność. DG 
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Wzmiankę o dniu Świętego
Walentego znajdujemy także 
w Hamlecie Williama Szekspira: 

W. Shakespeare
(1564-1616) 

WALENTYNKI
w 2b i 0a �

William
Szekspir –
dramaturg
wszech
czasów.

Największy
talent epoki
elżbietańskiej.

Ofelia: Nie
mówmy już o
tym, ale jak się
was pytać
będą, co to
znaczy, to
powiedzcie:
Dzień dobry,

dziś święty
Walenty.
Dopiero co
świtać poczyna;
Młodzieniec
snem leży
ujęty, A hoża
doń puka

dziewczyna.
Poskoczył
kochanek,
wdział szaty,
Drzwi rozwarł
przed swoją
jedyną I weszła
dziewczyna

do chaty, Lecz
z chaty nie
wyszła
dziewczyną.
(Hamlet, Akt IV
Scena 5; ) 

W grupie 0b
rozmawialiśmy
na temat
Walentynek,
poruszyliśmy
tematy
dotyczące
miłości,
ludzkiego serca,
zakochanych.

Następnie dzieci
przygotowały
kartki
Walentynkowe 
i wspólnymi
siłami wykonały
pracę
plastyczną.
BRAWO :) 

❤️WALENTYNKI
W GRUPIE 0b �

Dziękujemy
mamie Lenki, 
która upiekła
słodkości dla
całej klasy ❤
        Klasa 2b

Natomiast
każdy z grupy
0a otrzymał
walentynkową

niespodziankę.
dzieci robiły
piękne
bransoletki i
kotki. Głównym
motywem prac
było
oczywiście ❤️. 
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�RATOWNICTWO WODNE W KLASIE 4A 

Robert Lewandowski, super piłkarz, 
okiem Krystiana Potrykusa...

Robert
Lewandowski is
a Polish
professional
footballer who
plays as a
striker

for Bayern
Munich and is
the captain of
the Poland
national team.

Piłkarz
występujący na
pozycji
napastnika w
niemieckim
klubie Bayern
Monachium
oraz kapitan
polskiej
reprezentacji w
piłce nożnej.
Jest on, jej
najlepszym
strzelcem w
historii i
rekordzistą

pod względem
liczby występów
w reprezentacji.
Uczestniczył w
Mistrzostwach
Świata 2018,
Mistrzostwach
Europy w 2012 i
2016. Podczas
meczu ligowego
strzelił 5 goli w
9min, były to
najszybciej
strzelone
bramki w historii
ligi.

W ramach zajęć dodatkowych na pływalni
uczniowie klasy 4a rozpoczęli intensywne
zajęcia z elementami ratownictwa wodnego.
Uczniowie poznają techniki ratowania,
zachowania w wodzie oraz doskonalą swoje
umiejętności pływackie.Nadmienić należy, że
klasa 4a to klasa o zwiększonej ilości godzin
języka angielskiego ( 6 godzin w tygodniu )
oraz zajęć na pływalni.
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EMIRATY ARABSKIE-ciekawostki 
w języku polskim i angielskim  

Jan Szwałek
poleca :)

United Arab
Emirates

10 wybranych dla
WAS ciekawostek

Chciałbym
znowu napisać 
ciekawostki na
temat
Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich w
wersji
angielskiej 
i polskiej. 

1. About 3,000
Polish live in
the Emirates.
2. Islam is the
main religion.
3. In the
Emirates there
are 3 hotels that
are on the top
10 most
expensive

hotels in the
world.
4. 9.4 million
inhabitants live
in the Emirates.
5. The Emirates
are almost
there 4 times
smaller than
Poland.
6. In the

Emirates, the
national
language is
Arabic and the
currency is
dirham.
7. In the
Emirates ,
compulsory
education lasts
9 years.

8. Education
begins at the
age of six.
9. The average
IQ  level is 84.
10. Adulthood is
reached at the
age of 21
years.

1.  W Emiratach
mieszka około
3000 Polaków.
2.  Główną
religią jest
islam.
3.  W Emiratach
są 3 hotele
które są w
pierwszej 10
najdroższych

hoteli na
świecie.
4.  W Emiratach
mieszka 9,4
miliona
mieszkańców.
5.  Emiraty są
prawie 4 razy
mniejsze od
Polski.

6. Językiem
narodowym jest
język arabski, a
walutą dirham.
7. W Emiratach
obowiązkowa
nauka trwa 9 lat.
8. Naukę 
rozpoczyna się
w wieku  6 lat.

9. Średni
poziom IQ
wynosi 84.
10.
Pełnoletność
osiąga się w
wieku 21 lat.
Pozdrawiam!
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Czego potrzebujesz do łowienia ryb
metodą spinningową ?

Obowiązkowym wyposażeniem jest
wędka i kołowrotek z żyłką bądź
plecionką. Potrzebujecie także 3 gumki
ryby oraz 3 „główki jigowe” - możecie
kupić też blaszki,ja od nich zaczynałem.
Polecam blaszki obrotowe ...
...i ewentualnie
„woblery” do
wielkości 10
cm. Natomiast
najważniejszą
umiejętnością
jest zacinanie
ryb przy braniu
– to cała
sztuka
łowienia, nad
którą ja cały
czas pracuję.
Jeśli chodzi o
przynętę to
gumki rybki

wielkości 3 –
7,5 cm
przydadzą się
w ilości 3 sztuk
– bo łatwo je w
wodzie stracić.
Najlepsze są
gumki w
kolorze białym,
żółtym i
naturalnym
zbliżonym do
koloru dna...

Niebawem
przystąpię 
do kursu 

i egzaminu na
Kartę wędkarską

:)

     WĘDKARSKIE PORADY 
                 OKIEM 
        Kacpra Henniga 
               z klasy 7b

Zawsze
upewnijcie
się kto jest
właścicielem
jeziora aby
otrzymać
pozwolenie
na łowienie
ryb. Na
wszystkich
wodach
państwowych
potrzebna
jest karta
wędkarska,
którą można

zrobić od 14
roku życia i
można
wtedy łowić
ryby pod
opieką
profesjo-
nalnego
wędkarza.
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Powrót do dzieciństwa, czyli
NEXO poleca :)

Oliwier Grzelka 
o Hevelianum

Galeria Sztuki 
HUBERTUS
ART

HEVENIANUM 
W GDAŃSKU

HEVELIANM is
an educational
science center
set in parkland
& ruined 19th-
century fort,
with interactive
exhibits.
You must visit it
one day!
Oliwier, 4a

Co roku
czekałem na
kolejny zestaw
klocków lego.
Był to też mój
ulubiony
prezent
urodzinowy.
Rosłem a moje
klocki z czasem
stawały

się mniejsze i
bardziej
skomplikowane.
Gdy miałem 13
lat pojechałem
z mamą do
Danii.  W
miejscowości
Billund znajduje
się Legoland.
Zobaczyłem

tam wiele
aranżacji
swoich
zabawek.
Mogłem
przenieść się w
ten świat
dziecięcych
marzeń i
fantazji. Było
tam ponad

50 atrakcji a do
ich budowy
użyto 65 mln
klocków.
Największe
wrażenie zrobił
na mnie
Ninjago world ,
Knight’s
Kingston ...
NEXO poleca
!

Jest to
unikatowa na
skalę
europejską
twórczość.
Artysta Huber
Szymosz maluje
i buduje ptasie
dioramy 3D.
Rekwizytami

w tych pracach
są nieżywe
ptaki, które
zginęły w
sposób
naturalny. Ptaki
stanowią
element obrazu.
Polecam ( ul.
Dąbrowskiego)

Ma kilka
tematycznych
wystaw:
energia,
matematyka,
logika, natura, z
interaktywnymi
sprzętami
np:kabina
symulator
wichury

,rower na
którym można
naładować
telefon.Jest tu
wiele stanowisk
połączonych
nauka z
zabawą. Bardzo
polecam,
Oliwier Grzelka
z klasy 4a
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MINECRAFT oraz

ZACZYTANY KĄCIK

W tym miesiącu polecam grę Minecraft. Jest to fajna gra
edukacyjna dla dzieci i dorosłych. Gra jest survivalowa,
można budować w niej domy i hodować zwierzęta oraz
warzywa. Budujemy wszystko z bloków nie tylko domy,
również trawa lub woda jest budowana z kwadratów.
Trzeba umieć tu przetrwać, jak najszybciej wybudować
dom przed mobami i potworami. Ważne jest, by 
 utrzymać jedzenie przy pasku zdrowia. Jest to gra
kreatywna wspomagająca inteligencję, rozwija ona także
wyobraźnię. Bardzo lubię w nią grać.
Cyprian M. klasa IV a

Zachęcam wszystkich do przeczytania niezwykłej, polskiej serii
powieści
"Magiczne Drzewo", której autorem jest Andrzej Maleszka.
Cała kolekcja składa się z jedenastu tomów, są to fantastyczne
opowieści o niesamowitych przygodach dzieci, pełnych
niebezpieczeństw i magii.
Pierwszą częścią powieści jest "Czerwone krzesło", która jest
lekturą w szkole podstawowej.
Opowiada historię trójki rodzeństwa, na drodze których pojawia się
czerwone krzesło , zrobione z magicznego dębu, które spełnia
życzenia , zarówno te dobre jak i złe.
W kolejnych częściach serii dzieci wybierają się w podróż i
odnajdują nowe magiczne przedmioty , dzięki którym przeżywają
dużo ciekawych sytuacji.
Między innymi odnajdują magiczny most, walczą z olbrzymem,
muszą stoczyć pojedynek z klonem Kukiego, zmierzyć się z trudną
grą i pokonać smoka.
Przenoszą się do świata ogromnych , toczą walkę z gigantami ,
zdobywają berło, które daje władzę nad ludźmi, zwierzętami i
przedmiotami, ratują ludzi, którzy przemieniają się w roboty przez
użądlenia stalowych os i przenoszą się do świata dinozaurów, 
gdzie walczą z drapieżnymi jaszczurkami i olbrzymim
krokodylem. Polecam wszystkie części, które bardzo mnie
wciągnęły i zainteresowały.
W każdej z nich działo się coś bardzo ciekawego co powodowało, że
z chęcią przystępowałem do ich czytania i każdą stronę czytałem z
zapartym tchem.
                                                   JULIANOS z 5 klasy
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ZAKOCHANI W ZWIERZĘTACH, czyli Tiara naszej
uczennicy Amelii :) ''Mój piesek - serduszko 

u moich stóp'' 

Chciałabym przedstawić Wam moją najlepszą przyjaciółkę Tiarę. Jest to owczarek holenderski. 
Ma ciemno brązową sierść w złote pręgi i piękne oczy. Pochodzi z hodowli ,,Bella Sama" w Warszawie.
Jest to pies rasowy i posiada rodowód. Chcąc dobrze się przygotować na jej przybycie przeczytałam
kilka książek na temat wychowania, pielęgnacji i o tym co jest niezbędne do posiadania pupila,
 m.in.: ,,Okiem Psa ''-Johna Fishera. Polecam szczególnie tę poezję. Moja Tiara przyjechała do mnie gdy
miała dwa miesiące i od razu zaczęłam jej tresurę, poprzez karmienie jej z ręki. Dzięki temu nawiązuje
się z psem lepszą więź i zyskuje się jego zaufanie. Mały szczeniak to również kłopot.
 Tiara przebywając sama w domu ,miała wielką potrzebę gryzienia. Dlatego poobgryzała meble, listwy
przypodłogowe oraz kapcie i buty mojej mamy. Żeby zminimalizować szkody warto kupić prasowane
lub suszone kości, przysmaki dentystyczne, żwacze oraz gryzaki (miękkie zabawki szybko zostawały
zniszczone) - tego też dowiedziałam się z książki Johna Fischera. Uważam, że jest to bardzo
inteligentna suczka, ponieważ szybko nauczyła się załatwiać na dworze oraz wielu komend takich jak:
leżeć, siad, łapa, tunel, zostań, czołgaj się, patrz, równaj, hop. Wspaniale sobie radzi z różnymi
przeszkodami, uwielbia pływać oraz łapać frisbee i piłki. Jest bardzo ciekawa świata i przyjaźnie
nastawiona do ludzi i innych psów. Jednak pies to nie tylko zabawa, ale też obowiązek. 
Muszę z nią codziennie wychodzić na jeden długi, godzinny spacer, wizyty u weterynarza i zapewnić jej
kontakt z innymi psami oraz profesjonalne szkolenie. Psy tej rasy potrzebują dużo ruchu oraz ćwiczeń
intelektualnych. Owczarki holenderskie często są wykorzystywane w policji, wojsku oraz ratownictwie.
Kiedyś służyły głownie jako psy pasterskie do zaganiania owiec. 
Mimo, że Tiara z pozoru wygląda groźnie to wcale taka nie jest. Uwielbia jak się ją głaszcze i przytula.
Bardzo zabiega o naszą uwagę i jest zazdrosna o wszystko. Gdy wracam do domu nawet w złym
humorze, ona zawsze ogromnie się cieszy, poprawiając mi nastrój. Uwielbiam spędzać z nią czas 
na spacerach, zabawach i szkoleniach. Jest moim najlepszym przyjacielem. Jak jestem chora-leży 
mi w nogach, gdy jestem smutna przychodzi z zabawką lub daje mi buziaka, a gdy jestem na nią zła
 i nie chcę jej widzieć to tak długo mnie przeprasza, aż mi przechodzi ta złość. Jej inteligencja i uroda
zostały docenione na jej pierwszej wystawie gdzie, w ramach „10 Karnawałowej Wystawy Psów
Rasowych” w Sopocie otrzymała ocenę doskonałą.


	Jeszcze inne opowieści opisują Walentego jako zwykłego chłopaka, który niósł pomoc chrześcijanom w chwilach utrapienia, za co został skazany na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił list do ukochanej,
	który podpisał " Twój Walenty".
	„Wolę jedno życie z Tobą, niż samotność przez wszystkie ery tego świata” / J.R.R. Tolken „Władca Pierścieni”/  "Miłość jest jak narkotyk" /Paulo Coelho/
	William Szekspir – dramaturg wszech czasów.
	Największy talent epoki elżbietańskiej.
	W ramach zajęć dodatkowych na pływalni uczniowie klasy 4a rozpoczęli intensywne zajęcia z elementami ratownictwa wodnego. Uczniowie poznają techniki ratowania, zachowania w wodzie oraz doskonalą swoje umiejętności pływackie.Nadmienić należy, że klasa 4a to klasa o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego ( 6 godzin w tygodniu ) oraz zajęć na pływalni.
	WĘDKARSKIE PORADY
	Czego potrzebujesz do łowienia ryb metodą spinningową ?
	OKIEM
	Kacpra Henniga                 z klasy 7b
	Obowiązkowym wyposażeniem jest wędka i kołowrotek z żyłką bądź plecionką. Potrzebujecie także 3 gumki ryby oraz 3 „główki jigowe” - możecie kupić też blaszki,ja od nich zaczynałem. Polecam blaszki obrotowe ...
	Niebawem przystąpię  do kursu  i egzaminu na Kartę wędkarską :)
	...i ewentualnie „woblery” do wielkości 10 cm. Natomiast najważniejszą umiejętnością jest zacinanie ryb przy braniu – to cała sztuka łowienia, nad którą ja cały czas pracuję. Jeśli chodzi o przynętę to gumki rybki
	wielkości 3 – 7,5 cm przydadzą się w ilości 3 sztuk – bo łatwo je w wodzie stracić. Najlepsze są gumki w kolorze białym, żółtym i naturalnym zbliżonym do koloru dna...

	Zawsze upewnijcie się kto jest właścicielem jeziora aby otrzymać pozwolenie na łowienie ryb. Na wszystkich wodach państwowych potrzebna jest karta wędkarska, którą można
	zrobić od 14 roku życia i można wtedy łowić ryby pod opieką profesjo- nalnego wędkarza.
	Powrót do dzieciństwa, czyli NEXO poleca :)
	MINECRAFT oraz  ZACZYTANY KĄCIK
	Zachęcam wszystkich do przeczytania niezwykłej, polskiej serii powieści "Magiczne Drzewo", której autorem jest Andrzej Maleszka. Cała kolekcja składa się z jedenastu tomów, są to fantastyczne opowieści o niesamowitych przygodach dzieci, pełnych niebezpieczeństw i magii. Pierwszą częścią powieści jest "Czerwone krzesło", która jest lekturą w szkole podstawowej. Opowiada historię trójki rodzeństwa, na drodze których pojawia się czerwone krzesło , zrobione z magicznego dębu, które spełnia życzenia , zarówno te dobre jak i złe. W kolejnych częściach serii dzieci wybierają się w podróż i odnajdują nowe magiczne przedmioty , dzięki którym przeżywają dużo ciekawych sytuacji. Między innymi odnajdują magiczny most, walczą z olbrzymem, muszą stoczyć pojedynek z klonem Kukiego, zmierzyć się z trudną grą i pokonać smoka. Przenoszą się do świata ogromnych , toczą walkę z gigantami , zdobywają berło, które daje władzę nad ludźmi, zwierzętami i przedmiotami, ratują ludzi, którzy przemieniają się w roboty przez użądlenia stalowych os i przenoszą się do świata dinozaurów,
	gdzie walczą z drapieżnymi jaszczurkami i olbrzymim krokodylem. Polecam wszystkie części, które bardzo mnie wciągnęły i zainteresowały.
	W każdej z nich działo się coś bardzo ciekawego co powodowało, że z chęcią przystępowałem do ich czytania i każdą stronę czytałem z zapartym tchem.
	JULIANOS z 5 klasy
	W tym miesiącu polecam grę Minecraft. Jest to fajna gra edukacyjna dla dzieci i dorosłych. Gra jest survivalowa, można budować w niej domy i hodować zwierzęta oraz warzywa. Budujemy wszystko z bloków nie tylko domy, również trawa lub woda jest budowana z kwadratów. Trzeba umieć tu przetrwać, jak najszybciej wybudować dom przed mobami i potworami. Ważne jest, by   utrzymać jedzenie przy pasku zdrowia. Jest to gra kreatywna wspomagająca inteligencję, rozwija ona także wyobraźnię. Bardzo lubię w nią grać. Cyprian M. klasa IV a

	ZAKOCHANI W ZWIERZĘTACH, czyli Tiara naszej uczennicy Amelii :) ''Mój piesek - serduszko
	u moich stóp''
	Chciałabym przedstawić Wam moją najlepszą przyjaciółkę Tiarę. Jest to owczarek holenderski.
	Ma ciemno brązową sierść w złote pręgi i piękne oczy. Pochodzi z hodowli ,,Bella Sama" w Warszawie. Jest to pies rasowy i posiada rodowód. Chcąc dobrze się przygotować na jej przybycie przeczytałam kilka książek na temat wychowania, pielęgnacji i o tym co jest niezbędne do posiadania pupila,
	m.in.: ,,Okiem Psa ''-Johna Fishera. Polecam szczególnie tę poezję. Moja Tiara przyjechała do mnie gdy miała dwa miesiące i od razu zaczęłam jej tresurę, poprzez karmienie jej z ręki. Dzięki temu nawiązuje się z psem lepszą więź i zyskuje się jego zaufanie. Mały szczeniak to również kłopot.
	Tiara przebywając sama w domu ,miała wielką potrzebę gryzienia. Dlatego poobgryzała meble, listwy przypodłogowe oraz kapcie i buty mojej mamy. Żeby zminimalizować szkody warto kupić prasowane lub suszone kości, przysmaki dentystyczne, żwacze oraz gryzaki (miękkie zabawki szybko zostawały zniszczone) - tego też dowiedziałam się z książki Johna Fischera. Uważam, że jest to bardzo inteligentna suczka, ponieważ szybko nauczyła się załatwiać na dworze oraz wielu komend takich jak: leżeć, siad, łapa, tunel, zostań, czołgaj się, patrz, równaj, hop. Wspaniale sobie radzi z różnymi przeszkodami, uwielbia pływać oraz łapać frisbee i piłki. Jest bardzo ciekawa świata i przyjaźnie nastawiona do ludzi i innych psów. Jednak pies to nie tylko zabawa, ale też obowiązek.
	Muszę z nią codziennie wychodzić na jeden długi, godzinny spacer, wizyty u weterynarza i zapewnić jej kontakt z innymi psami oraz profesjonalne szkolenie. Psy tej rasy potrzebują dużo ruchu oraz ćwiczeń intelektualnych. Owczarki holenderskie często są wykorzystywane w policji, wojsku oraz ratownictwie. Kiedyś służyły głownie jako psy pasterskie do zaganiania owiec.
	Mimo, że Tiara z pozoru wygląda groźnie to wcale taka nie jest. Uwielbia jak się ją głaszcze i przytula. Bardzo zabiega o naszą uwagę i jest zazdrosna o wszystko. Gdy wracam do domu nawet w złym humorze, ona zawsze ogromnie się cieszy, poprawiając mi nastrój. Uwielbiam spędzać z nią czas
	na spacerach, zabawach i szkoleniach. Jest moim najlepszym przyjacielem. Jak jestem chora-leży
	mi w nogach, gdy jestem smutna przychodzi z zabawką lub daje mi buziaka, a gdy jestem na nią zła
	i nie chcę jej widzieć to tak długo mnie przeprasza, aż mi przechodzi ta złość. Jej inteligencja i uroda zostały docenione na jej pierwszej wystawie gdzie, w ramach „10 Karnawałowej Wystawy Psów Rasowych” w Sopocie otrzymała ocenę doskonałą.


