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WALENTYNKOWO

WALENTYNKI

ŚWIĘTO POTRZEBNE CZY BEZ SENSU

Według mnie dobrze obchodzić
walentynki, ponieważ można
wtedy bardziej pokazać swoje
odczucia do drugiej osoby. Można
też dać danej osobie jakiś miły
prezent lub pokazać swoje uczucia
w inny sposób.
Jessica, 5d

to nie koniec: czytaj, str. 3

Każdego roku coś piszemy o walentynkach, bo jakżeby inaczej. W tym roku też było to
święto miłości w naszej szkole. Pocztę walentynkową zorganizowały samorządy klas I - III
i IV - VIII. 14 lutego wiele uczniów dostało walentynkę. 
A my poprosiliśmy o wypowiedź na temat sensu tego święta. 

Moim zdaniem walentynki to dobry pomysł, ale
zwierzęta domowe będę zmęczone od ciągłego
przytulania.
Dawid, 6c
Według mnie walentynki to potrzebne święto dla par i
związków. Pomaga ono utrwalić związki a także
zawrzeć nowe. Pary, wysyłając do siebie prezenty i
spędzając ze sobą dużo czasu, umacniają swoje
uczucie. Natomiast single czują się pewniej podczas
składania propozycji związku.
Bruno, 8f
Uważam, że nie powinno się obchodzić walentynek,
bo jeśli kogoś kochasz, to całe życie a nie tylko w tym
dniu. 
Natalia, 5d
Moim zdanie walentynki powinny być, bo jest to
święto miłości, które jest obchodzone tylko raz w roku.
jest to święto zakochanych, którzy powinni spędzić je
najlepiej jak można.
Oliwia, 8a

Walentynki powinniśmy obchodzić, ponieważ jest to
wspaniałe święto - pełne miłości i radości. Spędzamy
je z osobą ukochaną, którą darzymy wielkim
uczuciem. Nawet, jeśli nie mamy takiej osoby,
powinniśmy je spędzać z kimś bliskim, na przykład
przyjacielem.
Zuzanna, 8f

Uważam, że w Polsce powinniśmy
obchodzić walentynki, gdyż miłość
jest wyjątkowym zjawiskiem, które
możemy okazać podczas tego
święta. Jest to dzień, a którym
ludzi łączy miłość.
Emilka, 6a

Uważam, że walentynki są fajne, ponieważ właśnie w nie dużo ludzi
spotyka się ze swoimi ulubieńcami.
Magdalena, 6c
Uważam, że walentynki powinny być, ponieważ mimo tego, że dzień ten
może bardzo zdołować singli, to i tak każdy może go uczcić. Jest to
bardzo fajny i bardzo klimatyczny czas. Dawanie sobie prezentów i
walentynek jest bardzo urocze.
Zuzanna, 8f
Walentynki są bez sensu, bo jak się kogoś kocha, to przez cały czas, a
nie tylko w tym jednym dniu.
Lena, 6c
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Uważam, że walentynki to wspaniały dzień, ponieważ
dużo ludzi wyznaje sobie wtedy miłość. Osobiście
obchodzę to święto i wysyłam walentynki do lubianych
przeze mnie ludzi.
Zuzia, 8a 
Uważam, że walentynki to cudowny dzień, który
powinien być  obchodzony, ponieważ podczas niego
ludzie zbliżają się do siebie, okazują prawdziwe
uczucia i są mili i ciepli wobec siebie.
Oliwia, 8a
Moim zdaniem dzięki walentynkom można łatwo
przekazać drugiej osobie swoje odczucia lub sprawić
jej przyjemność.
Magda, 8a
Uważam, że walentynki to fajne święto, bo coś się
dzieje w szkole, zawsze można komuś okazać
uczucia. 
Ania, 8a
Walentynki są strasznie niepotrzebne.Jeśli ktoś kogoś
kocha, powinien - a nie tylko w jeden dzień. To święto,
to tylko przypomnienie komuś, że jest samotny.
Niefajnie.
Marta, 8f
Uważam, że świętowanie walentynek jest dobrą
tradycją, ponieważ możemy dobrze się bawić podczas
robienia anonimowych liścików miłosnych. Oprócz
tego możemy wyznać komuś miłość poprzez prezenty
i fajnie spędzić razem czas.
Victoria, 6c

wybrali i spisali: 
Azat, Sveta, Kacper, Maciek, Szymon

Według mnie walentynki są
potrzebne, ponieważ osoby
zakochane mogą uczcić swój
związek. A osoby, które nie są w
związku, mogą wysłać walentynkę
komuś, kto im się podoba.
Walentynkę można też wysłać
przyjacielowi i podziękować za tę
przyjaźń i umilić dzień.
Emilka, 6c

Według mnie nie powinniśmy obchodzić walentynek,
ponieważ jeżeli się kogoś kocha, powinno mu się
okazywać miłość cały rok, a nie tylko w ten dzień.
Alicja, 5d
Uważam, że trzeba obchodzić walentynki, ponieważ
można się zakochać. 
Tomasz, 5d
Można je obchodzić, ale nie trzeba.
Maks, 5d
Moim zdaniem walentynki to jest fajne święto.
Jest to święto zakochanych, dzięki któremu
powinniśmy spędzić czas z (jeśli ktoś posiada) drugą
połówką. Uważam jednak, że osoby, które nie mają
drugiej połówki, mogą uważać to święto za
niepotrzebne.
Paweł, 6c   
Nie należy dochodzić walentynek, bo są smutne,
ponieważ nie zawsze wszyscy dostaną prezent lub
będą w związku.
Wiktoria, 6a
Walentynki nie powinny być obchodzone, ponieważ
gdy ktoś nie ma osoby, z którą chciałby je spędzić, to
serce może dać jedynie swojemu chomikowi. A gdy
ktoś ma drugą połówkę, powinien jej wręczać prezenty
cały rok. Szkoda marnować papier na kartki
walentynkowe. Walentynki są beż sensu. Wtedy
wzrastają ceny wszystkiego, jakby nie można było dać
w inny dzień kwiatka. 
Vanessa, 5d
Uważam, że walentynki powinny istnieć, ale mogłyby
być obchodzone mniej hucznie. To znaczy, według
mnie, nie powinni rozdawać róż na ulicy, tylko lepiej
spędzić to święto bardziej prywatnie. Razem ze swoją
połówką.
Milena, 6c
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Spodziewaliśmy się zwykłego, nie najlepszego balu
szkolnego, lecz byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Było
naprawdę fajnie.

NIE BYŁO STYPY ALE BYŁ ODLOT
Na początku pan dyrektor powiedział nam, w których szatniach możemy
się przebrać. Wtedy zauważyliśmy, jak dużo osób przyszło na bal. 
Po wejściu na salę spostrzegliśmy animatorów, którzy pokazywali nam
tańce i puszczali muzykę. Były też dymiarki i przeróżne kolorowe światła.
Wszystkie efekty dodawały klimatu temu wydarzeniu. Na początku dużo
tańczyliśmy. 
NIE TYLKO TAŃCE
Gdy odczuliśmy pierwsze zmęczenie, które zauważyli animatorzy,
zorganizowali zabawę - limbo. Było dużo śmiechu. Następną zabawą był
tunel. Najpierw dziewczyny robiły tunel chłopakom, którzy musieli przez
niego przejść, potem odwrotnie - chłopcy, dziewczynom. 

Przez tłum przebywający na sali
gimnastycznej podczas balu kilka
osób miało zawroty głowy. Na
szczęście nic nikomu się nie stało i
mogliśmy dalej świetnie się
bawić.  
BALONOWY SZAŁ
Również bardzo było ciekawe, jak
animatorzy rzucili balonami. Ten,
kto go złapał, miał balona dla
siebie. Potem wiele osób
zdecydowało się na bitwę tymi
balonami.

10 lutego odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Zabawa dla klas 5-8 rozpoczęła się
o 18:15 i trwała dwie godziny. Razem z naszymi redakcyjnymi kolegami postanowiliśmy
trochę opowiedzieć wam o balu.

Kacper, Maciek i Szymon

SZALONA PŁACHTA
Ostatnią zabawą była kolorowa
płachta. Polegała ona na
utrzymaniu piłeczek na płachcie,
lecz osoby biorące udział w
zabawie, nie chciały trzymać 
się reguł, i ich celem było
wyrzucenie piłeczek poza płachtę.
Po tej zabawie wszyscy mieli za
zadanie pozbierać rozrzucone
piłeczki do worków. 

Pod koniec  balu DJ puścił znaną i
(nie)lubianą piosenkę Zielone
wykonawcy Palion. 
UDANE ZAKOŃCZENIE
Po udanej zabawie poszliśmy do
szatni,  gdzie czekały na nas nasze
kurtki i próbujący się do nich
dostać nasi koledzy.  Potem
wyszliśmy ze szkoły i wróciliśmy do
swoich domów.
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Chociaż w czasie naszych ferii nie było śniegu pod dostatkiem, miłośnicy nart mogli pojeździć nie tylko w
Beskidach, Tatrach czy Karkonoszach. Ja miałem to szczęście, że pojechałem na Słowację. Był śnieg i super
warunki dla narciarzy. A że lubię taki wypoczynek, naprawdę jestem zadowolony z pobytu i polecam to miejsce,
bo naprawdę jest atrakcyjne.

Szymon Pawlik

MOJE 
NARCIARSKIE FERIE

Chopok to góra, która jest na
Słowacji, w pobliżu miasta
Liptowski Mikulasz. 
Byłem tam cztery dni. 
Na nartach przejechałem 63,5 km.
Góra Chopok ma 2024 m. 

ZIMOWE OBLICZE CHOPOKA

Ośrodek narciarski tam położony nazywa się Jasna (Chopok).
Posiada on łącznie 35 tras narciarskich o długości 50,7 km. 
Ja pojeździłem na wszystkich trasach i najbardziej spodobały mi się:
niebieska 34c oraz czarna 32. 
Z szczytu tej góry miałem okazję podziwiać przepiękne widoki, a
pewnego razu podziwiałem chmury, które znajdowały się pod tym
szczytem. 
Codziennie przez te 4 dni na stok dostawałem się skibusem, który był
mega udogodnieniem (nie trzeba było wtedy szukać miejsca na
parkingu).Położony wśród gór, na północnym

brzegu sztucznego jeziora
Liptowska Mara. 
RELAKS W AQUAPARKU

W przedostatnim dniu, w ramach
odpoczynku, odwiedziłem
Tajlandię, czyli Aquapark z
basenami termalnymi. Woda
termalna wypływa z głębokości
ponad 2500 m. 
Najcieplejsza miała 40C.

Ferie dla wszystkich województw właśnie się kończą, dlatego postanowiliśmy troszkę o
nich napisać. Wprawdzie nasze były dawno, ale wspomnienia pozostały. 
Najbardziej zadowoleni są narciarze, bo przecież śnieg był i można było poszaleć na
deskach.
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KONKURSOWO PATRONOWO

Pierwszy konkurs związany z patronami roku 2023 już
za nami.

SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ
Poznajecie tę poetkę na zakładkach?

REGULAMIN
Napisz wiersz zaczynający się od słów:
Jeśli nie chcesz mojej zguby...
Minimum 10 wersów. Pamiętaj o rymie i rytmie. 
Po prostu zajrzyj do "Zemsty" i przypomnij sobie
ten komiczny fragment. 
Włącz wyobraźnię, dodaj poczucie humoru. Nie
masz weny - znajdziesz w numerze 170 naszej
gazetki.

NAGRODY:
dla zwycięzców

1. Dodatkowa ocena z polskiego (oczywiście 5 lub
6).
2. Publikacja na łamach WagnerPress II.
3. Dyplom i nagroda rzeczowa.
4. Pochwała.
5. Informacja na stronie szkoły i szkolnym
facebooku. 

MIEJSCE ODBIORU
Swoją twórczą pracę przyślij 
na adres redakcji: 

(samanka@gazeta.pl) 
lub przynieś do redakcji: sala
110

Termin:
do 8 marca

"Zemsta" Aleksandra Fredry to nasza lektura - obowiązkowa. Może więc warto sobie ją
przypomnieć przed egzaminem? 
Poza tym A. Fredro jest patronem tego roku, więc wypada poświęcić mu trochę czasu. 

Redakcja

Zapraszamy uczniów klas ósmych i siódmej do prostego, miłego, ciekawego konkursu z Olkiem Fredro w tle.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI
JEŚLI NIE CHCESZ MOJEJ ZGUBY...

Poprosiliśmy p. Renatę Tabiś, która od lat jest
organizatorem tego konkursu, o kilka słów na temat
tegorocznej edycji:
W tym roku konkurs tematycznie związany był z
polską noblistką Wisławą Szymborską, gdyż w 2023 r.
przypada setna rocznica urodzin poetki. Komisja
konkursowa miała niełatwe zadanie wyłonienia
najbardziej oryginalnych zakładek.

NA PODIUM STANĘLI
I miejsce Tomasz Zimny, 2a

II miejsce Natalia Dziedziewicz, 5d
III miejsce Martyna Kowalska, 5c
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