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Od redakcji 
Witajcie! Przygotowaliśmy dla WAS kolejny numer e-gazetki szkolnej. Tym 

razem chcemy WAM troszkę opowiedzieć o sobie. Podrzucimy wam też kilka 

pomysłów na udane walentynkowe popołudnie. Mamy nadzieję, że udzieli wam 

się choć trochę walentynowy nastrój!!!!!!!  

 

 

 
 

Kochać to nie znaczy potrzeć na siebie 
nawzajem, lecz patrzeć razem w tym 

samym kierunku Antoine de Saint-Exupery 

 



                        Czy wiesz że… 
 
 

1. Najczęściej dawanym prezentem na walentynki są bombonierki w 
kształcie serca i czerwone róże. 
 

2. Pewien Brytyjczyk postanowił obdarować swą ukochaną 
wyjątkowym pudełkiem czekoladek, które ważyło 1,690 
kilogramów i miało w środku ponad 220 tysięcy czekoladek. Spory 
zapas czekoladek na parę lat.  

3. Za pierwszą walentynkę uznaje się list księcia Orleanu, który w 1415 r., 
uwięziony w londyńskim Tower, napisał z okazji dnia św. Walentego list 
miłosny i wysłał go do swojej żony.  

4. Około 3 procent ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu wręcza 
prezent pupilowi. 

 
Przeprowadziliśmy sondę w naszej szkole, dotyczącą najlepszego 
prezentu na walentynki. Oto wyniki.  
 
 

 
 
Z wykresu wynika, że w naszej szkole czekoladki też cieszą się największą 
popularnością. Dorównują im kwiaty i wycieczki lub wyjścia np. do kina.  
 

 

czekolady/słodycze

kwiaty

poduszki/misie

wycieczki/wyjścia

drogie prezenty

zabawki

książki

ozdoby/biżuteria

serduszka

inne



Uwaga Konkurs!!! 
 

               „Nasze pupile na Walentynki’’ 
 

Drodzy czytelnicy z okazji walentynek mamy dla was 
walentynkowe zadanie. Zróbcie zdjęcia waszym pupilom i 
przesyłajcie do nas. Najciekawsze nagrodzimy i umieścimy w 
następnym numerze.  CZEKAMY !!!!!!! 
 

 
 
 

Kącik walentynkowych słodkości 
 
 

  



Dla najmłodszych walentynkowiczów dorzucamy 
walentynkową kolorowankę! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Ludzie mówią, że miłość jest ślepa. Wytęż swój wzrok 

i sprawdź, co widzisz. 

 

       
 

Mężczyznę i kobietę z dzieckiem, czy starszego pana?  
 

 

 

Dwa konie czy twarz kobiety?  ☺  

 
 
 



 

 

Rusza się czy nie? ☺ 

 

 

Patrz na 4 kropki  przez 50 sekund, przenieś 

wzrok na sufit i zmruż oczy.Co widzisz? ☺ 

 

  Kaczka to czy królik? 



 
 

-  Tak zatytułowany jest nowy dział   
  w e-gazetce, w którym piszemy o     

   sobie dla was. Czy potraficie odgadnąć nasze imiona? 
 

Mam na imię …… ……, mam 11 lat i chodzę do 5a. 

Uwielbiam szaleć na korytarzach. Chodzę w 

kolorowych ubraniach. Podobno przypominam świnkę 

morską - tak mówią moi koledzy. Niestety nie mam 

rodzeństwa. 

  
 

Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a. Bardzo lubię sport, a moja 
ulubiona dyscyplina to narciarstwo. Często włosy mam upięte 
w kucyk, a na nosie mam okulary. Bardzo lubię zwierzęta a 
zwłaszcza psy. Oto zdjęcie mojego ulubionego psa. ☺ 
 

 



Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a jestem kreatywna i lubię być 

aktywna. Uczę się dobrze. Jestem dość niskiego wzrostu i mam 

jasno-brązowe włosy. Mam prawie czarne oczy i lubię się ubierać w 

jeansy i koszulki lub w swetry, a czasem w spódnice lub koszule. Nie 

noszę okularów ale mam inną charakterystyczna cechę wyglądu. Mój 

ulubiony sport to biegi. 

Jako zwierzę byłabym :   MAŁYM PIESKIEM 

 

 
 

Natomiast w przyszłości (wynika z quizów) będę : DZIENNIKARZEM 

 

 

 

 
 



Mam 11 lat w przyszłości chce zostać … 

 

 
 

 

Kocham jeździć na nartach. Moją pasją  i zarazem ulubionymi 

zwierzakami są konie. Sama mam kucyka , który niestety uwielbia 

niszczyć  drzewka, więc mam ręce pełne roboty. A po za tym należę 

do Samorządy Uczniowskiego . 

 

Mam 11 lat, a w przyszłości chciałabym zostać…  

                                                    Mam brązowe 

włosy i oczy jestem dość niskiego wzrostu. Lubię 

śpiewać i tańczyć. Uwielbiam koty.  

 
Czy udało wam się odgadnąć nasze imiona? Czekamy z 

niecierpliwością na wasze odpowiedzi!!!! 
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