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Jeśli zdziwiona jest Twoja minka 

Z jakiej okazji ta walentynka, 

To przecież dzisiaj jest czternastego 

Święto każdego zakochanego! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamy dzisiaj walentynki,  
święto chłopca i dziewczynki. 
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WOKÓŁ NASTOLATKÓW  

Każdy nastolatek chciałby być lubiany. Ta chęć jest jedną z cech tego wieku,  
po prostu ogromną potrzebą. Nastolatki na drodze do dojrzałości ciągle jeszcze są jak 

dzieci, a może bardziej, bo mają większe ambicje, potrzebują sympatii, uznania, 
aprobaty i „lubienia”.  Postanowiłyśmy przeprowadzić sondę wśród dziewcząt                  

i chłopców, pytając ich, co sądzą na swój temat. 

Opinie dziewcząt: 

Podoba mi się, gdy chłopak ubiera się w luźne ciuchy "skate". Powinien być śmiały, sympatyczny i 
twardy. Nie powinien być zarozumiały, nie powinien również dogadywać innym./Karolina "Eko", 
5b/ 

My wolimy chłopców mądrych z wysokim IQ, lecz bez przesady. Powinien być słodki, nosić luźne 
ciuchy. Nie lubimy wygłupów i nieakceptowania dziewczyn./Julka i Martyna, 4b/ 

Uważam, że chłopcy są mili, uprzejmi. Lubię ich poczucie humoru / Gabrysia, 6b/ 

Uważam, że chłopcy są samolubni i czasami zachowują się jak dzieci. Lubię ich poczucie humoru i 
szczerość. / Patrycja 6b/ 

 Uważam, że chłopcy są pomysłowi i zabawni. Nie lubię, kiedy niektórzy się popisują i cwaniakują. 
/Mariola/ 

Opinie chłopców: 

Najbardziej w dziewczynach cenię poczucie humoru i to, czy są sympatyczne. Nie lubię, gdy 
dziewczyny są zarozumiałe i przechwalają się wszystkim./  Szymon, 5b/ 

Lubię gdy dziewczyny dają odpisać zadanie, gdy go nie mam. Nienawidzę dziewczyn 
samolubnych. /Kuba/                 

Hm...Lubię, gdy dziewczyna jest ciekawa, ma fajny charakter i ogólnie liczy się uroda. Nie lubię 
takich, które nie dają odpisywać zadań. /Szymon/ 

Uwielbiam dziewczyny, które są ekscytujące, bardzo ciekawe i nieodgadnione. Czasem, gdy 
dziewczyna jest zarozumiała, jest to odpychające. Cenię w nich również kobiecość ./Łukasz/ 
 
W dziewczynach podoba mi się ich uroda. Uważam, że są sympatyczne. Nie lubię w nich tego, że się 
przechwalają. /Patryk 6b/ 

W dziewczynach nie podoba mi się nic. Nie lubię w nich przemądrzalstwa, lenistwa, chwalenia się  
i denerwowania ludzi. / Kacper, 6b/ 

W niektórych dziewczynach podoba mi się uroda, u innych charakter. Nie lubię ich dwulicowości. W 
szkole przy nauczycielach to aniołki, a poza szkołą diablice. / Dawid,6b/ 

Uważam, że dziewczyny są  spoko. Większość nie skarży, a niektóre dają odpisać zadania. Denerwuje 
mnie to, że czasami wtrącają się w cudze sprawy. / Filip 6b/ 

Rozmawiały: Angelika Michalska i Kamila Jaworska 



 
Projekt "Knowing me, knowing you" 
 
 

 
Kontynuując ubiegłoroczny projekt w ramach partnerstwa eTwinning, wyznaczyliśmy sobie 
nowe zadania. Naszym głównym celem na ten rok szkolny jest stworzenie przewodników 
turystycznych po miejscowościach, w których mieszkamy, w formie prezentacji Power Point. 
Dzięki takiej prezentacji będziemy mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o 
miejscu zamieszkania naszych hiszpańskich kolegów. Poznamy nie tylko położenie 
geograficzne, ale również kulturę tego regionu Hiszpanii. Z drugiej zaś strony będziemy 
mogli zaprezentować walory naszej miejscowości i regionu. Wszystko oczywiście w języku 
angielskim! 
Na dobry początek postanowiliśmy poznać się troszkę lepiej i wymienić zdjęcia oraz maile 
o sobie i swoich zainteresowaniach. A oto nasi partnerzy z Hiszpanii i to, co nam o sobie 
opowiedzieli.  

My name is Maria Fondevila Ubach. I´m 10 years 
old.I´m Spanish. My favourite colour is purple, my 
favourite number is 20 and my favourite football 
team is FC Barcelona.I have a brother his name is 
Adria. I have a pet, it is a cat, its name is Tiger.  

Good bye!  
My name is Jordi. I'm eleven years old. I'm Spanish. 
My favourite colour is red and my favourite number 
is ten. My fovourite football team is F.C. Barcelona. 
I have a brother, David, he is 2. I have two pets, a 
dog and a tortoise. 

     Good bye  
A teraz my! 
Hello!  
My name is Kasia Kotula. I'm twelve years old. I have one sister. My favorite band is 
PARAMORE. I have two pets: a cat (Adelka) and a dog 
(Kora).I like ice cream, chocolate, pizza and kebab. My 

favourite subject is Maths.  
 Hello.  
My name is Patrycja Piekiełek. I'm twelve years old. 
I haven't got any brothers and sisters. My favourite band 
is "Hole". I have two dogs. I like chocolate. My 
favourite subject in school is English. 
Hello  
My name is Ania Rzeszutko. I'm twelve years old. I 
have two sisters and one brother. I like music. I have three 
dogs. I love spaghetti and pizza. My favourite lesson in school is P.E. 

Greetings. : 
 
W kolejnych numerach "Głosu Uczniowskiego" będziemy informować o realizacji 
projektu oraz zamieścimy fragmenty naszych prezentacji. 
          

Opiekun projektu: Agnieszka Kondraciuk 
 
 



Chwila z poezją 

Na lekcji języka polskiego w klasie VIa zastanawialiśmy się, czy każdy może 
być poetą. W trakcie zajęć powstały okruchy poetyckie. 

Dom to oaza miłości. 

 / Kasia Wacławek/ 

 

Zazdrość to chmura, która 
przysłania naszą miłość.  

/Oliwia Borowiec/ 

 

Miłość jest jak motyl. 
Łapiemy ją,                           
a ona ucieka.  

/Anna Szwed/ 

 
Moja miłość do ciebie         
to rozkwitający kwiat. 

/Katarzyna Kotula/ 

 

Miłość zapukała                  
do twego serca,                         

a ty jej nie otworzyłeś. 

/ Mateusz Naleśnik/ 

 

Twój uśmiech to słońce       
w deszczowy dzień. 

 / Anna Rzeszutko/ 

 

Twoje oczy                          
to ucieczka                          

od szarej rzeczywistości. 

 /Patrycja Piekiełek/ 

 

Gniew to huragan,          
który                              

niszczy wszystko.         

/ Maciej Jacek/ 

 

Jestem sama,                    
przy mnie cię nie ma. 
Ogarnia mnie smutek. 

 /Natalia Stanowska/ 

 
Miłość                                  

to tęcza po deszczu.                  
Przychodzi i ubarwia      

nasze życie. 

/Szymon Płonka/ 

 

Serce czeka na miłość. 

 /Sylwia Kukla/ 

 

Słowa nie zawsze         
mówią prawdę.               
Oczy zawsze. 

 /Patrycja Piekiełek/ 

 

Twoje uczucie                  
było jak wiatr.                         
Uleciało w dal. 

/ Anna Rzeszutko/ 

 

Oczy twoje                        
to gwiazdy na niebie. 

/ Aleksandra Lisowicz/ 

 

Miłość to kwiat,              
który należy pielęgnować. 

/ Mateusz Naleśnik/ 

Walentynki   Valentine's Day – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w 
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona 
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi 
upominkami.  

 



Medycyna dla ucznia 

 
Masz komputer? Pewnie, że masz! 

W takim razie ten tekst może ciebie dotyczyć. Na wszelki wypadek przeczytaj. 
            Niedawno, w trakcie poszukiwania przyczyn roztargnienia uczniów w naszej szkole    
u wielu z nich wykryto początki "nadmiernego przyzwyczajenia" do przebywania w świecie 

gier komputerowych. 
            W klasie VI b natychmiast zabrano się do szybkiego znalezienia lekarstwa. W skład 

zespołu lekarzy weszli wybitni znawcy przedmiotu. Dzięki ich wysiłkowi opracowano wykaz 
niezawodnych środków leczniczych, dostępnych wyłącznie po okazaniu poniższej recepty. 

  

DIAGNOZA (ROZPOZNANIE)  

komputerus toksikus 
Rp. 

        Ograniczenie  czasu korzystania z komputera     do 1 - 1,5 godz. dziennie, 

        Jazda na rowerze     5km x dzień, 

        Pływanie     2 razy w tygodniu po 1 godz., 

        Spacer     1 godz. dziennie, 

        Gra w piłk ę     1 godz. dziennie 3 x w tygodniu, 

        Czytanie książek     codziennie, po ok. pół godziny, 

        Odwiedzanie przyjaciół     po 2 godz., 3 x w tygodniu, 

        Rozmowa z rodziną     codziennie, 1-2 godz., 

        Spacer z psem     wg potrzeb, nie krócej niż 15 min dziennie, 

        Bieganie     1 x dziennie po 2 km (najlepiej rano), 

       Siłownia     2 razy w tygodniu po 45 min, 

        Ćwiczenia gimnastyczne     codziennie ok. 20-30 min, 

        Prace plastyczno-techniczne     1 - 1,5 godz.  2 x w tygodniu, 

        Hobby     wg potrzeb, ale bez przesady 

Zapewniamy wysoką skuteczność zaleconej kuracji. 
            W następnym numerze - recepta na pamięć!                                 

opracowanie: Kamila Jaworska 



Wywiady, wywiady…. 

W szkole od czasu do czasu mamy okazję podziwiać talent  Michała                             
Bursztyna, ucznia klasy 5b. Postanowiłam przeprowadzić z nim                             
wywiad, aby  dowiedzieć się o nim czegoś więcej. 

Powiedz nam o swoich zainteresowaniach. 
 Moim hobby jest gra na fortepianie. Od dziecka pasjonowała mnie gra na tym instrumencie. 
Już w pierwszej klasie uczęszczałem na lekcje. Aktualnie uczę się w Szkole Muzycznej im. 
Wojciecha Kilara w Rzeszowie.                                                                                                                    
Czy  przyszłość wiążesz z muzyką?                                                                                                                               
Moją pasją jest muzyka, lecz nie chciałbym w życiu tego robić zawodowo. Wolałbym zostać 
prawnikiem.                                                                                                                               
Co robisz w wolnym czasie?                                                                                                  
Wolnego czasu mam niewiele, ale lubię czytać książki, zwłaszcza                                                   
autorstwa Grzegorza Kasdepke. Nie stronię też od telewizji.                                                
Pasjonuje mnie życie dinozaurów.                                                 
Ulubione szkolne przedmioty?                                                                                                
 Przyroda i wychowanie fizyczne.                                                                                                
 Czy ktoś w twojej rodzinie gra na jakimś instrumencie?                                                      
  Gra cała rodzina. Można powiedzieć, że jesteśmy muzyczną rodziną.                                      
Mama gra na akordeonie i gitarze,  tata na gitarze, a brat na skrzypcach.  
Dziękuję za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów.                                                

      Rozmawiała: Kamila Jaworska 

 

Przeprowadziłam wywiad z Witkiem Czarnikiem, uczniem klasy 5b, którego grę  
mieliśmy okazję podziwiać na szkolnych akademiach. 

Jakie jest Twoje hobby? 
Moim hobby jest gra na gitarze. Przygodę z tym instrumentem  
zacząłem mając 10 lat. Uczęszczam na prywatne lekcje. 
Kto jest Twoim mistrzem? 
Moim mistrzem jest Bob Marley, jamajski muzyk, wokalista,  
kompozytor, autor tekstów, który rozpropagował muzyczny  
styl reggae, inspirując się gatunkiem ska.  
Czy swoją  przyszłość wiążesz z muzyką? 
Raczej nie, ale jeszcze nie mam sprecyzowanych celów. 
Czy ktoś z Twojej rodziny interesuje się muzyką? 
W mojej rodzinie tylko ja gram na instrumencie.  
 Inne zainteresowania? 
Oprócz gry na gitarze, interesuję się muzyką reggae. No i jak moi rówieśnicy siedzę przy 
komputerze i gram lub szukam ciekawych informacji o wokalistach i kompozytorach. 
Co najbardziej lubisz grać? 
Lubię grać: "Akurat-lubię mówić z Tobą".  
Twoje ulubione przedmioty szkolne? 
Moim ulubionym przedmiotem jest przyroda.  
Dziękuj ę za wywiad i życzę Ci  sukcesów! 

Rozmawiała: Angelika Michalska 

Michał w czasie „Talentynek” 

Michał i Witek w czasie akademii z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 

Witek z ulubionym instrumentem - gitarą 



POZNAJMY SIĘ 

W tym roku szkolnym rozpoczęła naukę w naszej szkole Paulina Zacharska, ma 10 lat, 
chodzi do klasy  czwartej. Postanowiłam z nią porozmawiać.  

Co sądzisz o naszej szkole?                                                                                                     
Przychodząc do nowej szkoły obawiałam się, że nauczyciele                                                                            
będą surowi, tymczasem okazało się, że są mili i sympatyczni,                                                            
choć wymagający. Szkoła jest w porządku, sale nowoczesne i zadbane.                                   
Przyjemnie się w nich uczy. Mam też miłe koleżanki. Myślę,                                                                
że znajdę wkrótce przyjaciółkę.                                                                                                                         
Twoje hobby?                                                                                                                              
W wolnym czasie gram na gitarze. Moim ulubionym utworem jest                                       
piosenka „Krasnoludki”. Lubię też w grać na komputerze.                                                                                      
Ulubiony sport?                                                                                                                                 
Uwielbiam koszykówkę. Niestety, w naszej szkole nie ma warunków, aby uprawiać tę 
dyscyplinę sportu. Nic dziwnego, że nie mogę doczekać się „Orlika”.                               

Rozmawiała: Anna Szwed 

 

WALENTYNKI, WALENTYNKI…. 

Zbli żają się walentynki. Niektórzy z  Was będą wysyłali kartki swoim sympatiom. 
Proponujemy kilka wierszyków, które możecie wysłać tym, których lubicie.  

Dzień szczęśliwy, dzień jedyny, dzień świętego  
Walentego    a więc pragnę złożyć Ci  życzenia:  

zdrowia, szczęścia, powodzenia. 
W każdej chwili i godzinie 

niech Ci życie słodko płynie. 

 

 

Niech uśmiech i radość  
nie znika z tej twarzy,  
bo za tym uśmiechem  
ktoś tęskni i marzy. 

 

Najlepsze życzenia  
W dniu Walentynki 
Od fajnego chłopca  

Dla fajnej dziewczynki. 

W Dniu Zakochanych, 
W dniu Walentego 
Przyjmij życzenia 

Od chłopaka swego! 

 

Dziś dzień miłości,  
więc przyjmij te życzenia.  

Niech każdy smutek,  
cień na radość dzień ten zmienia. 

Czuję się dobrze  
w Twoim towarzystwie,  
przyjmij więc życzenia  

z walentynkowym 
uściskiem. 

Złociste słońce świeci na niebie  
Maluje promienie na błękitnym tle  

A ja z daleka ze szczerym uśmiechem  
Moc gorących pozdrowień Ci ślę. 

 

 

Życzę Ci, aby niebo nad Tobą  
było zawsze bezchmurne 
słońce żółte i promienne, 
trawa zielona i pachnąca, 

aby zawsze dla Ciebie była 
wiosna! 

Bajeczne pozdrowienia,  
Z bajecznej krainy.  

Od bajecznego chłopaka,  
Dla bajecznej dziewczyny. 

 



   

ROZRYWKA  

Pomyśl, odgadnij, wpisz 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Opracowanie: Oliwia Borowiec 

Czy wiesz, że… 
21 lutego obchodzimy Mi ędzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO 17 
listopada 1999 r. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu 
studentów podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu 
języka urzędowego. W Polsce obchody święta łączone są zwykle z promocją naszego języka i 
podkreślaniem konieczności ochrony dziedzictwa językowego. Według szacunków UNESCO w ciągu 
kilku następnych pokoleń zaniknie bowiem aż połowa z sześciu tysięcy istniejących obecnie języków.                                             
W tym roku w naszej szkole będziemy obchodzić Dzień Języka Ojczystego uroczyście. Weźmiecie 
udział w konkursach, zabawach językowych, pokazach i prezentacjach. Zanim przystąpicie do 
rozwiązywania zadań konkursowych proponuję znaleźć błędy w następujących zdaniach:                                                                                                              
Nie włanczaj radia. Uczniowie nie rozumią, dlaczego nauczyciele zadają im zadanie domowe. 
Bukiety ozdobione suszonymi liściami wyglądały bardzo efektywnie. Proszę, kup trzy kila soczystych 
jabłek. Spotkałem się z przyjacielami i omówiliśmy nasz wyjazd w góry. Marcin nie znosi, kiedy 
ojciec kara go, zabraniając oglądania telewizji. 

Regina Kawa 

 

1. Dom modlitwy 
2. Rosną w ogródku 
3. W mitologii rzymskiej 

bóg  miłości 
4. Ślad albo odbite czy 

wypalone znamię  
5. Patron zakochanych 
6. Bogini miłości 
7. Atrybut Amora 
8. Zawód świętego 

Walentego 
9. Stanowisko św. 

Walentego w 
hierarchii kościelnej 

10. Budynek, w którym 
uczą się uczniowie 

11. Ptak, ma długie, 
czerwone nogi 

12. Inaczej heros 
13. Sala lekcyjna 
14. Finisz 
15. Najkrótszy miesiąc 
16. Symbol miłości 
17. Inaczej kolega 


