
 

Drodzy Czytelnicy! 

 

 Przed Wami kolejny numer szkolnej gazetki „Co w 4 szeleści ...” 

Przygotowaliśmy go ze szczególnym pietyzmem, gdyż jest on w całości 

poświęcony wyjątkowemu zwyczajowi – walentynkom!!! 

 14 lutego to Dzień Zakochanych, ale pamiętajmy, że miłość i 

przyjaźń powinniśmy pielęgnować przez cały rok, nie czekając na pretekst 

do wypowiedzenia słowa "kocham" czy „lubię cię”. 

 Miejmy na uwadze również to, by tego dnia nie robić nikomu 

przykrości ani nie grać z cudzymi uczuciami, bądźmy dla siebie mili  i 

okazujmy sobie serdeczność !!!  

         Redakcja 



Najpopularniejsze tradycje walentynkowe 

Istnieje kilka tradycji związanych z Dniem Zakochanych, w tym: 

 wysyłanie kartek,  

 wyjście na randkę z ukochaną osobą,  

 obdarowywanie się kwiatami i słodyczami  

 oraz uczestniczenie lub przygotowywanie romantycznej kolacji.  

Najbardziej znaczącą tradycją jest niewątpliwie wysyłanie sobie kartek kupionych lub 

przygotowanych własnoręcznie i nazywanymi walentynkami. Kartki takie często 

uzupełnione są słowami „Kocham Cię” lub „Bądź moja”, a nawet miłosnymi wierszami 

napisanymi przez nadawcę lub cytatami znanych poetów. 

Święto dla zakochanych, ale nie tylko … 

Walentynki początkowo miały pełnić rolę święta dla zakochanych i dać im szansę 

wyrażenia tego, jak bardzo zależy im na drugiej osobie. Koncepcja święta została 

jednak rozszerzona i obecnie ma służyć jak święto dla wszystkich tych, którzy pragną 

wyrazić swoją miłość do bliskich, w tym do członków rodziny.  

 

 

Joachim Pokorski (5b), Mateusz Blumkowski (5d)



REDKCJA  POLECA !!! REDAKCJA  POLECA!!! 

 

Małgorzata Musierowicz, Kłamczucha 

 

Aniela Kowalik nie była pięknością. Miała wszak dużo tego, co się nazywa urokiem 

osobistym. I ta właśnie Anielka przeżyła wielką miłość. Nad morzem, w swej rodzinnej 

Łebie, poznała chłopaka, który wprawdzie nie bardzo spodobał się ojcu Anielki, za to 

bardzo jej samej. To dla niego wybrała poznańską szkołę średnią, liceum poligraficzno 

- księgarskie. I dla niego przyjechała do obcego prawie miasta. 

 

Jacqueline Wilson, Dziewczyny się zakochują 

 

Zabawna, wzruszająca opowieść o perypetiach uczuciowych trzynastoletniej Ellie i jej 

dwóch przyjaciółek: Magdy i Nadine. Ellie to osoba kochająca  sztukę, 

Nadine  typowa kino-maniaczka, uwielbia horrory, Magda jak to zwykle dziewczyny w 

jej wieku, interesuje się chłopcami. Dziewczyny wiodą zwyczajne życie, mają 

problemy, borykają się z pierwszą miłością, brakiem akceptacji. 

 
Ania Sznajder, Nikola Gabryszewska, kl. 6b 



REDKCJA  POLECA !!! REDAKCJA  POLECA!!! 

 

Jacqueline Wilson, Dziewczyny się spóźniają  

 

Dziewiąta godzina to czas, kiedy powinnam być już w domu. Tata uważa, że choćby 

odrobinę późniejsza pora nie jest dla mnie odpowiednia. Ale właśnie wtedy wydarza się 

coś najbardziej zdumiewającego... Razem z moimi przyjaciółkami: atrakcyjną Magdą i 

zjawiskową Nadine spotykamy w restauracji chłopaka, który zwraca uwagę na mnie! 

NA MNIE! Niepozorną, pulchną Ellie! Ale czy Russell pozostanie zainteresowany 

dziewczyną, która musi być w domu o dziewiątej...? 

 

Krystyna Siesicka, Zapałka na zakręcie 

 

Główna bohaterka, Mada, poznaje chłopaka innego od wszystkich dotychczas jej 

znanych. Marcin jest nieufny, samotny, tajemniczy, niechętnie opowiada o sobie, 

szczególnie o przeszłości... „Zapałka na zakręcie” to książka o sprawach ważnych i 

niełatwych … 

Ania Sznajder, Nikola Gabryszewska, kl. 6b 

 



REDKCJA  POLECA !!! REDAKCJA  POLECA!!! 

 

Cindirella story – współczesna filmowa opowieść o Kopciuszku.  

Pewna nastolatka jest zmuszana przez macochę do wykonywania najcięższych prac domowych. 

Jedyną  odskocznią od niewesołej rzeczywistości jest dla niej internetowa korespondencja z 

pewnym uroczym nieznajomym. Wkrótce zdarzy się okazja na poznanie osobiście 

tajemniczego chłopaka, gdyż zbliża się wielki szkolny bal maskowy… 

 
 

Dziewczyna i chłopak, wszystko na opak – kino familijny 

Pełna ciepła, zabawna historia o miłości dwóch nastolatków. Ona ekscentryczna 

hodowczyni kurczaków i fanka przesiadywania na drzewach, on kompletnie nie rozumie 

jej świata. Jednak w ósmej klasie coś się zmienia… 

 

       Monika i Wiktor Żebrowscy, kl. 5b 



Wredne dziewczyny – film dla młodzieży 

Nastoletnia Cady mieszkała z rodzicami przez 12 lat w Afryce. Przyjaźniła się z dzikimi 

zwierzętami i z nieliczną grupą tubylców. Nie musiała chodzić do szkoły, bo uczyła się 

w domu. Gdy jej rodzice przeprowadzili się z powrotem do Ameryki, idylla się 

skończyła… 

 

Idealny facet – kino familijne 

Holy to nastolatka żyjąca na walizkach. Ze względu na swoją matkę, która wciąż ucieka 

przed problemami i nieudanymi związkami, dziewczyna jest zmuszona  wraz z swoją 

siostrą i matką przenosić się do coraz to nowych miejsc. Holy wciąż zmienia miejsce 

zamieszkania, a co się z tym wiąże, szkoły i przyjaciół nastolatka ma serdecznie dość i 

postanowiła zrobić coś aby w końcu osiedlić się gdzieś na stałe. Jednak czy wymyślenie 

idealnego faceta i oszukiwanie matki to dobry pomysł na osiągnięcie szczęścia? 

 

      Monika i Wiktor Żebrowscy, kl. 5b 



 

Wierszyki   walentynkowe 
 

Dla Ciebie niebo, dla Ciebie słońce. 

A oprócz tego gwiazd dwa tysiące. 

Wszystko bym dała tylko dla Ciebie, 

abyś mógł czuć się ze mną jak w niebie. 

 

 

Moje serce cicho puka,  

moje oko Ciebie szuka,  

moje usta szepcą skromnie:  

jeśli kochasz - napisz do mnie. 

Twoja Walentynka ♥ 

 

 

Kocham Cię jak brata, 

Mój Ty przyjacielu. 

Bo takich skarbów jak Ty, 

To na świecie nie ma wielu. 

I w dniu Walentynek życzę Ci, 

abyś Dzień Miłości  

spędził w radości i pomyślności. 

 

 

Chciałabym Ci dać wiosenne zorze. 

Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew. 

Majowy księżyc, groźne morze, 

Zimą słowików śpiew. 

Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń, 

Jak kwiatów polnych błękit snów, 

I moje serce przyjmij w darze. 

W miłości, której brak mi już słów. 

 

 

Oliwia Korpalska, Weronika Pijanowska, kl. 5a 



 

 

Ze wszystkich kwiatów świata chciałbym  

zerwać... słońce i dać je potem Tobie złociste i gorące.  

Słoneczko jest daleko, ale się nie martw (imię)  

narysowałem drugie, jest prawie takie samo.  

Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,  

bo tak Cię kocham bardzo, że już nie można więcej. 

 

Witam Ciebie Drogi Misiu!  

Chcę pogłaskać Cię po pysiu, 

buzi dam Ci i przytulę,  

tylko napisz do mnie czule! 

Tylko jeden księżyc świeci,  

tylko jedno słońce lśni,  

tylko jedno serce kocham,  

które nosisz właśnie Ty ! 

 

 
Oliwia Korpalska, Weronika Pijanowska, kl. 5a 

 



PIĘKNE SŁOWA O MIŁOŚCI 

 

 Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się miłość własna.  

 

 Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to 

wszystko co masz, jest bez znaczenia. 

 

 Wszystko, co kocham, traci na wartości połowę, jeśli nie ma Cię obok 

mnie, aby dzielić to ze mną. 

 Czy to nie jest wielka rzecz – znaczyć dla kogoś wszystko? 

 Miłość to czuwanie nad cudzą samotnością. 

 ...miłość, która daje, na nic się nie ogląda i nie żąda niczego w zamian. 

 Dlaczego kochamy najmocniej wtedy, gdy miłość umiera? 

 Miłość jest wtedy prawdziwa, gdy nie wiemy dlaczego. 

 Ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. 

 Gdy się kogoś kocha, to kocha się całego człowieka, takiego jaki jest, a 

nie takiego, jakim by się go mieć chciało. 

 

Weronika Pijanowska, Oliwia Korpalska, 5a 



Walentynkowe przepisy kulinarne 

Składniki: 

 700 g mąki pszennej 

 3 jajka 

 250 g masła, zimnego 

 1 szklanka cukru pudru 

 2 opakowania cukru waniliowego (16 g w opakowaniu) 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Do przełożenia: 

 powidła śliwkowe lub inny ulubiony dżem 

Ze wszystkich składników wyrobić szybko ciasto (składniki można też zmiksować w 

mikserze). Ciasto spłaszczyć, zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 1 godzinę. 

Zimne ciasto rozwałkować na grubość około 2 mm (lekko podsypując mąką przy 

wałkowaniu) i wykrawać ciasteczka. W połowie ciasteczek w środku wykroić dziurkę. 

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Wyłożyć na nią ciasteczka i piec około 10 minut w 

temperaturze 190ºC. Pilnować, by ciastka pod koniec pieczenia zbyt mocno się nie spiekły. 

Wystudzić na kratce. 

Po ostygnięciu ciastka bez dziurki posmarować powidłami i przykryć (oprószonymi 

wcześniej dodatkowym cukrem pudrem) ciastkami z dziurką. 

Z przepisu wychodzi bardzo dużo ciasteczek. Nikola Gabryszewska i Ania Sznajder, kl. 6b 

 

Smacznego :-) 

 

 

 

 Nikola Gabryszewska i Ania Sznajder, kl. 6b


