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Nawet słoniki porcelanowe,
Kotki, żyrafy całe pluszowe,
Dziś wysyłają swe walentynki...
Ja wrzucam moją do Twojej
skrzynki
Śląc w niej całusy takie gorące,
Jakby wysłało je samo słońce!
Złap je i spróbuj domyślić się
Kto tak szalenie pokochał Cię!

farnym relikwii św. Walentego. W

PodróŜ do „Miasta Zakochanych”…
Chełmno od kilku lat jest „Miastem

Chełmnie walentynki obchodzone są co
roku szczególnie uroczyście. Z tej
okazji odprawiane są msze święte w

Zakochanych” za sprawą
przechowywanych od stuleci w kościele

kościele farnym, podczas których
wystawia się relikwie św. Walentego.

Uwaga! Dzisiaj rozpoczynamy ferie zimowe!!!
Hurra! Wreszcie doczekaliśmy się upragnionej przerwy w nauce. Długi semestr za nami… Uff… ależ było
ciężko. Teraz uczniowie z innych województw z zazdrością będą przyglądać się naszemu szczęściu:
leniuchowanie do 12 w południe, spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy na zimowiska itp.
Życzymy wam ,aby te ferie były niezapomniane, pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności podczas
zabaw w domu czy na dworze.

I JUŻ PO ZABAWIE...
Długo czekaliśmy na wspólną dyskotekę dla uczniów naszej szkoły, a tu tymczasem
już jest po... , ponieważ to właśnie 4 lutego br. w WDK w Studzienicach odbyła się impreza,
na którą przybyły klasy 4-6 SP oraz 1-3 gim. Dyskotekowymi DJ'ami byli Tomasz Pepliński
i Konrad Żak z kl.II gim. Dzięki świetnej muzyce dobrze bawili się zarówno młodsi jak i starsi
uczniowie. I tak trzymać!

I FESTIWAL KOLĘD I PIEŚNI NASZEGO PATRONA
25 stycznia br. w WDK w Studzienicach odbył się I Konkurs Kolęd i Pieśni Ks. Antoniego
Peplińskiego. Uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych z Parchowa, Studzienic, Ugoszczy,
i Półczna rywalizowali między sobą o miejsca na podium. Komisja zgodnie stwierdziła, Ŝe wszyscy
uczestnicy byli świetnie przygotowani do konkursu, co wcale nie ułatwiło im przyznanie
ostatecznych miejsc.
W kategorii podstawowej na pierwszym miejscu znalazła się Julia Las z Parchowa, drugie
miejsce wywalczyła Klaudia Wirkus z Ugoszczy, natomiast trzecie miejsce zajęli Julian Adamczyk
oraz Nicola Stencel ze Studzienic. W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce zajęła Marcelina
Szroeder z Parchowa, drugie – Julia Kapiszka z Półczna, trzecie miejsce – Mateusz Taube i Martyna
Tkacz ze Studzienic.
NiŜej przedstawiamy wypowiedzi niektórych uczestników i członka komisji, usłyszane tuŜ po
konkursie.
•

To nie był mój pierwszy powaŜny występ na scenie, lecz pomimo tego zjadła mnie trema,
poniewaŜ na widowni był pan Treder… - Alicja Czarnecka

•

Atmosfera była bardzo miła, wykonanie utworów było na wysokim poziomie, widać, Ŝe
uczniowie czuli się tu swobodnie .- p. ElŜbieta Szreder

•

Nie przejmowałam się wynikami końcowymi, bardziej denerwowałam się występując przed
publicznością. – Nicol Stencel

Życzenia walentynkowe:

Dla najwspanialszych
dziewcząt z kl. II gim.
~ cichy wielbiciel

Dla najmilszej dziewczyny,
Karoliny Las, która jest moją muzą i
natchnieniem.
~ Tajemniczy wielbiciel

Me Amore, kochane moje, składam
Wam najlepsze życzenia walentytnowe.
od serdecznego Amorka
dla dziewcząt z kl. II i III gim.

Najlepsze życzenia z okazji
walentynek dla Marka, Tomka i
Dominika Sz. z kl. III gim.
~ Wasza Julia

Najgorętsze życzenia dla
Klaudii z kl. III gim. ,
aby pamiętała, że ma spędzić
walentynki z NIKIM.

Życzenia Walentynkowe dla
niezastąpionej Pani Burant
~Wielbiciel

Najserdeczniejsze
życzenia
walentynkowe
dla Moniki i Julity od
całuśnego cichego
wielbiciela.

Blask Twego oblicza zawstydziłby gwiazdy
Jak zorza lampę; gdyby zaś Twe oczy
Wśród elektrycznych zabłysły przezroczy
Ptaki ocknęłyby się i śpiewały
Myśląc, że to już nie noc, lecz dzień biały…
~ Twój Romeo

ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY
Szkoła podstawowa
•

Dwie małe paczki i jedna duża ważą razem 20 kg. Jedna duża i jedna mała ważą łącznie 15
kg. Ile waży duża paczka, a ile mała?

•

Pewien gospodarz zwiększył swój kwadratowy ogród o polu 100 m2 tak, że w dalszym ciągu
był on kwadratem o polu 400 m2. O ile metrów wzrósł obwód tego kwadratu?

•

Trzy krasnale: Niejadek, Sprytek, Łakomczuch porównywały swoją wagę. Niejadek ważył 85
dag. Sprytek był o 10 dag od niego cięższy oraz o 1 kg 10 dag lżejszy od Łakomczucha. Ile
ważył każdy z krasnali? A ile ważyli łącznie?

Gimnazjum

•

Suma długości dwóch działek prostokątnych wynosi 240 metrów. Szerokości obu
działek są jednakowe i wynoszą po 65 m. Oblicz pole powierzchni każdej z tych
działek, jeżeli pole jednej z nich jest większe od pola drugiej o 39 arów.

•

W dwóch jednakowych pojemnikach znajdują się jednakowe piłeczki. W jednym
pojemniku jest 30 piłeczek, a w drugim 50 piłeczek. Masa jednego pojemnika z
piłeczkami wynosi 95 dag, a masa drugiego pojemnika z piłeczkami wynosi 139 dag.
Ile waży pojemnik?

•

W pewnej liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 4 większa od cyfry jednostek.
Przestawiamy cyfry w liczbie dwucyfrowej. S Suma obu liczb dwucyfrowych wynosi
88. Znajdź tę liczbę.

*******************************************************************************************

Drogi Tomaszku z kl. III gim.
Przepraszam serdecznie za to, że zjadłem Ci Snikersa, Mam nadzieję, że mi wybaczysz!
~ Pan X
...................................................................................................................................................................
1. Przez niego trafisz do serca mężczyzny.
2. Noc...,potocznie nazywana sobótką.
3. Zaręczynowy.
4. Bywa ślepa.
5. Niekiedy potajemna.
6. Wręczasz je ukochanej.
7. Potocznie o kartce na 14 lutego.

DESZCZ, PRZYGODA I KAFLOWY PIEC – cd.
-Tam coś jest! - zauwaŜył Marcin.
-To pewnie mapa, o której była mowa w tym zeszyciku!
Podeszliśmy bliŜej i otworzyliśmy wilgotną kopertę ze starą mapą . Była trochę podarta i
podpalona. Udało nam się ją jednak rozszyfrować.
- Czyli teraz musimy skręcić na rozwidleniu korytarzy w lewo, potem prosto i będzie jakiś mur...
- Gdy zobaczyliśmy symbol muru, trochę się przestraszyliśmy, bo nie wiedzieliśmy ,jak go
przejdziemy, a drogi powrotnej juŜ nie było.
- Ruszamy! - zadecydowała Zuzka. Pobiegliśmy. Muru nie było. Myśleliśmy, Ŝe poszliśmy w złym
kierunku albo ktoś nas wyprzedził. Postanowiliśmy się nie poddawać. Po lewej stronie mur był
pokryty śliską mazią. To był dowód, Ŝe nie jesteśmy głęboko pod ziemią, a na powierzchni nadal
pada. Niestety, im dalej szliśmy korytarzem, tym ściany wyglądały gorzej, a pod naszymi nogami
zbierała się woda.
- Szczerze mówiąc, to się boję. - powiedziałam i jeszcze raz spojrzałam na mapę
- Hej! PrzecieŜ, my idziemy dobrze! Skarb jest w tej ścianie!
- Nie mów głupot! Chcesz nas tylko pocieszyć… - odparł Marcin, ale jednak spojrzał na mapę.
- Masz rację! - Poświecił latarką, starł maź ze ściany, a naszym oczom ukazał się wielki znak z
napisem „Schatz”*.
*Schatz - w języku niemieckim znaczy skarb

Z OSTATNIEJ CHWILI...
06 lutego br. w Bytowie w odbyło się podsumowanie II edycji Powiatowego
Konkursu pod hasłem ,, Las wokół nas”. Jedno z pięciu pierwszych miejsc zajęła
nasza koleŜanka Maja Czarnecka. Gratulujemy!!!

KUPON
Zapomniałeś pracy domowej? Nie przygotowałeś się
do lekcji? Nie martw się, mając ten kupon nie
dostaniesz oceny niedostatecznej!
…………………
Przedmiot

………………….
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Walentynkowy wieczór,
chłopak szepcze czule do ucha
dziewczyny:
- Kochanie, wypowiedz te
słowa, które połączą nas na
wieki…
- Jestem w ciąży!

Upojna noc, para matematyków,
świece, wino. On do niej namiętnym
szeptem:
- Kochanie, myślisz o tym co ja?
- Taaak!
- I ile ci wyszło?

Karolina Las
Martyna Tkacz
Ania Plata
Natalia Kiedrowska

