
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU 

 

PRZERWA 

W tym numerze: 

Czy wiesz, że... 1 

Wspomnienia z ferii 2 

Wacław i Klara 
Bohaterowie powieści 3 

Z życia kota 4 

Rymowanki koleżanki 5 

Poradnik młodego 
gentelmana i młodej 
damy 

6 

Poradnik modowy 7 

Zapraszamy na bal 8 

Internetowe znajomo-
ści 9 

Walentynki 10 

Zdjęcia Natalii 11 

English corner 12 

Horoskop  13 

Rebusy 14 

STYCZEŃ/LUTY  2018 ROK SZKOLNY 2017/2018    NR 2 

J ak samopoczucie po feriach? Pewnie jesteście trochę rozleniwieni. Uwierzcie, że my, re-

daktorzy gazetki, też czasami jesteśmy leniuszkami, ale spokojnie. Wracamy wypoczęci, 

z pełnią sił do pracy. Nadszedł karnawał - czas zabawy i tańców. Czeka nas bal walentynkowy. 

Czy już wiecie jak się ubrać? Macie swoją walentynkę? Czy znacie zasady zachowania się na 

balu? Jeśli nie, to wszystkie porady na te tematy znajdziecie na kolejnych stronach walentyn-

kowego wydania naszej gazetki. 

W alentynki to idealny czas na wyznanie miłości drugiej połówce, np. poprzez wysłanie 

ozdobnej kartki, zaproszenie ukochanej osoby do tańca na balu walentynkowym lub 

wyznanie uczucia prosto w oczy. Bo jak nie teraz, to kiedy? Może nie wiecie, że druga osoba 

odwzajemnia wasze uczucia, tylko wstydzi się lub nie wie, jak to okazać. Życzymy Wam, aby-

ście poznali swoją drugą połówkę i świetnie bawili się na balu. Powodzenia! 
Agata Gawrońska, kl. VIIb 

Ilustracja: Justyna Parys, kl. VII 

 Nazwa „karnawał” pochodzi od 

łacińskiego „carne vale”, co 

może być tłumaczone jako 

„rozstanie z mięsem”. 

 W dawnej Polsce pojawiło się 

słowo „mięsopust”, określające 

ostatnie dni karnawału. 

 Rio de Janeiro i Wenencja to 

miejsca, w których najbardziej 

czuć niepowtarzalny urok kar-

nawału. 

 Maska, którą widzimy najczę-

ściej w relacjach weneckich 

maskarad  to Volto albo Larva. 

 Ciekawe, że właśnie karnawał 

był w przeszłości najbardziej 

demokratyczną zabawą, ponie-

waż maski ukrywały noszących 

je właścicieli  i wszyscy bez róż-

nicy mogli wspólnie się bawić. 

 Karnawał jest ściśle powiązany 

z następującym po nim okre-

sem Wielkiego Postu. 

 W czasach chrześcijańskiego 

średniowiecza okres karnawału 

oznaczał uliczne zabawy, para-

dy, błaznowanie i folgowanie 

zmysłom. 

 Kiedyś karnawał z punktu wi-

dzenia Kościoła miał spełniać 

funkcję dydaktyczną, dając nie-

zwykle plastyczny obraz świata 

grzechu, od którego należało 

się uwolnić. 

Łukasz Pióro, kl. VIIb 

W tym numerze: 

http://www.newsweek.pl/tagi/wielki-post,2128
http://www.newsweek.pl/tagi/wielki-post,2128
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W  ferie zimowe byłem na pływalni w Ząbkach. 

Pływaliśmy w głębokim na 2 metry basenie 

i skakaliśmy do niego z podestów. Zjeżdżaliśmy też ze 

zjeżdżalni, która wychodziła za ścianę budynku. 

Byliśmy również w pokoju zagadek w Warszawie, 

z którego trzeba było się wydostać. Żeby wyjść musieli-

śmy otwierać skrzynie, zdobywać klucze, otwierać kłód-

ki i zdobyć telefon. Gdy go zdobyliśmy zostało nam 

8 minut i myśleliśmy, że będziemy ostatni, a okazało 

się, że wyszliśmy PIERWSI!!!  

 Maciek Sołtysiak, kl. IVc W  czasie ferii pojechałem w góry na narty. W środę  

wybraliśmy się do Tatralandi, gdzie były baseny. Był 

tam basen termiczny, w którym temperatura wody wynosi-

ła 40 stopni. Po miło spędzonym dniu wróciliśmy do hote-

lu. Następnego dnia, równo 

o ósmej rano, pojechaliśmy na 

narty. Było wspaniale, bo zjecha-

łem nawet czarną trasą! 

 Oliwier Getka, kl. IVc 

W  pierwszym tygodniu ferii byłam u cioci, ponie-

waż moja mama miała operację i nikt nie mógł 

się mną zająć. U cioci byłam z moją siostrą Tosią. Noco-

wałam tam trzy noce. Bawiłam się z Tosią i z moim ro-

dzeństwem ciotecznym, czyli Anią i Wojtkiem. Graliśmy 

w bitwy na śnieżki, lepiliśmy bałwany i jeździliśmy na 

sankach. Na koniec mieliśmy kulig. Wielkie sanie cią-

gnął traktor, a za nimi jechały małe saneczki. Gdy doje-

chaliśmy na miejsce, do wieczora zjeżdżaliśmy na ja-

błuszkach i piekliśmy kiełbaski nad ogniskiem. 

      W drugim tygodniu byłam w domu. Było bardzo cie-

kawie, ponieważ ja i Tosia ulepiłyśmy bałwana i  zrobiły-

śmy konkurs z moją mamą o to, kto pierwszy przeczyta 

swoją książkę. Ja wygrałam! 

      Te ferie na pewno będę pamiętała, ponieważ były 

bardzo ciekawe. 

Zuzia Laskowska, kl. IVc 

Ilustracje:  Oliwia Milczarek, Filip Rozbicki,  Oliwier Getka,  

Oliwia Łukasiewicz,  Gabrysia Pólkowska,  Julia Salwin z kl. IVc 



pewnym czasie zakochani decydują poprosić 

o pomoc Podstolinę. Podczas spotkania Pod-

stoliny i Wacława, okazuje się, że są oni 

dawnymi kochankami z czasów studiów. 

Podstolina chce odnowić romans. Ojciec Wa-

cława postanawia to wykorzystać. Wacław 

nie zgadza się na ślub z Podstoliną. Cześnik 

z zemsty na Rejencie, namawia Klarę i Wa-

cława do małżeństwa. Młodzi zgadzają się 

i na rozkaz Cześnika pobierają się 

w tajemnicy przed Rejentem, lecz gdy ten 

dowiaduje się o tym, wpada w szał. Po roz-

mowie pomiędzy dwoma stronami następuje 

zgoda. 

Wszystko to obejrzeliśmy w teatrze 

w Wyszkowie. Pomimo tego, że nie jest to 

współczesna lektura, spektakl bardzo nam 

się podobał. 

 Natalia Wielgolaska, kl. VIIb 

K lara i Wacław to para zakochanych. 

Wacław to syn Rejenta, a Klara to bra-

tanica Cześnika. Para zakochanych spotyka 

się potajemnie przed ich opiekunami, gdyż 

są oni skłóceni o mur graniczny, dzielący 

obie części zamku i z tego powodu nienawi-

dzą się.  

Cześnik i Rejent nigdy nie wyraziliby zgo-

dy na małżeństwo dwojga zakochanych. Wa-

cław podczas spotkania z dziewczyną, nama-

wia ją, aby uciekli i wzięli ślub potajemnie. 

Klara jednak odmawia, gdyż obawia się plo-

tek. Wacław postanawia wykorzystać konflikt 

i przedostaje się do części zamku, w której 

mieszka Klara. Chce tam zostać, aby być bli-

żej ukochanej, dlatego postanawia przeku-

pić Papkina, żeby ten wziął go za jeńca. Po 
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Książki wybrał 

(z  pomocą re-

dakcyjnych kole-

żanek) Łukasz 

Pióro, kl. VIIb 
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H ej, to ja Mruczek. Opowiem wam dzisiaj o pew-

nym spotkaniu. Przedwczoraj poszedłem nad 

rzekę. Chwilę się bawiłem. Nagle zauważyłem przepięk-

ny statek. Na statku było pięciu majtków i kapitan. Pod-

szedłem bliżej do rzeki, żeby lepiej się przyjrzeć kapita-

nowi. 

- Arrrrrrr, jestem Kapitan Kiciuś!!! – powiedział kapitan. 

- A ja Mruczek… - powiedziałem nieśmiało. 

Kapitan zaprosił mnie na statek i zaproponował wspólny rejs. Zgodziłem się i wsze-

dłem na statek. Podeszliśmy razem do ogromnej skrzyni. Wtedy kapitan zdradził mi 

swoją misję.  

- W tym pudełku znajdują się walentynki z całego świata. Muszę je rozdać wszyst-

kim kotom! 

Stwierdziłem, że pomogę kapitanowi. Chętnie przyjął 

moją pomoc. Razem popłynęliśmy do Kanady. Tam cze-

kało na nas całe mnóstwo kotów. W czasie podróży Ka-

pitan Kiciuś ciągle kazał robić mi różne rzeczy, np. my-

cie podłogi, polerowanie mu czapki, itp. Nie byłem za-

chwycony. Przecież miałem rozdawać walentynki! 

W czasie segregowania map zauważyłem, że kapitan 

ma wiele niebieskich piłek. Wziąłem jedną, żeby się po-

bawić. Nagle wszedł Kapitan Kiciuś. Kazał mi odłożyć 

piłkę.  

- To nie jest zabawka tylko bomba! – wykrzyknął kapitan. 

- Przepraszam. -  powiedziałem i wróciłem do segregowania map. 

Nagle za stertą map usłyszałem jakiś szmer. Trochę się bałem. Myślałem sobie, że 

to pewnie jakiś szczur lub potwór! Ja naprawdę boje się potworów odkąd oglądałem 

film „Potwór Kotojadacz”. Podchodząc do sterty map trzymałem w ręku drewniany 

patyk znaleziony na ziemi. Zrobiłem jeden krok i nagle…  

cdn. 

Zosia Mielcarz VIIb 



Pewien chłopak z Tłuszcza 

do dziewczyny oczko puszczał. 

Ta się jednak zawstydziła 

i o od niego odchodziła. 

Takiej reakcji się nie spodziewał 

i na nią bardzo się pogniewał. 

Ponieważ go nie znała, 

również bardzo się pogniewała. 

Jednak to wszystko szybko się skończyło. 

i ich dwoje rozśmieszyło. 

Pewien chłopak miał marzenie. 

Bardzo czekał na jego spełnienie. 

Chciał być mistrzem nad mistrzami. 

Chciał się  chwalić medalami. 

Cały czas trenował, 

aż się przepracował. 

Szybko mu się to znudziło 

Hobby nowe przychodziło. 

Pewna dziewczyna z ulicy Kościuszki  

lubiła stroić się w modne ciuszki 

Jednak nie przewidziała, że dzisiaj zaspała, 

Musiała się spieszyć, 

a nie chciała się ośmieszyć. 

Ubrań wybieranie zajęło jej czas na śniadanie. 

Więc głodna chodziła, bo na śniadaniu nie była. 
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Katarzyna Czajkowska, kl. VIIa 



 Chłopiec pierwszy kłania się dziewczynie, ale przy powitaniu 

czeka aż dziewczyna pierwsza wyciągnie dłoń.  

 Podczas przedstawiania nowych osób zawsze chłopca przed-

stawia się dziewczynce, nigdy odwrotnie. 

 Zawsze pierwszą przepuszczaj dziewczynę w drzwiach. 

 Pamiętaj, że młody dżentelmen używa zwrotów grzecznościo-

wych:  proszę, dziękuję, przepraszam. 

 Otwieraj drzwi pojazdów dziewczynie, czekaj aż wsiądzie i za-

mykaj drzwi. 

 Nie używaj wulgaryzmów. 

 Jeżeli podchodzi dziewczyna, a ty siedzisz, wstań. 

 Gdy siadacie do stołu, odsuń dziewczynie krzesło. 

 Nie kładź łokci na stół. 

 Pomóż dziewczynie przy zakładaniu i zdejmowaniu płaszcza. 

 Jeżeli zaprosisz dziewczynę np. na lody, to ty płacisz. 

 Pomóż dziewczynie, gdy dźwiga coś ciężkiego. 

 Bądź kulturalna, nie obgaduj innych i nie wyśmiewaj się 

z nikogo. 

 Używaj zwrotów grzecznościowych. 

 Nie pokazuj humorów, nie obrażaj się o byle co. 

 Nie używaj wulgaryzmów.  

 Uśmiechaj się jak najczęściej, nie pokazuj kwaśnej miny. 

 Ubieraj się schludnie i stosowanie do okazji. 

 Nie kładź łokci na stół podczas posiłku. 

 Chłopiec pierwszy kłania się dziewczynie, ale dziewczyna 

pierwsza podaje chłopakowi rękę. 

 Podczas przedstawiania nowych osób zawsze chłopca 

przedstawia się dziewczynce, nigdy odwrotnie. 

 Nie spóźniaj się na spotkanie. 
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Poradniki opracowali: Agata Gawrońska i Łukasz Pióro z kl. VIIb 
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Pierwsza propozycja to cieka-

wa wariacja garnituru z ele-

ganckimi butami. 

. 

Druga propozycja to koszulka 

z eleganckim nadrukiem, 

dżinsy i białe trampki. 

 

Z takim wyglądem spokojnie 

można podbijać parkiet. :) 

 

Weronika Rasińska, kl. VIIa 

Zbliża się bal walentynkowy. Pewnie chcielibyście wiedzieć w co się ubrać na tak 

ważną dla nas okazję. Podam wam kilka propozycji. 

Pierwsza propozycja to kracia-

sta koszulka, krótkie spodenki 

i sportowe buty. W tym stroju 

będziesz czuła się swobodnie 

i bardzo wygodnie. 

 

Druga propozycja to pełna gra-

cji, ale młodzieżowa sukienka 

i czarne balerinki. 

 

W tych strojach dziewczyny na 

pewno zwrócą na siebie uwa-

gę, ale jednocześnie będą  czu-

ły się swobodnie. :) 

1 2

1 2
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Projekty plakatów wykonali ucz-

niowie klas siódmych: 

Kalina Urynowicz 

Wiktoria Traczyk 

Marcin Kalewski 

Filip Muszelik 

Katarzyna Cajkowska 

Maja  Karczmarczyk 

Weronika Sakowska 



 Częste rozmowy na czatach i portalach społecznościowych 

powodują zanikanie realnych znajomości, bo przestajemy 

spotykać się ze znajomymi, nie mamy dla nich czasu. 

 Znajomości wirtualne 

bardzo mocno uzależniają.  

 Gdy wpadniesz w szpony uzależnienia zamy-

kasz się na otaczające nas osoby, tworząc swój 

własny wirtualny świat. 

 Nigdy nie spotykaj się z osobą poznaną 

w Internecie bez osoby dorosłej, ponieważ nie 

wiadomo, kogo tak naprawdę poznałeś w sieci. 

 Pamiętaj, aby nie podawać swoich danych oso-

bowych nieznanym osobom w sieci, bo może to 

grozić np. kradzieżą. 
Oliwia Klimkiewicz, kl. VIIa  
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Autorami projektów kartek walentynkowych są uczniowie klas szóstych. 
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Fot.: Natalia Wielgolaska, kl. VIIb 
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Prace wykonali uczniowie klasy Vc: Alicja Czopek, Piotr Jusiński, Krzyś Wąsak, Gabrysia Przyborowska,  

Klaudia Kornacka, Emilka Opęchowska, Patrycja Grzesińska, Marysia Urbanek,  Piotr Laskowski,  

Janek Sałański, Patrycja Podgórska,  Wiktoria Reda 
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Lew 23 lipca– 22 sierpnia 

Chłopak, który pierwszy poprosi Cię do tańca 

na zabawie będzie w tobie zakochany. 

Panna 23 sierpnia – 22 września 

Swoją miłość spotkasz w bibliotece. Czytaj 

więc więcej książek. 

Waga 23 września – 22 października 

Swoją miłość znajdziesz w szkole. Nie opłaca 

Ci się wagarować. 

Skorpion 23 października – 21 listopada 

Twoją miłością zostanie twój przyjaciel. Jeśli 

więc jeszcze go nie masz, zacznij szukać. 

Strzelec  22 listopada – 21 grudna 

Swoją miłość na zawsze znajdziesz  w wieku 

17 lat. Musisz więc jeszcze trochę poczekać. 

Koziorożec 22 grudnia – 19 stycznia 

Aby twoja miłość się nie rozpadła, dbaj o nią. 

Nie opuszczaj swojej połówki ani na chwilę 

podczas  zabawy walentynkowej. 

Tatiana Kędzierska i Ola Ołdak kl. VIIb 

Wodnik 20 stycznia– 18 lutego 

Osoba, którą znasz już dłuższy czas okaże się 

twoją wielką miłością, musisz jeszcze tylko tro-

chę poczekać.  

Ryby 19 lutego– 20 marca 

Wkrótce znajdziesz miłość na zawsze, bądź 

cierpliwy. 

Baran 21 marca – 19 kwietnia 

Rozglądaj się uważnie twoja miłość jest blisko 

Ciebie. 

Byk 20 kwietnia – 20 maja 

Nie bądź kłótliwy, ponieważ nie znajdziesz 

swojej miłości. 

Bliźnięta 21 maja – 21 czerwca 

Twoja miłość uwielbia historię. Przyłóż się do 

tego przedmiotu. 

Rak 22 czerwca – 22 lipca 

Osoba, którą poznasz na zabawie walentynko-

wej zostanie twoją wielką miłością. 

strzała 
Amor 

miś 

ukochany 

róża 

walentynka 

ukochana 

miłość 

serce 

Aleksandra Gotowiec, kl. VIIb 
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