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Od redakcji  

Witamy w lutym! Luty jest miesiącem zakochanych. Czy 

wiecie, że w tym miesiącu zaczynają się ferie zimowe? 

Wszyscy się cieszą na przyjście ferii, a nasza redakcja 

razem z wami. Do ferii zostało   zaledwie kilka dni. W tym 

numerze dowiecie się jak bezpiecznie spędzić ferie w domu 

i na wyjeździe. Przed Wami 2 tygodnie błogiego lenistwa    

Tego Życzymy wszystkim naszym czytelnikom. 
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Walentynki  
Walentynki to 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 ten stał się więc okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od 

średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. 

Historia święta  

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo 

zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki 

serca,  

np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak 

bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony  

z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

Walentynki w Polsce 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów 

anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje  

o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały 

lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

Zwyczaje 

Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych 

ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym 

wierszykiem, a często 

 i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera 

walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również 

bardziej osobistych elementów garderoby. 
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Do stołu podano 

 

Walentynkowe kanapki  

 

 Walentynki to dzień okazywania miłości wszystkim naszym bliskim. 

Dzisiaj polecamy Wam sprawdzone kanapki walentynkowe, które możecie 

zrobić swoim rodzicom na walentynkowe śniadanie. 

 

 Składniki: 

 Chleb 

 Masło 

 Ulubiona wędlina 

 Papryka 

 Ser żółty 

 

 

 

Zacznijcie od posmarowania chleba masłem. Na masło układamy 

wędlinę i ser (lub każdą inną rzecz, którą Wasi rodzice lubią na 

kanapkach  ). Już prawie gotowe… teraz walentynkowy akcent 

– paprykę kroimy na cienkie paseczki, które potem układamy na 

wierzchu kanapek w kształcie serduszek.  

Wersja dla leniwych: robimy serduszka z ketchupu   

Teraz wystarczy ułożyć je na talerzu i zrobić miłą niespodziankę 

swoim bliskim!  

 



Luty 2014   

Ferie w domu- najważniejsze jest mieć plan. 

 

W województwie Mazowieckim ferie zaczynają się 17 Lutego . Ferie oznaczają dwa tygodnie 

wolne od szkoły. Nawet jeśli nie planujemy w tym roku pojechać na żaden zorganizowany wyjazd, 

możemy się świetnie bawić. 

 Ferie w domu – pomysły na brzydką pogodę. 

Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać spacerom ani jeździe na sankach, możemy poczytać ciekawą 

książkę. Czytaliście już „Opowieści z Narni”, całą serię książek o Harry’m Potterze albo „Anię  

z zielonego wzgórza”?  Możemy wyciągnąć z pawlacza stare dobre gry planszowe, takie jak Chińczyk, 

warcaby czy Monopoly i zagrać z rozdzicami. Polecamy też grę Super farmer. Takich emocji nie 

zastąpi żadna gra komputerowa  Możemy wykorzystać czas ferii na naukę gotowania lub pieczenia. 

Zacznijcie od prostych rzeczy. Poproś kogoś dorosłego o pomoc i zróbcie np. babeczki.  

Do poczytania polecamy: 
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Zasady bezpiecznych ferii 

Ferie są fajne – każdy o tym wie. Ale czy każdy wie jak sprawić, aby były też bezpieczne? 

Przed Wami kilka przydatnych zasad, które sprawią, że po feriach wszyscy spotkamy się bez 

bandaży, gipsów i plastrów.  

1. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych! 

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 

4. Zawsze bądź widoczny na drodze dzięki elementom odblaskowym! Zimą szybko zapada 

zmrok! 

5. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał! 

6. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku! 

7. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów. 

8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się 

 z nieznajomym. 

9. Rzucając śniegowymi kulkami zwróć uwagę czym, gdzie i w kogo rzucasz np. nie mogą to 

być przechodnie, okna lub przejeżdżające samochody – można stać się sprawcą groźnego 

wypadku! Kulka śniegowa powinna być miękka i nie zawierać twardych, ostrych 

przedmiotów. Nigdy nie celuj w głowę!  

10. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.  

11. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest 

niebezpieczne! 

12. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze. 

13. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej 

czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się. 

16. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o 

zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed 

zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne. 

Życzymy wam bezpiecznych  ferii!! 

Samorząd Uczniowski 

Redakcja „Czwórki z plusem” 
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KRAINA LODU 
Akcja filmu rozgrywa się w królestwie Arendelle, w którym 

mieszkają król i królowa oraz ich dwie córki Elsa i Anna. 

Pewnego poranka mała Anna poprosiła swoja siostrę  

o ulepienie bałwana, ponieważ Elsa posiadała moc śniegu  

i lodu, od razu się zgodziła. Dziewczyny świetnie się bawiły 

dopóki przez przypadek Elsa nie trafiła kawałkiem lodu  

w młodszą siostrę. Przerażeni rodzice od razu pojechali z nią 

do zaprzyjaźnionego szamana - trolla. Rodzina wróciła do 

zamku, ale starsza dziewczyna już nie mogła bawić się ze 

swoją siostrą by jej nie skrzywdzić. Z dnia na dzień Anna coraz 

bardziej tęskniła za swoją siostrą. Kolejny raz bardzo 

namawiamy Was do obejrzenia filmu. To idealny film na długie 

wieczory w czasie ferii.  
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Uważasz, że znasz Polskę? Spróbuj rozszyfrować ukryte nazwy 

polskich miast. 
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Co wolisz??? 

Gwiazd tysiące, czy piękne oczy błyszczące??? 

Czy jasne słonko na niebie, 

czy ciche słowa : ,,Ja kocham Ciebie" 

 

 

Ja Cię nigdy nie zapomnę, 

 Chociaż będę o 100 mil,  

Ja Cię kocham, kochać będę, 

Do ostatnich życia chwil. 

 

Tak jak ta kartka do Ciebie pobieży, 

tak moje serce do Ciebie należy 

 

Kocham Cię bardzo- nie ukrywam tego 

Bo ukrywać miłość to coś okropnego!!! 
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Pokoloruj 
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Practice your English 

Valentine’s Day 

 

 

 

     
 

 

      HEART    ROSES   CHOCOLATES 

 

                

 

 

 
CARD    TEDDY BEARS     RING 

 

Ile wyrazów zostało ukrytych w wężu słownym? Potrafisz znaleźć je 

wszystkie? 

 
GYICARDLOJGRINGLPOIVALENTINESDAYRFGVGYER
OSESPOUNCHOCOLATESBATWHEARTLAOJKTEDDY
BEARMNHLOVEHSUDREDLPOCAKEOIUFEBRUARYM 
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Śmiechu warte! 

 
 

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to 

kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i gada: 

- Po co ja piłem tę kawę we wrześniu...??? 

 

* 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej 

chwili jeden z jeleni mówi: 

-Chciałbym, żeby już była wiosna. 

-Tak ci mróz doskwiera? 

-Nie, tylko już mi się znudziło to stołówkowe jedzenie! 

 

 

Kalendarium - marzec 
1 Marca 

 Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

 Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym  

2 Marca 

 Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

3 Marca 

 Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

4 Marca 

 Ostatki - Koniec Karnawału 

5 Marca 

 Środa Popielcowa 

 Początek Wielkiego Postu 

 Dzień Dentysty 
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8 Marca 

 Dzień Kobiet  

10 Marca 

 Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 

11 Marca 

 Dzień Sołtysa 

 Międzynarodowy Dzień Chorego 

14 Marca 

 Dzień Liczby Pi  

17 Marca 

 Światowy Dzień Morza 

 Dzień Świętego Patryka 

18 Marca 

 Międzynarodowy Dzień Słońca (NASA)  

20 Marca 

 Międzynarodowy Dzień Astrologii 

 Dzień bez Mięsa 

21 Marca 

 Wiosna - pierwszy dzień 

 Dzień Wagarowicza 

 Dzień Wierzby 

23 Marca 

 Światowy Dzień Meteorologii (ONZ) 

 Światowy Dzień Lasu 

24 Marca 

 Narodowy Dzień Życia 

25 Marca 

 Dzień Świętości Życia (katolickie)  

30 Marca 

 Zmiana Czasu z Zimowego na Letni 
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Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą, 

prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia 

czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Katarzyna Ilczuk, Klaudia Łęczycka, Natalia 

Dąbrowska, Oliwia Dang, Aleksandra Gmitruk, Paulina Hawryluk,  

Julia Słowińska, Julia Rejewska, Patrycja Langowska, Natalia Zdunek,  

Angelika Jarzec, p. Justyna Troć 

 

 

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl

