
 

 
 

Odpowiedzi do zagadek: 
1. Baita, Dulcynea, Czarny, Arras 
2. 0 
3.  Ścieżką szły 3 kobiety: córka, jej matka i jej babcia, która była ze strony 
ojca. 
 
 
 
WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Chłopak albo boi się sam przed sobą przyznać, że czuje do Ciebie coś 
więcej lub nie jest po prostu Tobą zainteresowany. Pamiętaj jednak, aby 
mu się nie narzucać, gdyż może to jeszcze bardziej go do Ciebie zrazić. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Chłopak myśli o Tobie nie tylko tak jak o przyjaciółce lub boi się 
odrzucenia z Twojej strony. Pokaż mu, że ma u Ciebie szansę! Wykonaj 
pierwszy krok, a on nabierze pewności siebie i przejmie inicjatywę. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Chłopak jest Tobą wyraźnie zainteresowany i nie ukrywa tego. Staraj się 
nie popsuć Waszych relacji i oby tak dalej!:) 
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Życzenia: 
W dniu Świętego Walentego życzymy Wam 
wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w tym pięknym dniu miłości. 
Redakcja szkolnej gazetki 
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        IInnffoorrmmaattoorr::    
Już 14 lutego walentynki! Czas 
zacząć przygotowywać kartki! 
Ferie zimowe będą trwać od 30.01 
do 12.02. 
Niedługo koniec zimy! Możemy 
powoli myśleć o wiośnie!!! 
28 stycznia zabawa choinkowa!!! 
Czas wybrać się na zakupy. 
 

  
  
  
  
  



Ady nikt w szkole nie lubił. Była 
nikim… Taka  szara  myszka… 
 A Tomek?... No cóż… To był 

chłopak z klasą…  
Mógł chodzić prawie z każdą, 
prawie z każdą dziewczyną, 
więc… Dlaczego wybrał ją??! 

 
Ada, jak zawsze, stała pod klasą, powtarzając 
wykute na blachę słówka z niemieckiego. Nawet 
nie zwróciła uwagi na stojących naprzeciwko 
chłopaków. Było ich pięciu. Rozmawiali dość 
głośno, ale Ada miała ich gdzieś. „Dobra, słówka 
umiem…” - pomyślała i schowała książkę do 
plecaka. Kucnęła pod ścianą… Zobaczyła, że 
obok  został już tylko Tomek. Poczuła jego 
wzrok na sobie i nagłe uczucie gorąca. Tomek 
podobał się jej od dawna… Był naprawdę 
przystojny, ale… Nie miała odwagi nawet do 
niego napisać… „Zresztą na pewno ma 
dziewczynę” - pomyślała i nagle zrobiło jej się 
jakoś głupio, że w ogóle dopuszcza do siebie 
myśl o tym, że mogłaby z nim chodzić. Tomek 
widocznie też poczuł się dziwnie, bo spuścił 
wzrok i odszedł. 

                         *    *   * 
 

 
 

Już niebawem Walentynki – święto zakochanych. 
Wielu ludzi wręcz je uwielbia, ale są też tacy, którzy nie 
obchodzą go, tłumacząc się, że jest ono po prostu głupie. 
W rzeczywistości jednak zazwyczaj nie znaleźli oni 
jeszcze swojej drugiej połówki. W tym numerze naszej 
szkolnej gazetki pragnęlibyśmy rozpatrzeć pozytywne i 
negatywne strony posiadania chłopaka/dziewczyny. 
ZALETY: 
-Można z nim/z nią o wszystkim szczerze porozmawiać. 
Zawsze nas zrozumie, pomoże i wesprze w trudnych dla 
nas chwilach. Nie zostawi nas samych z problemem. 
-Twoim życiem kieruje myśl, że masz kogoś, komu na 
Tobie zależy. 
-Zbliża się zabawa choinkowa, a więc automatycznie 
staje się też on/ona dla nas partnerem/partnerką do tańca. 
Towarzysz dyskoteki jest bowiem jej nieodzownym 
elementem. Ponadto, z pewnością nie jeden raz ujrzycie 
zazdrosne spojrzenia znajomych, które powinny Was 
również satysfakcjonować. 
-Czujesz się szczęśliwszy i masz więcej energii, bo 
przecież ,,Miłość dodaje skrzydeł”. 
WADY: 
-Oboje narażacie się na złośliwe docinki i komentarze ze 
strony rówieśników. Niektórym może nie podobać się 
Wasze zachowanie… 
-Niekiedy chłopak/dziewczyna może okazać się 
nieszczery/a w stosunku do nas. Wiąże się to z 
rozczarowaniem. 
-Masz mniej czasu dla przyjaciół, którzy mogą się czuć 
zaniedbywani. 



1. Mijacie się szkolnym korytarzem. Jaka jest 
Wasza reakcja? 
a. Patrzę się na niego, a on chyba nie chce mnie 
widzieć. 
b. Mówimy sobie "cześć" lub patrzymy na siebie 
jak nienormalni. 
c. Mówimy sobie "cześć" i zaczyna się rozmowa. 
2. Jak się zachowuje w stosunku do Ciebie, 
gdy jest sam, a jak przy swoich znajomych? 
a. Sam nie zwraca na mnie uwagi, ale ze 
znajomymi - istne piekło. 
b. Jeżeli jesteśmy sami, to rozmawiamy, lecz przy 
jego znajomych już trochę mniej. 
c. Nie ważne, czy są wokół niego znajomi, czy 
jest sam – zawsze zachowuje się tak samo. 
3. Jaki motyw przewodni mają najczęściej 
Wasze rozmowy? 
a. "Siema. Daj spisać z matmy." 
b. "H-h-h-e-e-j... C-c-o t-t-a-m-m?" 
c. "Cześć. Co tam u ciebie?",  "A wiesz, że …?" 
4. Kiedy zwraca na Ciebie uwagę? 
a. Kiedy nie jest sam. 
b. Zawsze, lecz gdy jest w towarzystwie, próbuje 
to maskować. 
c. Kiedy znajdę się w zasięgu jego wzroku. 
5. Ile średnio piszecie do siebie SMS? 
a. Nie piszemy lub sobie nie odpisujemy. 
b. Kilka-kilkanaście dziennie.  
c. Z nim można nawet 1000 w ciągu godziny. 

WYNIKI DO PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 

Do  domu  Ada  jak  zwykle  wracała  sama,  ale 
chyba po  raz pierwszy była  z  tego  zadowolona. 
Cały czas myślała tylko o tym, co wydarzyło się w 
szkole. To  jego                    spojrzenie… Zupełnie nie 
wiedziała  dlaczego miała wrażenie,  że  nie  było 
ono  takie,  jak  innych…  Za  wszelką  cenę 
próbowała  sobie wytłumaczyć,  iż  to  tylko  jakieś 
głupie wrażenie… Pomyślała też, że mógł się tak 
zachowywać  z  powodu  zakładu  z  kolegami. 
Nieraz  już  słyszała  rozmowy  dziewczyn  na  ten 
temat. Postanowiła dać sobie spokój. 

                           *   *   * 

Tomek jakoś wcale nie mógł skupić się na nauce 
z chemii. Dziwne… przecież to  był jego ulubiony 
przedmiot…  Zawsze  wszystko  samo  wchodziło 
mu  do  głowy…  A  teraz  myślał  tylko  o  niej… 
Patrzyła  na  niego  tak  dziwnie  nieśmiało…  A  w 
ogóle  to  dlaczego  właściwie  myślał  o  Adzie? 
Przecież…  Nawet  nie  umiał  sobie  nic  wmówić. 
Był prawie pewny, że się zakochał… I to był  



problem. Miał naprawdę świetnych kolegów, ale… 
wyśmialiby go z pewnością. Oni mieli super laski, które 
wpadały w oko co drugiemu chłopakowi. A Ada… no 
cóż… podoba się chyba tylko jemu. Wywnioskował, że z 
nauki nic nie wyjdzie, więc schował książki i postanowił 
pójść do Lansa.  

  *   *   * 
Ada szła do szkoły z jakimś dziwnym niepokojem, który 
nie był jednak spowodowany stresem przed 
sprawdzianem czy kartkówką. Czuła jakieś dziwne 
uczucie z brzuchu… Przed szkołą spotkała Tomka. 
Otworzył jej drzwi i znacząco wskazał ręką, żeby weszła.                                                                      
 
 
 

 
 

 
 
 

                                
Całość ostrożnie i dokładnie zagnij. 
Powoli rozłóż serduszko – powinno wyglądać jak na 
rysunku powyżej. Jeśli chcesz, możesz teraz 
pokolorować swoje serduszko. Gotową część odłóż na 
chwilkę na bok. 

                                      
Na osobnej kartce papieru wydrukuj kartkę, do której 
zostanie przyklejone nasze serduszko. Wytnij ją. 
Pozginaj wzdłuż przerywanych linii, a następnie 
otwórz.          

                                    

 Na oznaczone miejsca na kartce nałóż klej. Dwa małe 
serduszka przyłóż do wyznaczonych i posmarowanych 
klejem miejsc na kartce. Staraj się to zrobić jak 
najbardziej dokładnie, tak by czarne linie nie były 
widoczne. Dociśnij je lekko i poczekaj, aż klej 
wyschnie. Gdy klej będzie już całkiem suchy, powoli i 
dokładnie zamknij kartkę. 

                            
Walentynkowa kartka z wyskakującym sercem jest już 
gotowa. Podaruj ją ukochanej osobie. 



           Pomysł na ciekawą 
walentynkę!!! 

 

Na arkuszu sztywnego papieru wydrukuj szablon serduszka pokazanego 
powyżej. Wytnij je i pozginaj wzdłuż przerywanych linii. 

                                                                             
Wycięte serduszko obróć na druga stronę, tak by przerywane linie nie były 
widoczne. 

 
Ostrożne zegnij serduszko na pół wzdłuż przerywanych linii. Prawą połówkę 
przyłóż do lewej. Linie przerywane powinny znajdować się wewnątrz. Całość 
dokładnie zagnij. 

 
Odegnij małe serduszka na zewnątrz wzdłuż linii przerywanej. Dobrze je  
zagnij. 

                                                    
Odwróć zagięte serduszko na drugą stronę i tę samą czynność, co w kroku 
wyżej, wykonaj z drugim małym serduszkiem. 

                                                                                       

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   WYNIKI DO ZAGADEK NA KOŃCU GAZETKI 

ZAGADKA 1 
W wyścigach na Służewcu brały udział cztery konie: Arras, 
Baita, Czarny i Dulcynea. Nie widziałem, niestety, finiszu, 
lecz przyjaciele przynieśli mi następujące wiadomości: 
 - Arras wygrał!  
 - Dulcynea ostatnia! 
 - Dulcynea przyszła przed Czarnym. 
 - Czarny był drugi. 
 - Arras przyszedł przed Dulcyneą. 
 - Dulcynea wygrała! 
 - Arras był trzeci. 
 - Czarny wygrał! 
 - Czarny pobił Dulcyneę!  
Z tych dziewięciu wypowiedzi tylko jedna była prawdziwa. 
 Czy potraficie powiedzieć, w jakiej kolejności przybyły 
konie na metę?  

ZAGADKA 2 
A było to tak: bociana drapał szpak. A potem 
była zmiana i to szpak drapał bociana. I były 
jeszcze takie 3 zmiany. Ile razy szpak był 
drapany? 

ZAGADKA 3 
Ścieżką szły sobie: 2 matki i 2 córki. Każda z 
nich miała 1 torbę. W sumie miały 3 torby. 
Kim są te kobiety dla siebie jeśli: 1 matka i 1 
córka nie są spokrewnione, ale są rodziną, a 
druga córka z obiema matkami jest 
spokrewniona.  



                       
 
 
  
      
 

 
 izka   +                        cyklopedia=tyn   +                         j  
 
Hasło:......................................................................... 

 
 
 
Wyrazy do wykreślenia: 

ODCINEK, HEKTAR, NEGACJA, UŁAMEK, OKRES, ODCIĘTA, 
SUMA, STO, PODZIAŁ, TRAPEZOID, PÓŁOKRĄG, KOŁO, 
CYFRA, SEKUNDA, DŁUGOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, ĆWIARTKA, TEZA, 
RESZTA, RÓŻNICA , ILORAZ, MILIMETR, KULA, POLE, BOK, 
PĘK, CECHA, CYKL, TYSIĄC, CENA, ZERO, TAN, PION, KĄT, 
TONA, WIEK, DWA. 
  
 
 
 

   

Policjant zatrzymuje przechodnia: 
-Proszę się wylem... wylemgitu..., 
a zresztą niech pan idzie, dziś mam 
dobry humor. 

Kiedyś nie lubiłem ślubów, bo stare ciotki 
klepały mnie po ramieniu, mówiąc: 
,,Będziesz następny.'' Przestały, gdy 
zacząłem robić im tak samo na pogrzebach. 
 

Blondynka przed automatem z 
kawą w kółko wrzuca monety, 
odbiera napój, wypija... Ktoś: 
-Proszę nas na chwilę 
przepuścić! 
Ona: -Nic z tego, ja ciągle 
wygrywam! 

Facet po złapaniu gumy zmienia koło. 
Podchodzi do niego dresik i pyta: -Co pan 
robi? Facet: -Odkręcam koło. 
Dresik, celując cegłą w szybę: -To ja wezmę 
radio! 

                                  

                                                                                                                                



                       
 
 
  
      
 

 
 izka   +                        cyklopedia=tyn   +                         j  
 
Hasło:......................................................................... 

 
 
 
Wyrazy do wykreślenia: 

ODCINEK, HEKTAR, NEGACJA, UŁAMEK, OKRES, ODCIĘTA, 
SUMA, STO, PODZIAŁ, TRAPEZOID, PÓŁOKRĄG, KOŁO, 
CYFRA, SEKUNDA, DŁUGOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, ĆWIARTKA, TEZA, 
RESZTA, RÓŻNICA , ILORAZ, MILIMETR, KULA, POLE, BOK, 
PĘK, CECHA, CYKL, TYSIĄC, CENA, ZERO, TAN, PION, KĄT, 
TONA, WIEK, DWA. 
  
 
 
 

   

Policjant zatrzymuje przechodnia: 
-Proszę się wylem... wylemgitu..., 
a zresztą niech pan idzie, dziś mam 
dobry humor. 

Kiedyś nie lubiłem ślubów, bo stare ciotki 
klepały mnie po ramieniu, mówiąc: 
,,Będziesz następny.'' Przestały, gdy 
zacząłem robić im tak samo na pogrzebach. 
 

Blondynka przed automatem z 
kawą w kółko wrzuca monety, 
odbiera napój, wypija... Ktoś: 
-Proszę nas na chwilę 
przepuścić! 
Ona: -Nic z tego, ja ciągle 
wygrywam! 

Facet po złapaniu gumy zmienia koło. 
Podchodzi do niego dresik i pyta: -Co pan 
robi? Facet: -Odkręcam koło. 
Dresik, celując cegłą w szybę: -To ja wezmę 
radio! 

                                  

                                                                                                                                



           Pomysł na ciekawą 
walentynkę!!! 

 

Na arkuszu sztywnego papieru wydrukuj szablon serduszka pokazanego 
powyżej. Wytnij je i pozginaj wzdłuż przerywanych linii. 

                                                                             
Wycięte serduszko obróć na druga stronę, tak by przerywane linie nie były 
widoczne. 

 
Ostrożne zegnij serduszko na pół wzdłuż przerywanych linii. Prawą połówkę 
przyłóż do lewej. Linie przerywane powinny znajdować się wewnątrz. Całość 
dokładnie zagnij. 

 
Odegnij małe serduszka na zewnątrz wzdłuż linii przerywanej. Dobrze je  
zagnij. 

                                                    
Odwróć zagięte serduszko na drugą stronę i tę samą czynność, co w kroku 
wyżej, wykonaj z drugim małym serduszkiem. 

                                                                                       

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   WYNIKI DO ZAGADEK NA KOŃCU GAZETKI 

ZAGADKA 1 
W wyścigach na Służewcu brały udział cztery konie: Arras, 
Baita, Czarny i Dulcynea. Nie widziałem, niestety, finiszu, 
lecz przyjaciele przynieśli mi następujące wiadomości: 
 - Arras wygrał!  
 - Dulcynea ostatnia! 
 - Dulcynea przyszła przed Czarnym. 
 - Czarny był drugi. 
 - Arras przyszedł przed Dulcyneą. 
 - Dulcynea wygrała! 
 - Arras był trzeci. 
 - Czarny wygrał! 
 - Czarny pobił Dulcyneę!  
Z tych dziewięciu wypowiedzi tylko jedna była prawdziwa. 
 Czy potraficie powiedzieć, w jakiej kolejności przybyły 
konie na metę?  

ZAGADKA 2 
A było to tak: bociana drapał szpak. A potem 
była zmiana i to szpak drapał bociana. I były 
jeszcze takie 3 zmiany. Ile razy szpak był 
drapany? 

ZAGADKA 3 
Ścieżką szły sobie: 2 matki i 2 córki. Każda z 
nich miała 1 torbę. W sumie miały 3 torby. 
Kim są te kobiety dla siebie jeśli: 1 matka i 1 
córka nie są spokrewnione, ale są rodziną, a 
druga córka z obiema matkami jest 
spokrewniona.  



problem. Miał naprawdę świetnych kolegów, ale… 
wyśmialiby go z pewnością. Oni mieli super laski, które 
wpadały w oko co drugiemu chłopakowi. A Ada… no 
cóż… podoba się chyba tylko jemu. Wywnioskował, że z 
nauki nic nie wyjdzie, więc schował książki i postanowił 
pójść do Lansa.  

  *   *   * 
Ada szła do szkoły z jakimś dziwnym niepokojem, który 
nie był jednak spowodowany stresem przed 
sprawdzianem czy kartkówką. Czuła jakieś dziwne 
uczucie z brzuchu… Przed szkołą spotkała Tomka. 
Otworzył jej drzwi i znacząco wskazał ręką, żeby weszła.                                                                      
 
 
 

 
 

 
 
 

                                
Całość ostrożnie i dokładnie zagnij. 
Powoli rozłóż serduszko – powinno wyglądać jak na 
rysunku powyżej. Jeśli chcesz, możesz teraz 
pokolorować swoje serduszko. Gotową część odłóż na 
chwilkę na bok. 

                                      
Na osobnej kartce papieru wydrukuj kartkę, do której 
zostanie przyklejone nasze serduszko. Wytnij ją. 
Pozginaj wzdłuż przerywanych linii, a następnie 
otwórz.          

                                    

 Na oznaczone miejsca na kartce nałóż klej. Dwa małe 
serduszka przyłóż do wyznaczonych i posmarowanych 
klejem miejsc na kartce. Staraj się to zrobić jak 
najbardziej dokładnie, tak by czarne linie nie były 
widoczne. Dociśnij je lekko i poczekaj, aż klej 
wyschnie. Gdy klej będzie już całkiem suchy, powoli i 
dokładnie zamknij kartkę. 

                            
Walentynkowa kartka z wyskakującym sercem jest już 
gotowa. Podaruj ją ukochanej osobie. 



1. Mijacie się szkolnym korytarzem. Jaka jest 
Wasza reakcja? 
a. Patrzę się na niego, a on chyba nie chce mnie 
widzieć. 
b. Mówimy sobie "cześć" lub patrzymy na siebie 
jak nienormalni. 
c. Mówimy sobie "cześć" i zaczyna się rozmowa. 
2. Jak się zachowuje w stosunku do Ciebie, 
gdy jest sam, a jak przy swoich znajomych? 
a. Sam nie zwraca na mnie uwagi, ale ze 
znajomymi - istne piekło. 
b. Jeżeli jesteśmy sami, to rozmawiamy, lecz przy 
jego znajomych już trochę mniej. 
c. Nie ważne, czy są wokół niego znajomi, czy 
jest sam – zawsze zachowuje się tak samo. 
3. Jaki motyw przewodni mają najczęściej 
Wasze rozmowy? 
a. "Siema. Daj spisać z matmy." 
b. "H-h-h-e-e-j... C-c-o t-t-a-m-m?" 
c. "Cześć. Co tam u ciebie?",  "A wiesz, że …?" 
4. Kiedy zwraca na Ciebie uwagę? 
a. Kiedy nie jest sam. 
b. Zawsze, lecz gdy jest w towarzystwie, próbuje 
to maskować. 
c. Kiedy znajdę się w zasięgu jego wzroku. 
5. Ile średnio piszecie do siebie SMS? 
a. Nie piszemy lub sobie nie odpisujemy. 
b. Kilka-kilkanaście dziennie.  
c. Z nim można nawet 1000 w ciągu godziny. 

WYNIKI DO PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 

Do  domu  Ada  jak  zwykle  wracała  sama,  ale 
chyba po  raz pierwszy była  z  tego  zadowolona. 
Cały czas myślała tylko o tym, co wydarzyło się w 
szkole. To  jego                    spojrzenie… Zupełnie nie 
wiedziała  dlaczego miała wrażenie,  że  nie  było 
ono  takie,  jak  innych…  Za  wszelką  cenę 
próbowała  sobie wytłumaczyć,  iż  to  tylko  jakieś 
głupie wrażenie… Pomyślała też, że mógł się tak 
zachowywać  z  powodu  zakładu  z  kolegami. 
Nieraz  już  słyszała  rozmowy  dziewczyn  na  ten 
temat. Postanowiła dać sobie spokój. 

                           *   *   * 

Tomek jakoś wcale nie mógł skupić się na nauce 
z chemii. Dziwne… przecież to  był jego ulubiony 
przedmiot…  Zawsze  wszystko  samo  wchodziło 
mu  do  głowy…  A  teraz  myślał  tylko  o  niej… 
Patrzyła  na  niego  tak  dziwnie  nieśmiało…  A  w 
ogóle  to  dlaczego  właściwie  myślał  o  Adzie? 
Przecież…  Nawet  nie  umiał  sobie  nic  wmówić. 
Był prawie pewny, że się zakochał… I to był  



Ady nikt w szkole nie lubił. Była 
nikim… Taka  szara  myszka… 
 A Tomek?... No cóż… To był 

chłopak z klasą…  
Mógł chodzić prawie z każdą, 
prawie z każdą dziewczyną, 
więc… Dlaczego wybrał ją??! 

 
Ada, jak zawsze, stała pod klasą, powtarzając 
wykute na blachę słówka z niemieckiego. Nawet 
nie zwróciła uwagi na stojących naprzeciwko 
chłopaków. Było ich pięciu. Rozmawiali dość 
głośno, ale Ada miała ich gdzieś. „Dobra, słówka 
umiem…” - pomyślała i schowała książkę do 
plecaka. Kucnęła pod ścianą… Zobaczyła, że 
obok  został już tylko Tomek. Poczuła jego 
wzrok na sobie i nagłe uczucie gorąca. Tomek 
podobał się jej od dawna… Był naprawdę 
przystojny, ale… Nie miała odwagi nawet do 
niego napisać… „Zresztą na pewno ma 
dziewczynę” - pomyślała i nagle zrobiło jej się 
jakoś głupio, że w ogóle dopuszcza do siebie 
myśl o tym, że mogłaby z nim chodzić. Tomek 
widocznie też poczuł się dziwnie, bo spuścił 
wzrok i odszedł. 

                         *    *   * 
 

 
 

Już niebawem Walentynki – święto zakochanych. 
Wielu ludzi wręcz je uwielbia, ale są też tacy, którzy nie 
obchodzą go, tłumacząc się, że jest ono po prostu głupie. 
W rzeczywistości jednak zazwyczaj nie znaleźli oni 
jeszcze swojej drugiej połówki. W tym numerze naszej 
szkolnej gazetki pragnęlibyśmy rozpatrzeć pozytywne i 
negatywne strony posiadania chłopaka/dziewczyny. 
ZALETY: 
-Można z nim/z nią o wszystkim szczerze porozmawiać. 
Zawsze nas zrozumie, pomoże i wesprze w trudnych dla 
nas chwilach. Nie zostawi nas samych z problemem. 
-Twoim życiem kieruje myśl, że masz kogoś, komu na 
Tobie zależy. 
-Zbliża się zabawa choinkowa, a więc automatycznie 
staje się też on/ona dla nas partnerem/partnerką do tańca. 
Towarzysz dyskoteki jest bowiem jej nieodzownym 
elementem. Ponadto, z pewnością nie jeden raz ujrzycie 
zazdrosne spojrzenia znajomych, które powinny Was 
również satysfakcjonować. 
-Czujesz się szczęśliwszy i masz więcej energii, bo 
przecież ,,Miłość dodaje skrzydeł”. 
WADY: 
-Oboje narażacie się na złośliwe docinki i komentarze ze 
strony rówieśników. Niektórym może nie podobać się 
Wasze zachowanie… 
-Niekiedy chłopak/dziewczyna może okazać się 
nieszczery/a w stosunku do nas. Wiąże się to z 
rozczarowaniem. 
-Masz mniej czasu dla przyjaciół, którzy mogą się czuć 
zaniedbywani. 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
 
 
 
Ok. 60zł                           
HOUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Ok. 80zł 
                                             RESERVED 

    

  

 

        IInnffoorrmmaattoorr::    
Już 14 lutego walentynki! Czas 
zacząć przygotowywać kartki! 
Ferie zimowe będą trwać od 30.01 
do 12.02. 
Niedługo koniec zimy! Możemy 
powoli myśleć o wiośnie!!! 
28 stycznia zabawa choinkowa!!! 
Czas wybrać się na zakupy. 
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      CROPP                                   HOUSE 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
Ok. 100zł 
HOUSE   
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                                                   RESERVED    
                                                                                                    

 
 



 

 
 

Odpowiedzi do zagadek: 
1. Baita, Dulcynea, Czarny, Arras 
2. 0 
3.  Ścieżką szły 3 kobiety: córka, jej matka i jej babcia, która była ze strony 
ojca. 
 
 
 
WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Chłopak albo boi się sam przed sobą przyznać, że czuje do Ciebie coś 
więcej lub nie jest po prostu Tobą zainteresowany. Pamiętaj jednak, aby 
mu się nie narzucać, gdyż może to jeszcze bardziej go do Ciebie zrazić. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Chłopak myśli o Tobie nie tylko tak jak o przyjaciółce lub boi się 
odrzucenia z Twojej strony. Pokaż mu, że ma u Ciebie szansę! Wykonaj 
pierwszy krok, a on nabierze pewności siebie i przejmie inicjatywę. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Chłopak jest Tobą wyraźnie zainteresowany i nie ukrywa tego. Staraj się 
nie popsuć Waszych relacji i oby tak dalej!:) 
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Życzenia: 
W dniu Świętego Walentego życzymy Wam 
wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w tym pięknym dniu miłości. 
Redakcja szkolnej gazetki 
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