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BEZPIECZNE FERIE 
 
Ferie zimowe to jeden z powodów radości uczniów, jak 

i czas wypoczynku nie tylko dla dzieci, ale i wszystkich 

pracowników szkoły. 

Dobre rady dla bezpieczeństwa: 

- ubieraj się ciepło 

- do jazdy na nartach wybieraj stoki dopasowane do 

twoich możliwości, a do jazy na łyżwach tylko 

specjalne lodowiska, nigdy nie korzystaj z 

zamarzniętych rzek, stawów czy jezior. 

- nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami, 

- by zjeżdżać na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, 

oddalone od jezdni, 

Nie strącaj zwisających z poddaszy sopli. 

 Udanych wakacji zimowych! 

Napisała Weronika Karwasz z gr VII 
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JAK SPĘDZIŁAM FERIE 
ZIMOWE 

 

Czas moich ferii miałam wypełniony atrakcjami. 

Pierwszą atrakcją były łyżwy. Jest to trudny sport. 

Nie umiałam na nich jeździć, ale potrafię poruszać się na 

rolkach, więc i łyżwy opanowałam dość szybko.  

 

 

Byłam także w kinie na filmie 

„Kogel mogel 4”. Jest to 

opowieść o przygodach młodej 

dziewczyny i chłopaka, którzy 

chcą się pobrać. Niestety na 

drodze do ich szczęścia staje 

wiele przeciwności w postaci 

tajemnicy z przeszłości i 

oczywiście zwariowanej 

rodziny. Film bardzo mi się 

podobał, dobrze się go 

oglądało.  

Zakończenie ferii 

uczciłam z moimi braćmi w 

Mac Donaldzie. Szkoda, że 

ferie trwają tylko dwa tygodnie 

i że już się skończyły. 

 
Napisała Magda Jarmołkowicz z gr I 
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WALENTYNKI 
 
 
Walentynki, zwane świętem zakochanych obchodzimy 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego, chrześcijańskiego biskupa i męczennika.   

 

Brytyjczycy uważają Walentynki za własne 

święto z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały 

świat sir Walter Scott (1771-1832). W związku 

z tym uważa się, że to właśnie Brytyjczycy 

rozpowszechnili obchodzenie święta 

zakochanych na cały świat. Walentynki 

najhuczniej obchodzone są w Stanach 

Zjednoczonych. Amerykanie nie żałują 

pieniędzy ani na prezenty dla ukochanych, ani 

walentynkowe randki. W USA popularne 

jest wysyłanie kartek 

walentynkowych i oglądanie romantycznych 

filmów.  

 

We Francji nie wysyła się kartek, a bukiet 

czerwonych róż. Walentynki są też okazją do 

zaproszenia ukochanej osoby na kolacje czy 

do teatru. 

W Czechach - gdzie święto zakochanych 

obchodzone jest 14 lutego i 1 maja - 
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zakochani tłumnie przybywają na most Karola w Pradze, gdzie 

zawieszają kłódki mające być gwarancją wiecznej miłości. 

W Japonii to kobiety obdarowują mężczyzn prezentami - i to nie tylko 

ukochanych, ale także znajomych. Aby nie doszło do nieporozumień, 

wprowadzono rozróżnienie na czekoladki giri-choko - dla 

kolegi oraz honmei-choko - dla partnera.  

Walentynki w Polsce 

Tradycja obchodzenia Walentynek dotarła do Polski - 

tak jak do całej Europy Północnej i Wschodniej - 

znacznie później niż do krajów zachodnich (razem z 

kultem św. Walentego), a popularność zyskała dopiero w latach 

90. XX wieku. Dziś jest to jednak święto obchodzone tak samo 

hucznie, jak na Zachodzie. 

Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. 

Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 

lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych.  

Do najpopularniejszych w Polsce zwyczajów walentynkowych należy wysyłanie 

kartek z miłosnym wyznaniem, obdarowywanie ukochanej osoby prezentami i 

wspólne wyjście do kina lub na romantyczną kolację. 

Z Internetu wybrały Weronika Karwasz z gr VII i Maria Tułodziecka z gr I 
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CIEKAWOSTKI 
 
 

DINOZAURY 
 
 

1. Pierwsze dinozaury pojawiły się na początku ery mezozoicznej, w triasie. 

Wyewoluowały z tzw. gadów naczelnych - archozaurów, ponad 200 milionów 

lat temu. 

 

2. Dinozaury żyły na wszystkich ówczesnych terenach Ziemi. 

Było to związane ze zmianami w 

ekosystemie, do których doszło na 

skutek wielkiego wymierania w 

permie. Protoplaści dinozaurów mieli 

swobodę w przemieszczaniu się i 

"podbijaniu" kolejnych terytoriów 

opustoszałej Ziemi. 

3. Nazwa dinozaur wywodzi się z 

greki i oznacza "straszny jaszczur".  

 

4. Dinozaury cechowały się dużą 

różnorodnością. 

Choć pierwsze dinozaury nie były zbyt liczne i różnorodne, to w miarę postępu 

czasu i ich większej dominacji w ekosystemie zaczęły się coraz mocniej 

różnicować. Gady te opanowały zarówno lądy jak i akweny oraz powietrze. 

 
Napisał Damian Morawski z gr VIII 
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KĄCIK RADOŚCI MARTY 
 

cz. 2 
Gekon Stefan 

 
 
 
Jak dobrze wiemy- jest wiele powodów do radości. Pozostając w temacie 

zwierząt- myślę, że gekony lamparcie są świetnymi powodami do radości. 

Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć. 

 
Dwuroczny gekon lamparci 

 

CZYM JEST?? 

Gekonowate, gekony- najbogatsza w gatunki 

rodzina małych i średniej wielkości 

jaszczurek. Rodzina ta obejmuje ponad 1200 

gatunków opisanych naukowo.  

Gekon lamparci (Eublepharis macularius) – 

gatunek jaszczurki z rodziny 

eublefarowatych. 

Są bardzo popularne wśród terrarystów. 

 
Półroczny gekon lamparci. 

 

Gekony lamparcie mierzą od 25 do 30 cm, 

wliczając ogon, który zajmuje około 

połowę długości całego ciała. Ważą od 40 

do 100 gramów.  
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TERRARIUM 

Terrarium dla gekona 

lamparciego nie musi 

być szczególnie duże. 

Dla pojedynczego 

osobnika wystarczy, 

jeśli ma wymiary 

kostki 40x40x40 cm. 

Wymaga jednak 

również sprzętu 

grzewczego i wielu 

innych. 

Zachowanie 

Gekony przesypiają sporą część doby i najczęściej robią to w ulubionej 

kryjówce, w której panuje akurat odpowiednia temperatura i w której czują się 

bezpiecznie. Bywają jednak wyjątki- czasami śpią nawet w misce z wodą. 

Gekony lamparcie są raczej ciche i wydają ostrzej-sze dźwięki, kiedy są mocno 

zestresowane lub kiedy generalnie coś im bardzo nie pasuje.  

Gekony lamparcie są jaszczurkami bardzo ciekawskimi. Bardzo lubią 

obserwować swoje otoczenie i potrafią godzinami wpatrywać się w jeden punkt 

- bądź osobę, która przebywa w okolicy terrarium. 

Pożywienie gekona  

Pokarm dla gekona to na przykład mączniki, jedwabniki, młode szarańcze lub 

karaczany. 

My naszego karmimy karaczanami i mącznikami. Należy jednak uważać i 

dopilnować, by gekon zjadł wszystko- mączniki zostawione w terrarium mogą 

przepoczwarzyć się w żuki. 
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Podsumowanie 

Gekony są powodem do radości, tylko trzeba o nie dbać. Najpierw trzeba się 

dowiedzieć, a dopiero później kupić. 

Na zdjęciach nasz gekon Stefan. 

Pisała Marta O. z grupy VII 
 
 
 

Wiersz na Walentynki: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                 Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć, 

                               Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,  

 

                               Kochać to znaczy komuś zawierzyć, 

                               Kochać to znaczy dla kogoś żyć!           

 
 
                                                                        Alicja Wiśniewska. 
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