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Walentynki jest coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 
Zwyczajem tego święta jest wysyłanie kartek, życzeń oraz miłosnych wier-
szy. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w 
Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Walentynki obecnie 
są obchodzone w całej Europie.
W naszej szkole w dzień ten działała Poczta Walentynkowa. Każdy mógł 
wysłać do swojej sympatii lub przyjaciela liścik z życzeniami. Cieszyła się ona dużym powodze-
niem zwłaszcza wśród klas młodszych

Karol Mierzwiak

Podczas ferii zimowych jak co roku organizowane są w naszej 
szkole zajęcia dla uczniów. I tak też było w tym roku. Dnia 
19.02.2012r. zorganizowany został wyjazd do kina na film, 
pt. „Kot w Butach 3D” do Arkad-Multikino. Opiekunką była Pani 
Katarzyna Stachowska. Natomiast 25.02.2012r. pojechaliśmy 
wraz z uczniami ze szkoły z Rękowa do Bielawy na basen. 
Opiekunką grupy była Pani Dyrektor naszej szkoły, czyli Pani 
Ewa Żurawik. Ponadto w pozostałe dni można było wziąć 

udział w różnorodnych zajęciach plastycznych, komputerowych, matematycznych itp. pod opie-
ką innych nauczycieli. 

Klaudia Polańska
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23 lutego zakończyła się w naszej szko-
le akcja "Wszystkie Kolory Świata", 
do której włączyli się wychowawcy klas, 
opiekun biblioteki szkolnej, Samorząd 
Szkolny propagując akcję wśród 
uczniów i rodziców. Uczniowie podczas 
zajęć szkolnych, ale także w domu z ro-
dzicami podjęli się uszycia laleczek, 
którymi następnie mogli się zaopieko-
wać. Każda z laleczek była oryginalnym 
i niepowtarzalnym pomysłem uczniów 
naszej szkoły.
Z dowolnych datków udało się zebrać 
300 zł na szczepionki dla dzieci z Sierra 
Leone. Biorąc do domu taką laleczkę 
każdy zakupił jedną szczepionkę ratują-
cą życie młodemu człowiekowi.
Przeprowadzona akcja pomogła zrozumieć uczniom, że pomaganie jest przyjemne oraz, że wy-
starczy dobra wola i niewielki wkład pracy, aby podarować komuś zdrowie i życie.

Martyna Kotwica

Dnia 21 marca obchodzimy w naszej szkole 
I Dzień Wiosny. Jest to okazja to wprowa-
dzenia „kotków” z klasy czwartej w poczet 
uczniów starszych. Zanim rozpoczęły się 
zmagania czwartoklasistów mogliśmy po-
słuchać występu przedszkolaków z „Niedź-
wiadka” oraz obejrzeć przedstawienie przy-
gotowane przez uczniów klas IV-V pod 
czujnym okiem Pani Aleksandry Reinhardt. 
Główną część, czyli otrzęsiny, jak co roku 
przygotowała klasa VI wraz ze swoją wy-
chowawczynią. Czwartoklasiści mięli do wy-
konania kilka konkurencji np: picie mleka, 
kalambury, rozpoznawanie smaków oraz rysowanie swojej wychowawczyni z zamkniętymi 
oczami. Walka była wyrównana, a pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Waniszewski, 2 miejsce 
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Marcel Olankiewicz, a 3 miejsce Łukasz Mierzwiak. Po ukończeniu przez wszystkie „koty” kon-
kurencji Pani Dyrektor odcięła im ogony. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło tę część imprezy. 

Jak przystało na prawdziwy I Dzień Wiosny nie 
obyło się bez palenia Marzanny. Ogniomi-
strzem w tym roku był Pan Tomasz Wypler. 
Dodatkową atrakcją dla klasy V jeszcze przed 
otrzęsinami było ognisko klasowe z wycho-
wawczynią Panią Basią Karlińską.

Dominik Radzikowski

Zasady Bezpieczeństwa:
• Nigdy nie podajemy swoich prawdziwych danych osobowych (imienia i nazwiska) nieznajomym.
• Zawsze mamy fałszywy nick (nieprawdziwy) np: jakieś imię lub pseudonim.
• Nie wchodzimy na podejrzane strony np: jeśli wyskakuje napis, że dana strona jest od osiemna-

stego roku życia, a my nie mamy ukończonych 18 lat to nie wchodzimy na daną stronę 
• Nie wchodzimy na podejrzane strony internetowe a jeśli już wejdziemy to czytamy regulamin tej 

strony, ta sama zasada obowiązuje w grach przez sieć.

7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodziło Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 
W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które 
tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Głów-
nym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister 
Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

Fundacja Dzieci Niczyje – polska organizacja typu non-profit, udzielająca pomocy 
psychologicznej, medycznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opie-
kunom. Jej działalność koncentruje się również wokół edukowania rodziców o za-
grożeniach Internetu. 
Działa ponadto na rzecz dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych w cha-
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rakterze świadków. Wspiera rodziców, którzy przeżywają trudności w wychowywaniu dzieci. Fundacja or-
ganizuje szkolenia specjalistyczne dotyczące problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup pro-
fesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o 
problemie. Stanowią one podstawę projektowanych działań. Jest to największa polska organizacja mają-
ca na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej fundacji Dzieci Niczyje 

Michał Cichocki

Astronomiczny HUMOR
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 
- Ech, ta druga "a"! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to 
żaden z nich! 
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?

W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do szkoły i mówi:
- Poproszę kartkę z napisem:
" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk.

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.

Michał Cichocki

Rebusy z orbity

Jakub Lesycz

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6

55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61

sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl
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