
 

TO I OWO 
 

Gazetka Zespołu Szkół im. Ks. A. Peplińskiego w Studzienicach 

(nr 3) cena 1 zł                                                        luty 2017 r. 

 

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, 

dużo uścisków, samych radości, 

spełnienia marzeń, mocy słodyczy,  

w dniu Walentego  

redakcja ,,TO I OWO” Wam życzy. 

 

 

W tym numerze: 

- Aktualności z naszej szkoły, 

- Wywiady, 

- Łamigłówki, 

- Ciekawostki, 

- I oczywiście KUPON NA ZADANIE DOMOWE! 

 

UWAGA  GIMNAZJALIśCI  Z KLASY TRZECIEJ  ! 

Zaczynamy odliczanie - DO TESTÓW POZOSTAŁO WAM  64  DNI 

 



 

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY:

 Uczniowie wchodzący do szkoły proszeni są o 

 W tym tygodniu rozdane zostaną 

 W trakcie ferii w sali 20 urządzona została 

są słuchawki, tablica multimedialna i rzutnik, więc jest to w pełni multimedialna sala. Pan 

dyrektor prosi o szanowanie sprzętów w tej klasie. 

 W sali 30 został zamontowany rzutnik na potrzeby uczniów i nauczyci

 Pan dyrektor przypomina o konieczności  uczęszczania 

projektu. 

 Na końcu lutego lub na początku  marca w naszej szkole odbędzie się sesja zdjęciowa dla 

uczniów.  Wcześniej będzie możliwość zapoznania się z ofertą.

 

WYCIECZKI  

 W dniach od 08 do 09.05.2017r. klasy IV

Wolińskiego Park

 23.02.2017r. klasy gimnazjalne pojadą na wycieczkę do Gdyni. Główną 

atrakcją będzie spektakl pt.: ,, Duch

 

Łamigłówka walentynkowa. 

Za rozwiązanie krzyżówki przewidziany słodki upominek.

1. Walentynki to dzień... 

2. Najkrótszy miesiąc w roku. 

3. Rodzaj czekoladek. 

4. Pluszowy prezent. 

5. Symbol miłości. 

6. Patron zakochanych. 

7. Romantyczny spacer, kolacja itd.

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY: 

Uczniowie wchodzący do szkoły proszeni są o wycieranie butów. 

W tym tygodniu rozdane zostaną paczki karnawałowe. 

W trakcie ferii w sali 20 urządzona została pracownia do języków obcych

są słuchawki, tablica multimedialna i rzutnik, więc jest to w pełni multimedialna sala. Pan 

dyrektor prosi o szanowanie sprzętów w tej klasie.  

W sali 30 został zamontowany rzutnik na potrzeby uczniów i nauczycieli. 

Pan dyrektor przypomina o konieczności  uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach 

Na końcu lutego lub na początku  marca w naszej szkole odbędzie się sesja zdjęciowa dla 

uczniów.  Wcześniej będzie możliwość zapoznania się z ofertą. 

W dniach od 08 do 09.05.2017r. klasy IV-VI SP pojadą na wycieczkę do: 

Wolińskiego Parku Narodowego, Świnoujścia, Szczekocina, Gryfina.

23.02.2017r. klasy gimnazjalne pojadą na wycieczkę do Gdyni. Główną 

e spektakl pt.: ,, Duch” w Teatrze Muzycznym.

Za rozwiązanie krzyżówki przewidziany słodki upominek. 

 

spacer, kolacja itd. 

pracownia do języków obcych .  Do dyspozycji 

są słuchawki, tablica multimedialna i rzutnik, więc jest to w pełni multimedialna sala. Pan 

 

na zajęcia organizowane w ramach 

Na końcu lutego lub na początku  marca w naszej szkole odbędzie się sesja zdjęciowa dla 

VI SP pojadą na wycieczkę do: 

kocina, Gryfina. 

23.02.2017r. klasy gimnazjalne pojadą na wycieczkę do Gdyni. Główną 

ze Muzycznym. 



 

Wywiad z panią Aleksandrą Szlagowską:

Redakcja: Czy sądzi pani, że od pani powrotu się coś zmieniło?

Pani Aleksandra: Przede wszystkim zmienili się uczniowie i wyposażenie klas. 

Redakcja: Czy cieszy się pani z powrotu?

Pani Aleksandra: Tak, bardzo się cieszę. Brakowało mi tego i czuję się bardzo dobrze móc ponownie 
wykazać się w zawodzie. 

Ciekawostki walentynkowe:

 

1. Święty Walenty zginął 14 lutego

Patron zakochanych nie skończył swojego żywota szczęśliwie, został skazany 

Klaudiusza II. Walenty pomagał żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz rzymski uważał za 

przestępstwo – przecież żołnierze, którzy mają żony nie walczą dobrze.

2. 1 miliard walentynek  

Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. mil

Może to sposób na lepsze oceny ;)

3. Listy do Julii 

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są oczywiście do 

Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu Szekspira, „Romeo

4. Najdłuższy pocałunek 

Buziaki w walentynki są obowiązkowe, ale całowanie przez ponad 46 godzin? Pobicie rekordu 

wymagało od zakochanych sporo wysiłku 

Wyzwanie rozpoczęli 14 lutego 2011 roku i całowali się przez następnych 46 godzin i 24 minut.

5. Czekoladki? Zawsze 

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk stwierdził, że 

stworzy takie którego jego ukochana na pewno nie zapomni. Największe pudeł

powstało w 2008 roku, ważyło 1,690 kilogramów i miało w środku ponad 220 tysięcy czekoladek. 

Spory zapas czekoladek na parę lat.

Wywiad z panią Aleksandrą Szlagowską: 

: Czy sądzi pani, że od pani powrotu się coś zmieniło? 

: Przede wszystkim zmienili się uczniowie i wyposażenie klas.  

: Czy cieszy się pani z powrotu? 

: Tak, bardzo się cieszę. Brakowało mi tego i czuję się bardzo dobrze móc ponownie 

Ciekawostki walentynkowe: 

1. Święty Walenty zginął 14 lutego 

Patron zakochanych nie skończył swojego żywota szczęśliwie, został skazany na śmierć przez 

Klaudiusza II. Walenty pomagał żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz rzymski uważał za 

przecież żołnierze, którzy mają żony nie walczą dobrze. 

Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek. Najwięcej dostają... nauczyciele. 

Może to sposób na lepsze oceny ;) 

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są oczywiście do 

Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu Szekspira, „Romeo i Julia”. 

 

Buziaki w walentynki są obowiązkowe, ale całowanie przez ponad 46 godzin? Pobicie rekordu 

wymagało od zakochanych sporo wysiłku – nie mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania pocałunku. 

2011 roku i całowali się przez następnych 46 godzin i 24 minut.

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk stwierdził, że 

stworzy takie którego jego ukochana na pewno nie zapomni. Największe pudełko z czekoladkami 

powstało w 2008 roku, ważyło 1,690 kilogramów i miało w środku ponad 220 tysięcy czekoladek. 

Spory zapas czekoladek na parę lat. 

: Tak, bardzo się cieszę. Brakowało mi tego i czuję się bardzo dobrze móc ponownie 

na śmierć przez 

Klaudiusza II. Walenty pomagał żołnierzom wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz rzymski uważał za 

iarda walentynek. Najwięcej dostają... nauczyciele. 

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki wysyłane są oczywiście do 

Buziaki w walentynki są obowiązkowe, ale całowanie przez ponad 46 godzin? Pobicie rekordu 

nie mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania pocałunku. 

2011 roku i całowali się przez następnych 46 godzin i 24 minut. 

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. Pewien Brytyjczyk stwierdził, że 

ko z czekoladkami 

powstało w 2008 roku, ważyło 1,690 kilogramów i miało w środku ponad 220 tysięcy czekoladek. 



6. Japońskie walentynki 

W Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc 

Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.

Wróżby walentynkowe 

 Listy miłosne 
 
- Gdy zamierzamy napisać list do osoby, którą obdarzamy ciepłym
pisać go niebieskim długopisem. List ten najlepiej pisać w trakcie pełni księżyca, lub wówczas 
gdy zmierza on do pełni.
- Pamiętajmy, aby wyznań miłosnych nie pisać ołówkiem, ponieważ uczucia, tak jak napis 
wykonany ołówkiem z czasem p
- Po napisaniu listu nie możemy go upuścić, gdyż to przynosi pecha jakim są kłótnie z 
ukochaną osobą oraz nieporozumienia. Listu nie należy przekazywać do wysłania ani nie 
pokazywać nikomu. Należy bardzo na niego uważać i wysłać samemu.
 
Ilość znaczków oraz ozdobników na liście takich jak serduszka 
miłość między Tobą a adresatem listu kwitła należy pamiętać, aby liczba ozdób wynosiła 3. 
Liczby takie jak 7 i 13 przynoszą pecha w tym przypadku.

 
 Ptaki 

 
Jeśli z upragnieniem czekasz na
 
* Wróbel oznacza wyjście za mąż za ubogiego chłopaka jednak małżeństwo to będzie bardzo 
szczęśliwe. 
* Szczygieł to wróżba wyjścia za mąż za milionera.
 

 Wróżenie z płatków 
 
Jeśli chcemy sprawdzić jakimi
kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków np. róża lub gerber. Każdy 
kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak zatem po kolei wyliczamy:
 
- kocha, 
- lubi, 
-całuje, 
- nie chce, 
- nie dba, 
- żartuje, 
- w myśli, 
- w mowie, 
- w sercu, 
- na ślubnym kobiercu. 
 
                    
                             KUPON

Zapomniałeś pracy domowej? Nie 
przygotowałeś się do odpowiedzi? Dzięki  

temu kuponowi nie poniesiesz konsekwencji 
nieprzygotowania.

 
 

KUPON WAżNY DO 31 MARCA
 
 

 

W Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc 

Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.

Gdy zamierzamy napisać list do osoby, którą obdarzamy ciepłym uczuciem
pisać go niebieskim długopisem. List ten najlepiej pisać w trakcie pełni księżyca, lub wówczas 

 
Pamiętajmy, aby wyznań miłosnych nie pisać ołówkiem, ponieważ uczucia, tak jak napis 

wykonany ołówkiem z czasem przyblakną, aż zupełnie znikną. 
Po napisaniu listu nie możemy go upuścić, gdyż to przynosi pecha jakim są kłótnie z 

ukochaną osobą oraz nieporozumienia. Listu nie należy przekazywać do wysłania ani nie 
pokazywać nikomu. Należy bardzo na niego uważać i wysłać samemu. 

naczków oraz ozdobników na liście takich jak serduszka itp. również ma znaczenie. Aby 
miłość między Tobą a adresatem listu kwitła należy pamiętać, aby liczba ozdób wynosiła 3. 
Liczby takie jak 7 i 13 przynoszą pecha w tym przypadku. 

z upragnieniem czekasz na miłość, zwróć uwagę na to jaki ptak lata nad Twoją głową.

* Wróbel oznacza wyjście za mąż za ubogiego chłopaka jednak małżeństwo to będzie bardzo 

* Szczygieł to wróżba wyjścia za mąż za milionera. 

Jeśli chcemy sprawdzić jakimi uczuciami darzy nas konkretna osoba, obrywamy płatki z 
kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków np. róża lub gerber. Każdy 
kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak zatem po kolei wyliczamy: 

 

KUPON 
Zapomniałeś pracy domowej? Nie 

przygotowałeś się do odpowiedzi? Dzięki  
kuponowi nie poniesiesz konsekwencji 

nieprzygotowania. 

KUPON WAżNY DO 31 MARCA 

                          
                  REDAKCJA 
 
Martyna Szreder 
Martyna Główczewska 
Joanna Góra 
Marzena Gierszewska 

W Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji 

Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.   

uczuciem pamiętajmy aby 
pisać go niebieskim długopisem. List ten najlepiej pisać w trakcie pełni księżyca, lub wówczas 

Pamiętajmy, aby wyznań miłosnych nie pisać ołówkiem, ponieważ uczucia, tak jak napis 

Po napisaniu listu nie możemy go upuścić, gdyż to przynosi pecha jakim są kłótnie z 
ukochaną osobą oraz nieporozumienia. Listu nie należy przekazywać do wysłania ani nie 

również ma znaczenie. Aby 
miłość między Tobą a adresatem listu kwitła należy pamiętać, aby liczba ozdób wynosiła 3. 

, zwróć uwagę na to jaki ptak lata nad Twoją głową. 

* Wróbel oznacza wyjście za mąż za ubogiego chłopaka jednak małżeństwo to będzie bardzo 

darzy nas konkretna osoba, obrywamy płatki z 
kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków np. róża lub gerber. Każdy 

 

 

 


