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W kalendarzu jest taki dzień,
kiedy wszyscy Kochają się.
Dla tego dnia warto żyć,
bo dobrze jest kochać
i kochanym być!
Miłość jest ważna
i niech wiecznie trwa,
a nie tylko tego jednego dnia.
W tym numerze Witosiaka:
- Jak ciekawie spędzić ferie zimowe?
- Książki warte polecenia
- Nowości w kinach
- Suchary, przepisy kulinarne
- Najlepsze walentynki 2015 roku, krzyżówka

Najlepsze walentynki roku 2015:
Chcę żyć i żyć będę
Chcę kochać i kochać będę
Chcę śmiać się i śmiać się będę
Chcę Ciebie i Ciebie zdobędę
-Dla Dawida Wolskiego z klasy 1b gim. od tajemniczej wielbicielki

Każdego dnia kiedy patrzę przez okno na świat liczę dni kiedy zobaczę Cię jeszcze raz!
-Dla Mateusza Obsta z klasy V

Serce sercu serce dało
Serce serce pokochało
Serce serca serce prosi
Niech je serce w sercu nosi!
-Dla Wiktorii Góral z klasy 1 b gim. od Majeczki

Miłość jest wielka
Lecz mija jak mgła
Przyjaźń jest cicha
Lecz długo trwa....
-Dla Natalii Kubiak z klasy 1b gim.

To Pani nas uczy o naszej planecie,
o gwiazdach i Słońcu – o całym wszechświecie.
Nareszcie rozumiemy jak porusza się Ziemia,
jak się każda pora roku w inną zamienia,
jakie jest nasze środowisko życia,
ile jest jeszcze gór do zdobycia.
Dowiedzieliśmy się jakie są Kosmosu dzieje
i dowiedzieć się więcej mamy nadzieję.
- Dla pani Kubiak od klasy 2 gim.
Dla Pań KUCHAREK
Z okazji Walentynek wszystkiego najlepszego.

Dla Pań SPRZĄTACZEK
Z okazji Walentynek moc buziaków od Wielbiciela.
Dla Pana WILKA od klasy II gimnazjum
„Powiem ci w słowach kilku,
Co myślę o tym wilku:
Gdyby nie był na obrazku,
Zaraz by cię zjadł, głuptasku.”
- Jan Brzechwa
Dla Pani Arlety Szeląg od Laury z klasy II b
Życzę Pani miłych walentynek i dużo spokoju.
Dla Pani Ewy Wziętek od dziewczyn z klasy II gimnazjum
Uczy Pani nas lekcji najważniejszej,
która wprowadza dobro i pokój.
Religia w naszych sercach mieszka.
W naszych sercach będzie moc.

Dla Pani Izy Kowalskiej od dziewczyn z klasy II gimnazjum
Z okazji Walentynek życzymy Pani zdrowia, szczęścia,
pomyślności, dobrego humoru i wszystkiego co najlepsze!

Dla Pani Gosi Graczyk od dziewczyn z klasy II gimnazjum
Z okazji Walentynek życzymy Pani zdrowia,
szczęścia, pomyślności i uśmiechu na twarzy!
Dla Pani Kingi Antkowiak od Amelii Góral, Julii Odrobnej i Martyny Kaszkowiak
Życzymy Pani tak jak nikt nie życzy
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zdrowia, szczęścia i słodyczy.
I życzymy tak jak życzy dobra wróżka
By spełniły się życzenia
Z samego końca Pani serduszka.
Dla Wiktorii Szali z IV a od Julianny
Uśmiech na twarzy,
słońce na niebie
i przyjaźń w sercu,
to wszystko dla Ciebie!

CO MOŻNA ROBIĆ W FERIE ?

Ferie zimowe wcale nie muszą skazywać na dwutygodniową nudę przed
telewizorem.
Skoro pogoda szaleństwom na śniegu nie sprzyja jest pochmurno i zimno możliwości
jest wiele. Nic nie zastąpi spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi, bez szkoły i obowiązków.
Wolny czas wykorzystajcie na kino, basen czy wyjazd na lodowisko. Jeśli rodzice się zgodzą,
można zaprosić znajomych, przygotować kanapeczki i posiedzieć do późna.
Ferie to idealna okazja do nadrobienia zaległości pod kocem z kubkiem gorącej herbaty
oddaj się lekturze (jeżeli lubisz czytać). Dzięki książkom i filmom możesz choć na chwilę
oderwać się od rzeczywistości.

Kiedy spadnie śnieg to możliwości przybywa. Umówcie się z kolegami i koleżankami na
śnieżne szaleństwo. Pamiętajcie o bezpieczeństwie.Zabaw jest wiele. Wystarczy tylko użyć
wyobraźni.

FERIE NA SPORTOWO:

Jeśli chcesz spędzić czas aktywnie, możesz wybrać się na kręgle.
Pamiętaj o ruchu. Ferie to nie tylko czas na słodkie lenistwo. Możesz wykorzystać je
na ćwiczenia gimnastyczne, jogę lub zwykły spacer. Nawet 30 minut marszu dziennie
wpływa korzystnie na twój organizm. Dla urozmaicenia możesz wybrać się do parku
z aparatem fotograficznym. Dzięki wychodzeniu z domu w zimę wzmocnisz swoją
odporność.

WYJAZD W GÓRY:
Zazwyczaj jeździmy w góry, aby uprawiać sport. Poza klasycznymi nartami, możemy
spróbować jazdy na snowboardzie, łyżwach czy sankach. Jeśli nie lubisz spędzać
czasu na świeżym powietrzu, wypróbuj wodnego szaleństwa. Dobrą alternatywą jest
wycieczka do aqua- parku, których w górskich kurortach nie brakuje.

Przepis na udane ferie
Składniki:
•

słońce,

•

śnieg,

•

letni mrozik,

•

dobre ubranie,

•

odpowiedni sprzęt do rodzaju uprawianego sportu,

•

stok, górka

•

wspaniałe widoki

•

grupka przyjaciół

•

dobry humor

• dobra kondycja fizyczna
Sposób przyrządzenia:
Wszystko wymieszać, lecz żeby było nie za dużo lecz mądrze. Dodać do tego
kilka kropel optymizmu. Wyrabiać przez 2 tygodnie.
Życzymy smacznego:)
P.S. Pamiętajcie ferie zaczynają się od 16 lutego i trwają do 1 marca.

KINOWE NOWOŚCI

Ten artykuł ma na celu zapoznania Was z repertuarem polskich kin na najbliższy
czas. Może jest coś, co warto obejrzeć? Przedstawiam Wam kinowe nowości
2015 roku.

UPROWADZONA 3 – Bryan Mills zostaje oskarżony o morderstwo swojej żony.
Musi udowodnić swoją niewinność, dorwać winnych i chronić swoją najdroższą
córkę korzystając ze swoich wyjątkowych umiejętności.
Premiera: 9 stycznia 2015 (POLSKA) – Zatem ten film widnieje już na polskich
ekranach.

WKRĘCENI 2 – Druga część przebojowej komedii z 2014 roku, która podbiła
serca wielu polskich maniaków oglądania filmów. Szyja poznaje Klementynę,
która zabiera go do Warszawy i wprowadza w świat show – biznesu. Jego
zazdrosna żona – Jadźka chce za wszelką cenę odzyskać swojego męża. W
rolach głównych zobaczymy przede wszystkim: Małgorzatę Sochę, Bartosza
Opanię, Martę Żmudę – Trzebiatowską, Filipa Bobka i Barbarę Kurdej – Szatan.
Premiera: 16 stycznia 2015 (POLSKA) – zatem ten film jest już w polskich
kinach.

JUPITER: INTRONIZACJA – Genetycznie zmodyfikowany łowca przybywa na
Ziemię, aby odnaleźć dziewczynę, której przeznaczone jest niezwykłe.
dziedzictwo.
Premiera: 6 luty 2015 (POLSKA)

ZBUNTOWANA – druga część fenomenalnego filmu „Niezgodna”. Film oparty
na książce autorstwa Veronicy Roth. Beatrice Prior konfrontuje się z
wewnętrznymi demonami i kontynuuje walkę z sojuszem, który może
spowodować rozpad społeczeństwa.
Premiera: 20 marzeń 2015 (POLSKA)

PINGWINY Z MADAGASKARU – Bohaterowie znani z bajki o tym samym tytule
łączą siły z tajną organizacją Północny Wiatr, aby uchronić świat przed
zniszczeniem.
Premiera: 30 stycznia 2015 (POLSKA) – już niedługo w kinach!

Pisząc ten artykuł skorzystałam z treści zawartych na stronie filmweb.pl

SUCHARY
Jak nazywa się dzień Świętego Walentego w Watykanie?
Konklove.

Jak nazywa się park imienia Jurka Owsiaka?
Jurassic Park!

Jak nazywa się kobieta, która uwielbia Brytyjczyków?
Brytfanka!

No, co usłyszy złodziej w Sylwestra w sądzie?
No wyrok!

Jaki jest szczyt bezczelności?
Zaśpiewać pradziadkowi i prababci STO LAT w 99 rocznicę urodzin!

Chciałabym pod koniec lata zrobić super wejście na plażę i wszystkich zadziwić.
Co mogłabym włożyć? – pyta dziewczyna chłopaka. – Włóż łyżwy! – doradził
chłopak

Mała dziewczynka stoi na brzegu rzeki i płacze. Starsza pani przechodzi obok i
pyta co się stało.
- Koleżanka wrzuciła moją kanapkę do wody!
- Ze złością? – Nie! Z szynką i pomidorami! – odpowiada dziewczynka

- Mamo, przyniosłem Ci siatkę jabłek! – woła Jasiu
- A skąd je masz? – pyta mama Jasia
- Od sąsiada!
- A on o tym wie?
- Tak, przecież gonił mnie przez połowę drogi – oznajmia Jasiu

Wiesz, w życiu to bardzo ważne, aby uczyć się obcych języków – mówi
dziewczynka do psa
- MIAU – pies.

Dzieci na języku polskim miały 15 minut, aby opisać pracę dyrektora szkoły.
Wszystkie dzieci wzięły się do roboty, a Jasiu siedział z założonymi rękami.
- A ty, czemu nie piszesz? – pyta nauczyciel
- Czekam na sekretarkę – odpowiada Jasiu

Jak nazywa się mistrz w zadawaniu ran?
Ranking!

Jak nazywa się grecki ser, który lubi pobiegać sobie z innymi serami?
Sztafeta.

Czym śpiewa informatyczna?
Altem!

Jak nazywa się sytuacja, kiedy Wacław zmienia miejsce zamieszkania?
PrzeproWACKA

Jak nazywa się szef sklepu z żaluzjami?
Szef-rolet.

O co pyta biolog kupując telewizor?
Cytoplazma?

Galaretkowy przysmak!
Składniki:
-1 galaretka o dowolnym kolorze
-5 łyżeczek żelatyny
-400 ml kefiru
-ok. pół szklanki cukru

Sposób przygotowania:
Rozpuścić żelatynę w szklance gorącej wody, dodać cukier,
wystudzić i połączyć z kefirem. Przelać do formy wyłożonej
folią spożywczą. Włożyć do lodówki żeby masa zastygła.
Przygotować galaretkę. W zastygłej masie kefirowej wyciąć
foremką kształty serca. W to miejsce wlać stężałą galaretkę.
Ponownie całość włożyć do lodówki, żeby galaretka zastygła.

„Kocham Cię!” w kilkunastu różnych
językach
- I love you – j. angielski
- Ana behibak – j. arabski
- Ya tabe kahayu – j. białoruski
- Obicham te – j. bułgarski
- Volim te – j- chorwacki
- Miluji te – j. czeski
- Jeg elsker dig – j. duński
- Ik hou van jou – j. holenderski
- Mi amas vin – j. esperanto

- Ma armastan sind – j. estoński

- Mina rakastan sinua – j- fiński

- Je t`aime – j. francuski

- Ich liebe dich – j. niemiecki

- S`agapo – j. grecki

- Ani ohev otah – j. hebrajski

- Szeretlek – j. węgierski

- Eg elska tig – j. islandzki

- Ti amo – j. włoski

- Aishiteru – j. japoński

- Te amo – j. łaciński

- Es tevi miilu – j. łotewski

- Bahibak – j. libański

- Tave myliu – j. litewski

- Jeg elsker deg – j. norweski

- Eu te amo – j. portugalski

- Te ubesk – j. rumuński

- Ya tebya liubliu – j. rosyjski

- Volim te – j. serbski

- Lu bim ta – j. słowacki

- Ljubim te – j. słoweński

- Te quiero – j. hiszpański

- Jag älskar dig – j. szwedzki

- Seni Sevijorum – j. turecki

- Ya tebe kahayu – j. ukraiński

WARTE POLECENIA

W tym artykule pragniemy polecić Wam kilka książek, które według
naszej redaktorki są warte przeczytania. Mamy nadzieję, że którakolwiek z tych
książek przypadnie Wam gustu i będziecie polecać ją dalej

Jedną z tych książek jest ”If I stay: polski tytuł brzmi- „Zostań jeśli kochasz”
jest to światowy bestseller, który ukazał się w około 30 językach autorstwa
Gayle Forman. Stworzono także film na podstawie tej książki gdzie główne role
zagrali Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem. Jest to poruszająca książka o
dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca
na ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością i przyjmowania tego, co
nadchodzi. "Zostań, jeśli kochasz" opowiada o potędze miłości i wyborach,
których każdy z nas musi dokonać.

Następna warta uwagi książka jest autorstwa Nory Roberts zatytułowana
„Miłosne przysięgi” jest to czwarty tom z cyklu „Kwartet weselny”. Brown
przemieniła dziecięcą zabawę w ślub w pracę marzeń. Teraz ona jest twarzą
„Przysiąg” – to ona zaspokaja wszystkie życzenia panien młodych, zarządza
każdym przyjęciem i z romantycznych kwiatów Emmy, pysznych deserów
Laurel i oszałamiających fotografii Mac tworzy jeden, niepowtarzalny pakiet.
Mechanik Malcolm Kavanaugh od dawna jest zafascynowany Parker, jednak
jako dobry przyjaciel brata Parker, Mal wie, że przejście od niewinnego flirtu do
poważnego zaangażowania to wielki krok. Już dawno żaden mężczyzna nie zbił
Parker z tropu, ale jeżdżący na motocyklu Mal o kruczoczarnych włosach
wydaje się mieć do tego wyjątkowy talent. Całuje ją namiętnie w najmniej
spodziewanych okolicznościach i zaczyna budzić w Parker coraz bardziej
niepokojące uczucia. W jej pracy ryzyko zawsze się opłacało, ale teraz musi
zaryzykować własne serce…

Trzecia książka została napisana przez Susan Elizabeth Philips nosi ona tytuł
„Włoskie wakacje”. Książka może nie jest bestsellerem, ale jest idealna na
zimowe wieczory z kubkiem herbaty i ciszą. Opowiada historię pewnej
wykształconej kobiety, której życie było wręcz idealne do pewnego czasu...
Doktorat z psychologii, świetnie prosperująca firma, solidny narzeczony. Życie
Isabel jest jak szwajcarski zegarek... który nagle się psuje. Isabel potrzebuje
odpoczynku w słońcu toskańskiej wsi w domku gwiazdora filmowego.

Ostatnia polecana przez nas książka także została w krótkim czasie
zekranizowana jest to wspaniała książka o tytule ”Gwiazd Naszych Wina.”
Napisał ją John Green. Książka ta jest o perypetiach dziewczyny chorującej na
raka. Mimo, iż odpowiednia terapia zapewni jej kilka lat życia więcej ona czuje,
że ostatni rozdział związany z jej życiem został już spisany wraz z
wystawieniem tragicznej dla niej diagnozy… Lecz gdy na spotkaniu grupy
wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa
Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może
zostanie napisana całkowicie na nowo.
Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a równocześnie
tragiczną kwestię życia i miłości.

Jeżeli chodzi o ksiązki proponowane przez nas to tyle. Mamy nadzieję,
że któraś przypadnie Wam do gustu.

Walentynki ♥
To czas, kiedy zwykle chłopcy okazują uczucia dziewczynom.
Najczęściej robią to prezentami. Co jej kupić?

Kociaka :3
Oczywiście Misia. Nie musi to być kot, może to być obojętnie
jaki zwierzak. Najlepiej ten ulubiony.
Kwiatka *..*
Różę lub tulipana, to klasyczne, ale zawsze robi się miło,
kiedy dostaniesz kwiatka od chłopaka.
Biżuterię (;
Bransoletkę, naszyjnik, pierścionek (nie, nie zaręczynowy).
Bransoletka może być z zawieszką z jej imieniem. Naszyjnik
to może być pół serca, a Ty możesz mieć drugie pół.

Kino :p
Możesz pójść z dziewczyną do kina, zobacz co ciekawego jest
w repertuarze. Na wsi to nie takie proste, ale są kina w pobliżu,
więc dasz radę coś wykombinować.

Własną pracę ^.^
Pomyśl co możesz i co jesteś w stanie zrobić. Możesz napisać
wiersz, piosenkę albo cokolwiek, bo liczą się chęci, nie ceny.

KRZYŻÓWKA
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1. Patron walentynek.
2.Aniołek z łukiem i strzałami.
3.Walentynki obchodzimy 14...
4.Symbol walentynek.
5.Chłopak + … = Para
6.W szkole … walentynkowa.
7.Walentynki to dzień …
8. Np. romantyczny spacer.
9.Najpiękniejsze walentynkowe słowo.
10.Pluszowy prezent.

