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Uwaga, uwaga!!! 
Uczennice z klasy VI d biorą udział w konkursie 

Cześć Europo! organizowanym przez 

Stowarzyszenie Młodzi dla Europy oraz Yes 

Youth Can we współpracy z Polską Fundacją im. 

Roberta Schumana. 

 

Zosia - redaktor 

W ciągu najbliższych trzech tygodni 

Zosia, Paula i Marcelina będą 

popularyzowały w szkole wiedzę o 

Europie i Unii Europejskiej w kontekście 

jej dziedzictwa kulinarnego, lokalnych smaków i tradycyjnych potraw. 

Rozpoczynamy kulinarną podróż po Europie. 

Na uczniów klas 0-3 oraz 4-8 czekają liczne konkursy i zabawy. Przed nami 

m.  in. międzyklasowa rywalizacja na najciekawszą klasową gazetkę, 

tematyczna wystawa ciekawostek o europejskich warzywach i owocach przed 

klasą 214  oraz konkurs dla najmłodszych uczniów naszej szkoły i wiele, wiele 

innych atrakcji... 

Pojawią się też plakaty opowiadające o kuchni państw europejskich. 

Zapraszamy do zabawy i poszerzania wiedzy o Europie i jej kulinarnych 

specjałach. 
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Wyniki konkursu „Wielcy Polacy jesteśmy z nich dumni” 

  

Zakończył się I etap konkursu  „Wielcy Polacy jesteśmy z nich dumni”. 

W  wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez komisję konkursową 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie uzyskała I miejsce za   stronę poświęconą 

Janowi Zamoyskiemu. Nagrodą dla szkoły jest   rzutnik. 

Gratulujemy! 

Nagrody zostaną wręczone zdobywcom I, II i  III miejsca podczas II etapu 

konkursu – turnieju wiedzy na temat bohaterów konkursu. 

W ramach konkursu odbył się w naszej szkole „Dzień Bohatera” poświęcony 

Janowi Zamoyskiemu. Do tego dnia,  koordynowanego przez Panią Annę 

Chilczuk-Bech, czynnie włączyła się cała szkolna społeczność. Odwiedzający 

tego dnia szkołę goście nie kryli  swego podziwu dla naszych poczynań, 

pomysłowości i kreatywności. 

WALENTYNKI 
coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego. 

HISTORIA WALENTYNEK 

Walentynki w Polsce zdobywały popularność w 

latach 90. XX wieku. Obchody walentynkowe trafiły 

do naszego kraju wraz z kultem świętego Walentego z 

Bawarii i Tyrolu. Jednym ze zwyczajów 

walentynkowych jest wysyłanie listów i kartek,  

Jagoda - redaktor   w których zakochani wyznają sobie miłość. Często   

obdarowują się także drobnymi upominkami :). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Walenty
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Dlaczego walentynki są 14 lutego? 

Jedni uważają, że powodem był dzień Płodności i Macierzyństwa obchodzony w 

starożytnym Rzymie właśnie 14 lutego. Inni zaś twierdzą, że obchodzi się go ku 

czci śmierci św. Walentego, który zmarł tego dnia. 

 

 

SYMBOLE WALENTYNEK 

  

SERCE 

KWIATY 

AMOR 

KARTKI 

 

 

 

    ZWYCZAJE NA  ŚWIECIE 

 

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika w Terni, na 

srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty 

Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego 

przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu 

złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie 

świętujący 25. lub 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w 

tym dniu wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par 

narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na 

marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego. 

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. Stałym niemalże elementem walentynek 

jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. 

Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym 

wierszykiem, a także miłosnym wyznaniem. 

W naszej szkole, jak co roku, odbyła się poczta walentynkowa, która cieszy się 

ogromnym powodzeniem i daje uczniom wiele radości i śmiechu. Odbył się 

także konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy 

 

Wszystkim zakochanym najlepsze życzenia i pamiętajcie, by kochać i szanować 

się przez cały rok!! 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II


*** Dwójeczka*** 
 

 6 

Konkurs na najpiękniejszy wiersz 
walentynkowy 
 

 

Z okazji walentynek odbył się organizowany przez redakcję  i opiekuna 

konkursu na najpiękniejszy wiersz walentynkowy. Komisja w składzie: Pani 

Iwona Hertig, Pani Wiesława Szubarga oraz Dominik Naskręt z klasy   

dziennikarskiej  wybrali najlepsze, ich zdaniem, wiersze o miłości. Poniżej 

przedstawiamy  wyniki konkursu: 

W kategorii klas I -III 

I miejsce Barbara Łopusińska kl. III c 

II miejsce Ewa Lipiec kl. II a 

W kategorii klas IV-VI 

I miejsce Zofia Brzozowska kl. VI d 

II miejsce Jagoda Wolarczak kl. V b 

III miejsce Filip Malak kl. VI c 

 

Uczniowie klas VII – VIII nie przystąpili do naszego konkursu, stąd brak 

zwycięzców w tej kategorii. 

 

Laureatom naszego konkursu gratulujemy i życzymy  sukcesów w kolejnych 

przedsięwzięciach. 

 

       Wiesława Szubarga 

 

 

Na str. 12-14 w Kąciku pięknego wiersza przeczytać możecie wiersze 

laureatów konkursu na najpiękniejszy wiersz walentynkowy  
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Wyniki Przeglądu Piosenki Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mosinie 
 

 
● Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – solistka(ta): 

 

I miejsce: Alicja Michalak z kl. 3b – „Sen o Warszawie” 

II miejsce: Ewa Lachowicz z kl. 2c – „Każdy ma jakiegoś bzika” 

III miejsce: Larysa Szulakiewicz z kl.3b – „O mnie się nie martw” 

 

● Kategoria klasy I – III szkół podstawowych – zespoły – miejsc 

wyróżniających jury nie przyznało. 

 

● Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – solistka, solista: 

 

I miejsce: Matylda Janiak – z kl. 6c – „Kolorowy wiatr” 

II miejsce: Amelia Szulc –z kl. 5e – „Blues Bujany” 

III miejsce: -Klara Szmigielska z kl. 4a – „Symphony” 

-Urszula Lachowicz z kl. 5c -„Piosenka z filmu „Miasto 44” 

 

● Kategoria klasy IV – VI szkół podstawowych – zespoły: 

 

I miejsce: duet – Faustyna Tomczak, Maria Rudnicka z kl. 5a – „Punk 

fu” 
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II miejsce: duet – Urszula Lachowicz, Ania Węclewska z kl. 5c – „Tej 

historii bieg” 

III miejsce duet- Agata Miedziak, Michalina Lange z kl. 5c- „O mnie 

się nie martw”, 

duet – Kaja Obidzińska, Amelia Szulc z kl. 5e – „Kochana 

przyjaciółko” 

 

● Kategoria klas VII i VIII – solista, solistka: 

I miejsce: Zofia Pohl z kl.7b-„Kolorowy wiatr” 

II miejsce: Kinga Polit z kl. 8b –„Najnowszy klip” 

III miejsce: Wojciech Malecha z kl.7b – „Sen o Viktorii” 

 

● Kategoria klasy VII i VIII podstawowej – zespoły – brak zgłoszeń. 

 

Wszystkim uczestnikom Szkolnego Przeglądu Piosenki dziękujemy za 

udział i wyśpiewanie z wielką pasją pięknych piosenek. Laureatom 

gratulujemy! 

 

Paweł Szukalski 
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OSKAROWA GALA w Hollywood 
 

9 lutego 2020 w Dolby Theatre 

w  Hollywood miała miejsce 92. ceremonia 

wręczenia Oscarów (nagród Amerykańskiej 

Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej) za rok 2019.  

W tym roku dotychczasową kategorię 

„najlepszy film nieanglojęzyczny” zastąpił 

„najlepszy pełnometrażowy film 

międzynarodowy”. 

Zosia - redaktor 

 

Nominacje do nagród zostały ogłoszone 13 stycznia 2020 roku o 5:18 

czasu lokalnego w Samuel Goldwyn Theater w Beverly Hills przez aktorów 

Johna Cho i Issę Rae. 

Najwięcej nominacji (jedenaście) otrzymał film Joker. Dziesięć nominacji 

otrzymały filmy: Irlandczyk, Pewnego razu... w Hollywood i 1917. Sześć 

nominacji uzyskały filmy: Historia 

małżeńska, Jojo Rabbit, Małe kobietki i 

Parasite, który jest pierwszym koreańskim 

obrazem nominowanym do Oscara w 

kategorii najlepszy film międzynarodowy/ 

nieanglojęzyczny. 

Podczas gali wystąpiła laureatka tegorocznych nagród Grammy Billie 

Eilish, która zaśpiewała utwór „Yesterday”. 

Na gali pojawiła się też polska aktorka dubbingowa Katarzyna Łaska, 

która zaśpiewała fragment piosenki „Into the Unknown” z filmu „Kraina lodu 2” 

razem z Idiną Menzel i Aurorą, a towarzyszyły jej wykonawczynie tej piosenki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolby_Theatre
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Akademii_Filmowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka%C5%84ska_Akademia_Sztuki_i_Wiedzy_Filmowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka%C5%84ska_Akademia_Sztuki_i_Wiedzy_Filmowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/2019_w_filmie
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z Danii, Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Rosji, Hiszpanii 

i  Tajlandii. 

Oprócz tego na gali wystąpił niezapowiadany wcześniej raper Eminem. 

Wykonał on piosenkę Lose Yourself, która w 2002 otrzymała nagrodę dla 

najlepszej piosenki filmowej. 

Zwycięzcą tegorocznej gali okazał się film Parasite, który zdobył 

najwięcej, bo aż cztery statuetki zwyciężając w kategoriach: najlepszy 

pełnometrażowy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz oryginalny, 

najlepszy reżyser i najlepszy film. Jest to pierwszy nieanglojęzyczny film, który 

wygrał w kategorii najlepszy film. 

Oskarowe emocje na świecie nieco już opadły…, podobnie jak i w naszej 

szkole, gdzie w połowie listopada miała miejsce również Gala Oskarowa. 

Uroczystość ta w Szkole Podstawowej nr 2 od kilku lat cieszy się bardzo dużą 

popularnością i jest okazją do wspaniałej zabawy, zarówno dla uczniów, 

nauczycieli, jak i pracowników szkoły. 

W tym roku gala powstała pod kierunkiem Pana Mateusza Zapolskiego 

i  przygotowana została przez uczniów klasy 8a, 8b i 7b.  

  

 KĄCIK SPORTOWY 

 Sport wymaga sprawności i siły fizycznej. Ludzie 

uprawiają sport z wielu powodów - aby utrzymać 

dobrą kondycję, aby rywalizować z innymi lub po 

prostu dla przyjemności. Wiele dyscyplin 

sportowych, np. bieganie, zapasy czy łucznictwo, 

wywodzi się z czasów, gdy ludzie walczyli o 

przetrwanie. 

     Krystian - redaktor 
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JAZDA NA ROWERZE jest popularna wśród 

osób prawie w każdym wieku. Aby uprawiać 

ten sport, nie potrzebujemy ani stadionu, ani 

sali gimnastycznej, ani specjalistycznego 

sprzętu. Jedyne, co musimy mieć to rower 

i  kask. 

Podczas zawodów BIEGACZE ścigają się na różnych dystansach. Bieg na 

krótkim dystansie to sprint - sportowcy 

pokonują dany dystans w bardzo krótkim 

czasie. 

 KOSZYKÓWKA jest sportem zespołowym. 

Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej 

punktów. 

 

 

 

 

 

 

 GRAND PRIX to wyścig najszybszych samochodów świata. Bolidy Formuły 1. 

są bardzo lekkie i mają mocne silniki, dzięki czemu osiągają ogromne 

prędkości. To bardzo niebezpieczny sport. 
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Czas na przepisy 

PRZEPIS NA PIZZĘ 

       Składniki na ciasto: 

         * 1,5 szklanki wody 

          * 40g drożdży 

          * 600g mąki / 4 szklanki 

          * 4 łyżki oleju 

          * 1 łyżeczka soli 

Składniki na sos pomidorowy: 

        *  4 pomidory 

        *  2 ząbki czosnku 

        *  zioła prowansalskie 

        *   łyżka oleju 

Iga  redaktor 

 

                                           PRZYGOTOWANIE: 

Ciasto: W ¾ szklanki letniej wody rozpuścić drożdże z cukrem, dodać rozczyn 

do mąki, dolać resztę wody, olej i sól. Wyrobić ciasto i odstawić, aby wyrosło. 

Gotowe ciasto wałkujemy w dowolne kształty pizzy na grubość 1 cm.  

Sos: Pomidory kroimy i podsmażmy na oleju razem z czosnkiem, do 

ostudzonego dodajemy zioła prowansalskie. 

Sosem smarujemy spód pizzy i nakładamy dowolne składniki. Może być 

szynka, salami, pieczarki, według uznania. Na wierzch posypujemy startym, 

żółtym serem. Piec w temperaturze 200◦C około 15 min. Smacznego! 
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KRZYŻÓWKA ZE STOLICAMI 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna - redaktor 

 

Wpisz w odpowiednie pola stolice państw. Litery w polach z numerkami 

utworzą rozwiązanie. Następnie uzupełnij nazwę państwa. 

 

 

    
1.     

4.             

   
1.   

 7.   
2.
      

5.      
1.     

      3.           

      
2.
 6. 

3.
  

4.
       

                 

                 

                 

            5.     

  
3.
 2.              

       
4.
 8.         

                 

Poziomo: 

 

1. Stolica Wielkiej Brytanii 

2. Stolica Serbii 

3. Stolica Czech 
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4. Stolica Hiszpanii 

 

Pionowo: 

1. Stolica Danii 

2. Stolica Irlandii 

3. Stolica Portugalii 

4. Stolica Włoch 

5. Stolica Węgier 

 

Rozwiązanie: 

 

_  _  _  _  _  _  _  _    to stolica   _  _  _  _  _  _ 

Kącik poezji - najpiękniejszy wiersz walentynkowy - konkurs 

Moja miłość! 
Chociaż jestem jeszcze mała, 

wiem, że prawdziwa miłość jest doskonała. 

Pachnie listkami w pierwszy dzień wiosny, 

potrafi wymyślić taniec radosny.  

Pachnie chlebkiem pieczonym od rana 

i kakaem, które szykuje mi mama.  

Gdy kogoś kocham, kocham go szczerze, 

wierzcie mi wszyscy, bo ja w to wierzę.  

Dziś serduszko podaruję każdemu,  

kto jest bliski sercu mojemu. 

Barbara Łopusińska klasa 3c 

 I miejsce kl. I-III 

 

 

Dzień świętego Walentego 

To dzień dobry dla każdego. 

W tym dniu wszyscy to wyznają, 

że chcą kochać i kochają. 

Wszystkiego najlepszego. 

Ewa Lipiec klasa IIa - II miejsce 
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Walentynkowa matematyka  

Dzisiaj na lekcji matematyki 

Zamiast obliczeń i arytmetyki 

Były tylko śmiechy i same wybryki 

Patryk położył na ławce Moniki 

Piękne, pachnące, różowe goździki 

Monika, która stała właśnie przy tablicy  

Spłonęła rumieńcem i uciekła do świetlicy 

Krzysiek, który zawsze nosi słuchawki 

Puścił oczko do Basi z ostatniej ławki 

Nawet Marek – urwis wielki 

Wrzucił Kasi do plecaka cukierki 

A Wojtek wyjął dyskretnie z teczki  

Piękną kartkę w serduszka i kropeczki 

Kartka była prezentem dla Marysi 

W której Wojtek kocha się, choć Marysia kaprysi 

Jola posłała uśmiech Tomkowi 

A Ania pomogła w zadaniu Jurkowi 

Tylko Tosia smutna wielce 

Bo zrobiła dla Jasia piękne, duże serce 

A Jasiu chory i zakatarzony 

Jest dzisiaj bardzo naburmuszony 

Pani matematyczka, choć nikt jej nie słucha 

Uśmiecha się pięknie od ucha do ucha 

Rano dostała od męża buziaka  

I piękne kwiaty w kolorze buraka 

Bo dziś Walentynki – święto miłości 
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Dobrego słowa, uśmiechu, radości 

Święto chłopaka i święto dziewczyny 

Małego Walentego i dorosłej Walentyny 

Zosia Brzozowska kl. VId - I miejsce 

 

Czym jest miłość? 
 

Miłość jest jak papuga: piękna, kolorowa i nieśmiała. 

Miłość – to wspólne poranki, dni i wieczory, 

to radość i smutek przeżywane razem. 

Miłość – to troska o siebie nawzajem, 

to dłoń, która pomoże podnieść się po upadku. 

Miłość – to szacunek i wzajemne zrozumienie, 

to cierpliwość i dobre słowo. 

Miłość – to drugi człowiek, który pomoże iść dalej, 

to uśmiech na Twój widok i całus na pożegnanie. 

Miłość – to głos w telefonie, który pocieszy, 

to bycie razem teraz i na zawsze. 

Miłość – to okruch dobra, który rośnie w sercu. 

Miłość – to Ty i ja. 

Miłość – to My. 

Jagoda Wolarczak kl. 5b - II miejsce 

 

 

Walentynki 
Walentynki, walentynki, 

dla chłopczyka i dziewczynki. 

To święto najpiękniejsze na świecie, 

chyba wszyscy o tym wiecie. 

Gdy jedno serce, kocha drugie, 

rokuje życie wspólne długie. 

Dlatego każdy dziadek, tata, 

kupuje babci, mamie kwiata, 

żeby miłość swą okazać, 

by  światu ją pokazać. 

Walentynki 14 lutego są, 

Niech wszyscy świętują to!   

Filip Malak kl. 6c -III miejsce 
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  Przysłowia 
 

 

 

W lutym wody wiele, w lecie głodne ciele. 

 

Gdy w Gromnicę (2 lutego) z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze. 

 

Święty Walenty (14 lutego) gdy odmrozi pięty, na wyżywienie sprzedaj sprzęty. 

 

Maciej (24 lutego) zimę traci, albo ją bogaci. 

 

Co w marcu urośnie, zmarznie w maju. 

 

W świętej Halszki dzionek (2 marca) nuci już skowronek. 

 

Gdy Matylda spotka się z boćkiem (14 marca), będzie szczęście za każdym 

kroczkiem. 

 

 https://www.werandacountry.pl/przyslowiastare/przyslowia-na-przedwiosnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redakcja: Zofia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 

Jagoda Łagodzińaka,  Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   

    


