
 

   smiech szkoły 

    Gazetka uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Pszczynie         NR 2/ 2020-2021                                       luty 2021 

 

W najnowszym numerze: 

1. ciekawe miejsca – wyspy w kształcie serca 

2. nasze szkolne sympatie 

3. nasze pasje 

4. przepiśnik, rebusy, krzyżówki, kolorowanki 



 

  

♥♥♥ 

 Dzisiaj jest takie święto,  

że buzię mam uśmiechniętą, 

bo wszędzie dokoła nas 

nastał miłości czas 

i z tej miłosnej przyczyny 

pałam miłością do całej rodziny. 

Walentynkowym zwyczajem 

wyznania wszystkim rozdaję 

i dzielić sympatią się chcę, 

bo ja kocham Cię! 

 ♥♥♥ 

 

 

 



 

KARTKA Z KALENDARZA 

 2 LUTY- Dzień pozytywnego myślenia, dzień handlowca 

 4 LUTY- Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 

 5 LUTY- Światowy Dzień Nutelli 

 8 LUTY- Święto służby Więziennej 

 9 LUTY- Międzynarodowy Dzień Pizzy 

 10 Luty – Dzień Dyplomaty 

 11 LUTY- Światowy Dzień Chorego 

 13 LUTY – Światowy Dzień Radia 

 14 LUTY- Światowy Dzień Zakochanych,  

                  Dzień Chorych na Padaczkę 

 16 LUTY- Międzynarodowy Dzień Listonoszy 

 17 LUTY- Dzień Kota 

 20 LUTY- Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

 22 LUTY- Europejski Dzień Ofiar Przestępstw 

 23 LUTY- Międzynarodowy Dzień  Pomocy Potrzebującym 

 27 LUTY - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

 



 

Gdy chcesz obdarować kogoś kartką walentynkową, a nie masz pomysłu na jej 

wykonanie, możesz skorzystać z wzorów poniżej. Oto nasze propozycje. 

 

 

 

 

 

                                                                          

 



 

14 lutego to dzień, w którym obdarowujemy ukochane osoby drobnymi 

upominkami, które mają sprawić, by druga osoba poczuła się wyjątkowo.  

              Kwiaty                                                                                     Kartka walentynkowa                                                            

                                           

                                          

Słodycze                                                                                                         Maskotka 

Walentynkowe życzenia  

 



Walentynkowa kolorowanka (dla cierpliwych) 

 

Walentynkowa kolorowanka (dla niecierpliwych) 

 



 



 

Źródło: https://healthycookbook.pl/ 



 

Źródło: https://healthycookbook.pl/ 

 



 

„NASZ PRZEPIŚNIK” 

Deser z truskawkami i serkiem mascarpone 

 

 herbatniki [12 szt.]  

 truskawki [200 g] (świeżych lub mrożonych)  

 ser mascarpone [125 g]  
 śmietana kremówka [125 ml]  

 cukier puder [3 łyżki] (wg uznania)  

 

Przygotowanie: 

Przepis podany jest na dwie szklanki o pojemności 250 ml. 

 

Herbatniki miksujemy blenderem lub robotem kuchennym, sypki piasek 
dzielimy na pół i przesypujemy do szklanek. Truskawki także 

miksujemy. Serek mascarpone mieszamy z 3 łyżkami cukru pudru. 
Schłodzoną śmietanę kremówkę ubijamy na sztywną pianę i dodajemy 

do serka mascarpone wymieszanego z cukrem pudrem. Część truskawek 

wylewamy na herbatniki, następnie dodajemy białą masę             i 

ponownie truskawki. 

 

SMACZNEGO! 

 



 

HUMOR ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW 

- Kochanie, w lodowce był serniczek. 

Gdzie jest? 

- Zjadłem jeden kawałeczek. 

- Ok. A gdzie reszta? 

- Nie kroiłem... 

*** 

Pani na lekcji : 

-Jasiu która rzeka jest dłuższa Ren 

czy Missisipi? 

-Missisipi 

-a o ile 

-o 6 liter :) 

 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

 

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy. 

 

 

 

 

 

 



 

NASZE SZKOLNE SYMPATIE 

Walentynki, zwane świętem zakochanych obchodzimy 14lutego. Nazwa pochodzi 

od świętego Walentego. Walentynkowymi dekoracjami są życzenia i upominki i 

liściki.  W Polsce również obchodzimy  walentynki. Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w 

Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. W  szkole również uczniowie obchodzą walentynki. I 

choć jest pandemia i jesteśmy częściowo na zdalnym nauczaniu to w świetlicy 

została przygotowana  poczta walentynkowa. Mam nadzieję, że każdy otrzyma 

miły liścik czy laurkę. 

Moją sympatią w szkole jest kolega z klasy 8aL. Bardzo go lubię ponieważ jest 

miły, spokojny, pomocny, opiekuńczy, kochany. A moją najlepszą przyjaciółką w 

szkole jest koleżanka  z klasy 5al. 

„Z bliska i z daleka, w smutku i radości, nie zapomnij nigdy o swojej miłości.” 

W Dniu świętego Walentego, dla Misiaczka kochanego, wielkie serce ślę ja 

skrycie, bo ja Kocham Cię nad życie! 

Moją sympatią jest w szkole jest kolega z klasy 7bU – Miłosz. 

Wszystkim zakochanym uczniom i nauczycielom życzę miłych walentynek. 

uczennica z klasy 2app  - Monika H. 

 Michał 8aL 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


 

Alan 5aL 

Karolina 5aL 



 

Moja kochana dziewczyna to Karolina. Kocham ją za to, że jest ładna, miła, 

szalona, ma ładny uśmiech i ma styl. Karolina jest najlepszą dziewczyną na 

świecie. Lubię z Nią rozmawiać na różne tematy. 

Andrzej 8aL 

Moimi najlepszymi kolegami są: Bartek i Fabian no i inni. Lubię też moich 

nauczycieli. Najlepszymi dla mnie są Pani Mirka Gad, Pani Mirka 

Godniewicz, Pani Ela Mosór i Pani Magda Kunysz – Pudełko. Są oni dla 

mnie fajni i mogą mnie dużo nauczyć. 

Paweł 5aL 

Moją najlepszą przyjaciółką jest Karolina ponieważ gdy jestem smutna to ona 

mnie pociesza. Karolina jest fajna, radosna, trochę szalona, kulturalna, miła i 

uprzejma, troskliwa i koleżeńska. Lubię z nią rozmawiać. Nawet gdy się 

pokłócimy – jest zabawnie. Drugą moja ulubioną koleżanką jest Dominika. 

Jest też bardzo miła i koleżeńska, ma bardzo ładny wygląd  i tak jak ja lubi 

tańczyć. Zawsze gdy potrzebuję  to mi pomaga. 

 

Jesica 5aL 

 



 

 

Adam 8aL 

 

Andrzej 8aL 

 



CIEKAWE MIEJSCA NA ZIEMII 

Luty to czas zakochanych, czerwonych serduszek i miłosnych wyznań. Czy 

wiecie, że natura też zatroszczyła się o to, by pokazać, że miłość istnieje 

i stworzyła cudowne miejsca w kształcie serca, które są tego dowodem. 

Zobaczcie, gdzie na własne oczy można zobaczyć te cuda, które wydają się wręcz 

nierealne. Oto najromantyczniejsze miejsca na Ziemi! Natura ponownie 

nie zawiodła. W zanadrzu ma coś, co sprawi, że mocniej zabije Wam serce. 

Trudno bowiem uwierzyć, ile wysp i jezior ma... kształt serca. Zebraliśmy 

dla Was kilka takich miejsc na Ziemi w kształcie uniwersalnego symbolu miłości. 

1. Galesnjak, Chorwacja 

2. Makepeace Island, Australia  

3. Tupai, Polinezja Francuska     4. Tavarua, Fidżi 

Tworząc ten artykuł skorzystaliśmy ze strony www.podroze.wprost.pl 

NASZE PASJE 



 

Lubię pociągi i ich kolory. Od dawna się nimi interesuję. W przyszłości 

chciałbym zostać maszynistą. Moja ostatnia podróż pociągiem była w zeszłe 

wakacje. Pojechaliśmy z Zuzią do ZOO do Wrocławia. Był to pociąg z 

przedziałami. Podróż pociągiem jest bardzo wygodna. Moim marzeniem jest 

wejść do kabiny maszynisty i zobaczyć na żywo jak tam wszystko wygląda i jak 

działa. 

Michał 8aL 

 

 

 



NASZE PRACE WYKONANE Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOTA 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Kota – święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech                 

i Polsce mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy 

wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go 

straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. 

 


