
 

 

 

 

 

GAZETA  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  NR 22  W PŁOCKU 

 
W numerze:                                                
 

Jak pokonać nieśmiałość?                                                      

Co to jest miłość? 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 
Rozstrzygnięcie konkursu  

„Najmilsza walentynka" 
 

 

 

  

 14 lutego-Walentynki 

SZATNIA 
 

Nr 6 
luty 2014 

 

 



   

     
Kim był święty Walenty? 

Czy rzeczywiście jest patronem 
zakochanych? 

  
 
 Święty Walenty (zm. ok. 269)      
  biskup, męczennik, święty Kościoła   
  katolickiego. 

 
  Walenty z wykształcenia był lekarzem, 
  z powołania duchownym. Żył w III    
  wieku w Cesarstwie rzymskim za   
  panowania Klaudiusza II Gockiego.  
  Cesarz ten za namową swoich  
  doradców zabronił młodym  
  mężczyznom wchodzić w związki  
  małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat.  
  Uważał, że najlepszymi żołnierzami są  
  legioniści niemający rodzin. Zakaz ten  
  złamał biskup Walenty i błogosławił  
  śluby młodych legionistów. Został za to 
  wtrącony do więzienia, gdzie zakochał    
  się w niewidomej córce swojego  
  strażnika. Legenda mówi, że jego  
  narzeczona pod wpływem tej miłości   
  odzyskała wzrok. Gdy cesarz    
  dowiedział się o tym, kazał zabić   
  Walentego. W przeddzień egzekucji  
  Walenty napisał list do swojej  
  ukochanej, który podpisał: „Od  
  Twojego Walentego”. Egzekucję  
  wykonano 14 lutego 269 r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

                         

 

 

 
   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub przez znajomych, ich głupich 
komentarzy. Przede wszystkim  
nie powinniśmy w ogóle 
martwić się takimi sprawami. 
Wręczenie  walentynki jest 
czymś wyjątkowym, co pokazuje 
jak bardzo nam zależy na kimś.  
Pamiętajcie, osoba, która 
odważy się na taki gest jest 
bardzo odważna!!! Dlatego 
chłopaki  i dziewczyny, nie 
bójcie się, żyje się tylko raz i jeśli 
chłopak lub dziewczyna 
zachowa się niedojrzale to znak, 
że nie jest ciebie wart/a. Nie 
zamartwiaj się tym. Każdy z nas 
zdaje sobie sprawę, że to boli, 
weź się w garść, świat się nie 
kończy, musisz dalej żyć! Nie 
martw się, na pewno znajdziesz 
osobę, która  w pełni zasługuje 
na obdarzenie takim potężnym 
uczuciem jakim jest miłość. 

 
Martyna Stefańska 

 

    Walentynki znane również  
jako Dzień Zakochanych są 
corocznym świętem obchodzo-
nym 14 lutego. Tego dnia każdy 
z nas czeka na walentynkę 
(drobny upominek, kartkę z 
wierszem miłosnym) lub obda-
rza prezentem osobę, na której 
jej zależy  Symbolem 
walentynek jest czerwone 
serduszko, a patronem Amorek 
(kupidyn).  
    Prawie każdy  poddaje się 
atmosferze walentynek. W tym 
dniu wszyscy bujają w obłokach. 
Przyznajcie, fajnie dostać 
walentynkę? Tylko, niestety,  nie 
każdy jest na tyle odważny, by 
dać upominek obiektowi swoich 
westchnień...  
    Wytłumaczeń jest kilka. 
Obawiamy się na przykład 
wyśmiania przez drugą osobę 

Walentynki 
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W szkole pracuję … 

Będąc dzieckiem chciałam zostać…    

O zostaniu nauczycielem zaczęłam myśleć … 

Uczę języka polskiego, bo … 

Interesuję się … 

Moje ulubiona książka z  dzieciństwa to… 

Moje ulubione kolory to ... 

Moja ulubiona potrawa to … 

Mam … 

 

W wolnych chwilach … 

Lubiłam chodzić do szkoły, bo … 

Nie lubiłam chodzić do szkoły, bo … 

 
 

 

 Zapytaj.pl.      .   

Wywiad z panią  Renatą Markiewicz, nauczycielką języka polskiego w SP nr 22 w Płocku. 

 

 bo lubię. 

piosenkarką, modelką. 

na trzecim roku studiów.  

zawsze lubiłam i zawsze umiałam język polski. 

filmem, czytam też książki. 

„Dzieci z Bullerbyn”. 

czarny i amarantowy. 

zupa pomidorowa z ryżem. 

dwa psy, pełno mrówek w ogródku i kilkanaście 

pająków na balkonie  

czytam. 

spotykałam się z kolegami i z koleżankami. 

musiałam rano wstawać, odrabiać lekcje, uczyć się. 

Wywiad przeprowadziły:  

Ola Wojtasiak, Ania Giszczak, Martyna Stefańska 

 

O miłości do zwierząt 

 Miłość istnieje też w świecie zwierząt. Niedługo 
walentynki!!! Może warto pomyśleć o swoich 
zwierzątkach?  
Odwiedźcie sklep zoologiczny i kupcie swoim pupilom 
smakołyk lub drobną zabawkę. Na pewno się odwdzięczą. 
Po takim prezencie będą skore do pieszczot i na pewno 
będą się łasić i cieszyć na swój sposób. Wszystkie 
zwierzęta darzą swoich właścicieli zaufaniem i miłością. 
Oczywiście, by zdobyć zaufanie naszego zwierzaka 
musimy na to zasłużyć. Nie dokuczajcie pupilom, a zamiast 
tego pobawcie się z nimi lub wybierzcie się na wspólny 
spacer.  

 CZY WIESZ, ŻE…? Wśród zwierząt też zdarzają się 
wielkie miłości. Na przykład papużki nierozłączki po 
znalezieniu partnera są mu wierne aż do śmierci. To 
niesamowita więź. Również łabędzie dobierają się 
zazwyczaj na całe życie. Inne zwierzęta, które tworzą 
długotrwałe pary to: wilki, bobry, krewetki, bociany, 
gęsi, kuropatwy i wiele innych.               Natalia Gawinek 
 
 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Jak walczyć  z  nieśmiałością?  
   

Nie jesteś sam 

Należy uświadomić sobie, że trudności jakie posiadamy nie dotyczą tylko nas, lecz także innych osób. 

Przeprowadzone badania wskazują, że aż połowa społeczeństwa uważa się za osoby nieśmiałe.  

Część osób deklarująca swoją otwartość wykreowała swój wizerunek jako takie osoby,  

natomiast w rzeczywistości może być równie nieśmiała jak ty. 

 
Użyj wyobraźni 

Jeśli jesteś świadomy czekającej cię sytuacji, w której zazwyczaj czujesz się skrępowany, nieśmiały  
- wyobraź ją sobie. Zastosuj techniki relaksacji, elementy medytacji, stwórz umysłową wizualizację  
sytuacji idealnej, napisz własny scenariusz jej przebiegu. Znając swoje standardowe zachowania  
i reakcje możesz spróbować zmienić je na inne, które z powodzeniem zastąpią dotychczasowe. 

 

 
Przygotuj gotowe wypowiedzi 

W nowej sytuacji, kiedy większość osób czuje się niepewnie - przełam "pierwsze lody".  
Przygotuj sobie ciekawostki, zabawne historyjki czy interesujące informacje, które wykorzystasz  

na początku. Za sprawą efektu pierwszego wrażenia wszyscy uznają cię za osobę bardzo  
komunikatywną, otwartą i nikt nie pomyśli, że należysz do grona osób nieśmiałych. 

 

 
Zwróć uwagę na formę  

Równie ważny oprócz komunikacji werbalnej jest przekaz pozasłowny.  
W rozmowie używaj donośniejszego głosu, mów wyraźnie i z głębokim przekonaniem w treści,  

które przekazujesz. Zwróć na to szczególną uwagę kiedy się przedstawiasz  
lub prosisz o interesującą cię informację. 

 

 
Język ciała 

W czasie wypowiadania przyjmij wyprostowaną postawę ciała, patrz rozmówcy prosto w oczy, 

 ręce natomiast możesz trzymać złączone bądź, jeśli pomoże ci to rozładować napięcie,  

subtelnie nimi gestykuluj. Unikaj skulenia, spuszczania wzroku, ciągłego poprawiania włosów  

czy części garderoby.  

Na podstawie www.polki.pl przygotowała Natalia Białczak 
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      Lęk, wstyd, zakłopotanie to właśnie z tym boryka się większość ludzi i właśnie dlatego 
14 stycznia obchodzimy Dzień Osób Nieśmiałych.  
Jeden ze sławnych profesorów zbadał, ilu ludzi mierzy się z tym problemem. Był to Philipa 
Zimbardo. Z jego badań wynika, że około 93% cierpi na tę przypadłość. Część z nich jest 
pogodzona z losem i nie walczy o inne, być może lepsze, życie. Mam nadzieję, że nie jesteś w tej 
grupie. Nasze porady pomogą Ci pokonać nieśmiałość. 
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5 kroków, jak polubić samego siebie 
 
      Stale porównujesz się do innych? Uważasz, że powinieneś/powinnaś być "lepszy/a"?  
 A może  czujesz, że twoja samoocena legła w gruzach? Poznaj 5 prostych kroków,  
 jak polubić samego siebie! 

 1. Poznaj swoje zalety  
Na kartce wypisz wszystkie rzeczy, które w sobie lubisz. Pamiętaj, że liczą się nawet 

drobnostki! Następnie poproś kogoś bliskiego, by powiedział za co cię ceni. Będziesz 

zaskoczony/a, jak pozytywnie odbierają cię inni! 

  

 2. Czas na zmiany 

 Pomyśl, co najbardziej ci w tobie przeszkadza i spisz to na kartce. Ale uwaga, skup się 

 maksymalnie na 3 rzeczach, które chciałabyś zmienić. Zastanów się, na które z nich masz wpływ 

 i... zaplanuj zmiany! Nie szukaj wymówek - najtrudniejszy jest pierwszy krok.  

 

 3.Bądź dla siebie wyrozumiały/a 

 Wszyscy chcielibyśmy być idealni pod każdym względem. Na szczęście tacy ludzie nie 

 istnieją;) Pamiętając o tym spróbuj spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Czy rzeczywiście ta 

 drobna niedoskonałość to taka straszna wada? A może po prostu to coś, co odróżnia cię od 

 innych?  

 

 4. Nie porównuj się do innych  

 Za każdym razem, kiedy przyjdzie ci do głowy porównywać się z innymi spróbuj pomyśleć o  czymś 

innym. Może to być cokolwiek, co pozwoli ci odwrócić myśli. Kiedy za wszelką cenę 

szukasz czegoś, w czym ktoś jest lepszy, zmniejszasz swoje poczucie wartości.  

 5. Otaczaj się życzliwymi ludźmi 

 Postaraj się ograniczyć kontakt z osobą, która swoim zachowaniem lub  słowami obniża 

 twoją samoocenę. Nie próbuj na siłę udawadniać własnej wartości. Skup się na sobie i budo- 

 waniu pewności siebie, a zanim się obejrzysz to ty przestaniesz zwracać 

 uwagę na nieżyczliwych ci ludzi. Powodzenia! (i.b.) 

 



    

 
 Co prawda nie ma ludzi idealnych pod każdym względem, ale być może po lekturze naszego poradnika i analizie 
 wyników sondy przeprowadzonej wśród uczniów i pracowników naszej szkoły, niektórzy zbliżą się do ideału...  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zebrały i opracowały: Ola Wojtasiak, Ania Giszczak, Marytna Stefańska,  

Natalia Woźniak, Nina Morze, Amelia Lisowska 
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opiekuńczy    

przystojny  

kulturalny  

punktualny 

inteligentny 

odważny  

wrażliwy  

odpowiedzialny  

z poczuciem humoru  

pracowity  

 

10 cech idealnego chłopaka/mężczyzny 

 

10 cech idealnej dziewczyny/kobiety 

 

sympatyczna 

miła  

z poczuciem humoru  

potrafiąca gotować  

tolerancyjna 

mądra  

pomocna  

wrażliwa 

współczująca 

piękna 

 

 

Pierwszak powiedział…                                                                                 

 

 

 

 

 

Zapytaliśmy uczniów klas pierwszych co to jest miłość .  A oto odpowiedzi:  
 

 pan się oświadcza pani 

 chodzenie na różne imprezy, obściskiwanie się 

 pan młody z panią młodą się całują 

 coś romantyczne 

 przytulanie, całowanie się 

 lubienie kogoś za wspomnienia i prezenty 

 kiedy ktoś cię kocha, inaczej wymawia twoje imię, 

po prostu wiesz, że twoje imię jest w jego ustach bezpieczne. 

 miłość jest wtedy, gdy mówisz chłopakowi,  

że podoba ci się jego koszulka i on ją później nosi każdego dnia 

 
 
 

Z pierwszakami rozmawiały: Natalia Woźniak, Nina Morze i Amelia Lisowska 
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 A oto nasza galeria typów męskich... 
 

       intelektualista                               sportowiec                                 artysta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          turysta                                      supermen                                    wesołek 

 ... i damskich:)) 
 

    intelektualistka                             cheerleaderka                    tajemnicza dama                       

 

 

    

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      romantyczka                             miłośniczka przyrody                                  gaduła 

 
(red.) 
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Konkurs 

 „Najmilsza Walentynka”  
rozstrzygnięty! 

 
   Klasy 1 - 3 
   I miejsce  Emilia Lewicka  kl.1d  
   II miejsce Bartek Woźniak   kl. 1d 
   IImiejsce  Klaudia Podsędek kl. 1e 
   III miejsce  Maja Karulak  kl. 1b 
   Wyróżnienia Natalia Ogórek   kl. 1g 
     Kinga Biała   kl. 2a 
     Wiktor Oraczewski  kl. 3a 

 
   Klasy 4 - 6  
   I miejsce Mikołaj Staniewski  kl. 4c 
   II miejsce Wiktoria Smulska   kl. 4e 
   II miejsce Michał Szulborski  kl. 5e 
   III miejsce Barbara Wnuk    kl. 4b 
   Wyróżnienia  Mateusz Majstrowicz   kl. 4c  
     Ada Cybulska    kl. 5b 
     Weronika Goździk  kl. 5b 
     Maja Jaworska    kl. 5s 

 

 

Super lista filmów o miłości   

Tylko mnie kochaj 
Titanic 
Współczesna historia Kopciuszka 
Znów mam 17 lat 
Kochaj i tańcz 
Step Up - wszystkie części 
Dziewczyny z drużyny 
Legalna blondynka 
Wymarzony luzer  
Zakochany kundel 

 

 

Super lista piosenek o miłości 
 
Dawid Kwiatkowski - Na zawsze 
Sylwia Grzeszczak - Nowy ty, nowa ja 
Kamila - Pasujesz 
Ewelina Lisowska - Nieodporny rozum 
Alexandra - Popłyniemy daleko 
Ellie Goulding - How long will I love you 
Blue Cafe - Czas nie będzie na nas czekał 
Red Lips - Zanim odejdziesz 
Jula - Kiedyś odnajdziemy siebie 

Łzy - Zatańcz ze mną, proszę 

Super lista książek o miłości 
 
Za minutę pierwsza miłość H.Ożogowska 
Ania z Zielonego Wzgórza L.. M. Montgomery 
Brulion Bebe B. M. Musierowicz 
Córka Robrojka M. Musierowicz 
Marzycielki K. Majgier 
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham 
S. McBratney 
Po co mi chłopak? K. Majgier  
Wystarczy, że jesteś M. Gutowska-Adamczyk 
Zakochani R. Dautremer 

Oprac. N.W, A.L., N.M. 
 

 



   Strona 9                                                                                                                                                                        SZATNIA  ● Numer 6 ● Luty  2014   

 

        
 Sonda  
 
  

    Nasze dociekliwe redaktorki, 

 chciały dowiedzieć się, co na 

 temat Walentynek sądzą 

 dziewczyny i chłopaki z naszej 

 szkoły. Aby to sprawdzić,  

 zadały 3 pytania aż 116 

 koleżankom i kolegom z klas  

 piątych i szóstych.   

    Wyniki sondy prezentujemy 

 na wykresach obok. 

 Nie trzeba dodawać, że nasza 

 redakcja takimi wynikami  

 jest baaardzo zawiedziona. 

 Szczególną porażką okazały  

 się odpowiedzi chłopaków.  

    Apelujemy!  

 Chłopaki więcej śmiałości! 

 sondę przeprowadziły:  
 Nina Morze, Natalia Woźniak< Amelia Lisowska 
  opracowały:  

Ola Wojtasiak,Ania Giszczak, Martyna Stefańska 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
 

Natalia Gawinek  

źródło: www.sieciaki.pl 

 
 Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2014, który obchodzimy w tym roku 11 lutego. 
 Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz dziesiąty. Pamiętajcie, że internet jest pełen 
 pułapek. By być bezpiecznym przestrzegajcie tych zasad: 
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 w kategorii klas 3 i 4 

 I nagroda   

 Natasza Sokolnicka   „Opowiem ci o zorzy”  SP nr 22 

 II nagroda 

 Klaudia Kamińska   „Przez zorzę do szczęścia” SP nr 6 

 III nagroda 

 Wiktor Nosarzewski   „Opowieść o powstaniu zorzy”  SP nr 23 

 Oliwia Nowakowska  „Baśń o zorzy polarnej” SP nr 22 

 Gabriela Majewska  „O Gabrysi, Blance …” SP nr 22 

 Wyróżnienia:  

 Sandra Gołębiewska  „Zorza polarna” SP nr 23 

 Wiktoria Żochowska  „Wyprawa do zorzy polarnej” SP nr 23 

 Bartosz Peciakowski   „O zorzy polarnej i dwóch krasnoludkach”  SP 22 

 Piotr Skupiecki  „Taniec z zorzą” SP 22  

 Katarzyna Dobosz  „Chodź, opowiem ci o zorzy polarnej” SP w Radzanowie 

 Julia Kubacka  „Niezwykła historia o zorzy polarnej” SP w Radzanowie 

 

 w kategorii klas 5 i 6  

 I nagroda   

 Maja Gutorska  „Legenda o chochlikach, elfach i niebieskich fontannach” SP nr 18 

 II nagroda 

 Anna Zielińska  „Chodź, opowiem ci o zorzy polarnej” SP nr 3 

 III nagroda 

 Aleksander Krom „Stary człowiek i zorza” SP nr 22 

 Ilona Wysocka  „Legenda o zorzy polarnej” SP w Słupnie 

 Wyróżnienia: 

 Julia Wolińska  „Legenda o zorzy polarnej” SP nr 6 

 Wiktoria Rybarczyk  „Chodź, opowiem ci o zorzy polarnej” SP nr 16 

 Klaudia Wiśniewska  „Niezwykłe zjawisko” SP nr 17 

 Monika Szparadowska  „Światła na niebie” SP nr 18 

 Zuzanna Tokarska  „Opowieści o zorzy polarnej” SP nr 22 

 Natalia Gawinek  „Magiczna zorza” SP nr 22 

 Katarzyna Janeczko  „Przedstawienie” SP nr 23 

 Mikołaj Matuszewski  „Chodź, opowiem ci o zorzy polarnej” SP w Radzanowie 

 Natalia Krysiak  „Chodź, opowiem ci o zorzy polarnej” SP w Radzanowie 

 Nagroda Książnicy Płockiej - honorowego patrona konkursu 

 Maja Gutorska  „Legenda o chochlikach, elfach i niebieskich fontannach” SP nr 18 

 

 



Co nas czeka w najbliższym czasie? 
 

Kalendarz świąt typowych i nietypowych 2014 

 
LUTY 
 

  2.02   Dzień Pozytywnego Myślenia  

  7.02   Tłusty Czwartek 

  8.02   Dzień Bezpiecznego Internetu 

  9.02   Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11.02   Światowy Dzień Chorych 

14.02   Walentynki 

17.02   Światowy Dzień Kota  

21.02   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

27. 02 Tłusty czwartek 
 

MARZEC 
 

  5.03  Popielec 

  8.03  Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10.03   Dzień Mężczyzn 

21.03   Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Wagarowicza 

24.03   Niedziela Palmowa  

27.03   Międzynarodowy Dzień Teatru  

31.03   Wielkanoc  

KWIECIEŃ 
 

 1.04    Prima Aprilis 

  2.04   Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 

12.04   Dzień Czekolady  

22.04   Międzynarodowy Dzień  Ziemi  

23.04   Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

29.04   Międzynarodowy Dzień Tańca  

Oprac.: Natalia Gawinek 
Natalia Białczak 

 

 

„Szatnię”  redagu jączł onkowiekoła dziennikarskiego : Nina Morze,Natalia Gawinek, 
        Martyna Stefańska, Anna Giszczak, Natalia Woźniak, Amelia Lisowska, Martyna Szeligowska, Natalia Białczak, Ola Wojtasiak. 

 

Opieka redakcyjna: Iwona Blank         
 

Zdjęcia: archiwum szkoły 
 

-------  Gazetka dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.sp22.pl  ------- 


