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Co to znaczy kochać?
Koniec i bomba, nie kochał – więc trąba
Tak przeczytała pewna dziewczynka
w pamiątkowym albumie.
Co to znaczy kochać?
Pomyślała, że kochać – to tylko dawać.
To znaczy troszczyć się o kogoś, 
martwić się, czy ukochanego brzuch czasem nie boli, 
smarować komuś bułki grubo masłem, 
zasłonić szalikiem klosz od lampy, żeby go światło nie raziło
 i żeby nie mrugał w chorobie, 
załatwić mu tysiące spraw tak szybko, że na jednej nodze, szyć mu rękawiczkę po
nocach, 
żeby mu nie zmarzł mały palec u lewej ręki, 
bo podobno z niego największy zmarźlak.

Tymczasem kochać – to nie tylko dawać, ale i przyjmować.

Przyjmować skrzywioną minę, kiedy ktoś wstanie lewą nogą z łóżka, deszcz, 
nawet wtedy, kiedy nie ma parasolki, kiedy stłucze się
ulubiony talerz, ból zęba. (...)

Kochać – to nie tylko dawać, ale i przyjmować.
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Agnieszka Tyszka

Świat się roi od Marianów
(fragment rozdziału „Stypendium”)

Ania wpadła do klasy bardzo zdyszana, trzymając w dłoni długopis.
Pierwsza była klasówka z polskiego i pani Bielińska zdążyła już rozdać
kartki  z  pytaniami.  Ania  wyszeptała  swoje  przeprosiny  za  spóźnienie
i usiadła obok Baśki, która błędnym wzrokiem wpatrywała się w arkusz
papieru.  (…)  Ania  ochoczo  zabrała  się  do  pracy,  od  czasu  do  czasu
z niepokojem  zerkając  na  Baśkę.  Chora  była,  czy  co?  Prawie  nic  nie
napisała, a przecież z polskiego miała same szóstki. (…)

Pani  Bielińska  pochyliła  się  nad  dziennikiem.  Ania,  korzystając
z nieuwagi nauczycielki, szepnęła do Baśki:

– W czym ci pomóc?
Ale koleżanka w odpowiedzi tylko wzruszyła ramionami i gapiła

się w okno.
Dopiero  na  następnej  przerwie  Ania  i  Baśka  mogły  spokojnie

zamienić ze sobą parę słów.
– Co się stało?- zapytała zaniepokojona Ania.
– A co się miało stać? - odpowiedziała pytaniem Baśka i sięgnęła po

kanapkę. (…)
Ania  z  rosnącym niepokojem patrzyła,  jak  Baśka  rozwija  bułkę

z przeźroczystej folii, ogląda ją i znowu zawija.
Może  to  anoreksja  albo  bulimia?  -  pomyślała  w  panice  Ania.

Zawsze jej się to myliło, która choroba jest która. Ale obie były straszne
w skutkach. O matko! Biedna Baśka! Co tu robić? (...)

– Mmmoggęę ci jakoś pomóc? - wyjąkała w końcu.
Baśka spojrzała na na błędnym wzrokiem.

– Nie możesz. Nikt nie może – wydusiła z siebie w końcu.
– Baśka!  Zlituj  się!  Przecież  nie  mamy  przed  sobą  żadnych

tajemnic... - zaapelowała do koleżanki Ania.
– To ci się nie spodoba... - zaczęła Baśka i odgarnęła włosy za uszy.

(...)
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– Pomalowałaś  paznokcie!  -  stwierdziła  w  osłupieniu  Ania.  (…)
Pamiętała  doskonale,  co  Baśka  sądziła  na  temat  lakierów do  paznokci.
Że śmierdzą, brudzą i są dobre dla dziewczyn typu Barbie.

– No to co, że pomalowałam? - wzruszyła ramionami Baśka i znowu
przyjrzała się swojej kanapce.

– Głodna  jesteś  zapytała  ją  podstępnie  Ania.  (…)  Zawsze  jak  się
denerwowała,  odczuwała  wilczy  głód.  A  teraz  była  porządnie
zdenerwowana.

– Jakoś tak mi niedobrze...- odparła Baśka i pomasowała swój chudy
brzuch.

– To  niedobrze  –  odezwała  się  Ania  głupio  i  spostrzegła,  że  na
bladych policzkach Baśki pojawia się nagły rumieniec.

– Powędrowała więc za wzrokiem koleżanki i ujrzała, jak korytarzem
sunie  z  wolna  Bożydar  Kociołek  z  II  c.  Osobnik  ów  odznaczał  się
nieprzeciętną wprost głupotą, krótką fryzurą ułożona za pomocą żelu na
sztorc  oraz  bardzo  dużą  ilością  markowych  metek  wystających  mu
z majtek, spodni, bluzy i chyba nawet skarpetek.

– Haj! - rzucił niedbale w kierunku Baśki i beknął głośno.
Był mistrzem bekania.  Trzeba przyznać,  że była to  chyba jedyna rzecz,
jaką umiał robić dobrze.

– Baśkę zalał jeszcze mocniejszy rumieniec, a Ania aż zakipiała ze
złości.  Głupi,  bekający  Kociołek!  Już  miała  mu  przygadać,  gdy  nagle
Bożydar przemówił ludzkim głosem: - Pamiętaj o sobocie, mała!

– W  odpowiedzi  Barbara  Wąsiewicz,  jej  najlepsza  przyjaciółka,
wygadana i mądra, skinęła głową jak jakaś głupia gęś.

– Jasne, Bożi – szepnęła. - Pod kinem o szesnastej.
– O je! - ryknął Bożi i bekając, ruszył w dalsza drogę.

Ania spojrzała na Baśkę z niemym pytaniem w oczach.
– Wiec już wiesz... - zaczęła Baśka.- Bożi i ja, no wiesz... Chodzimy

ze sobą...
– Od dawna? - chciała wiedzieć Ania.
– Od pięciu dni, czterech godzin i piętnastu minut – wyznała Baśka

i spłonęła kolejnym rumieńcem. Tym razem wyglądała na bardzo z siebie
zadowoloną.
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Na szczęście to nie anoreksja ani bulimia – z ulga pomyślała Ania. Ale,
swoją drogą czy bekający Bożi nie był gorszy od najgorszej choroby? Jak
to się mogło stać, że Baśka uległa jego urokowi? Jaki tam z niego Boży
dar. Raczej Boży dopust. Babcia Zula tak czasem mówiła o psie sąsiada,
pana Mariana – dopust Boży. (…)

Bohaterką książki „Świat się roi od Marianów” jest trzynastoletnia Ania
Pawlicka. Dziewczynka uważa, że jej życie nie należy do najłatwiejszych.
Jej  mama pisze  kryminały,  tato  jest  roztargnionym naukowcem,  a  dwie
młodsze siostry Tosia i Misia, potrafią nieźle dać się we znaki. Ponadto
traci przyjaciółkę, która znajduje sobie chłopaka. Wakacje też zapowiadają
się  nieciekawie.  Ania  musi  wyjechać  na  wieś  i  opiekować  się  swoimi
siostrami.  Tymczasem  spotyka  ją  wiele  niespodzianek,  i  również  ona
zostaje ugodzona.... strzałą Amora. 
Książka rozbawi nawet największego ponuraka i będzie świetną lektura na
długie zimowe wieczory. Polecamy. Zespół redakcyjny Kleks
Książkę znajdziesz w bibliotece szkolnej!
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Z miłości do książek
Mole książkowe polecają!

Wszystkim,  którzy  kochają  czytać
oraz tym, którzy jeszcze nie odkryli
w sobie  tej  miłości, a  chcieliby
poznać  sercowe  perypetie
bohaterów  literackich,  a  także
historie  ich  pięknych  przyjaźni,
polecamy  kilka  tytułów  książek,
które  można  znaleźć  w  bibliotece
szkolnej.

Katarzyna Ryrych – „Wyspa mojej siostry” 
Barbara Kosmowska – „Panna Foch”, „ Obronić Królową”
Joanna Jagiełło – „Zielone martensy”
Hanna Ożogowska – „Za minutę pierwsza miłość”
Agnieszka Tyszka – „Świat się roi od Marianów:
Ewa Stdadmuller – „Blok przy Tuwima 7”
Dorota Suwalska – „Bruno {i siostry}”
Paweł Boręsewicz – „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”,
Markus Zusak – „Złodziejka książek”
Joanna Olech – „Dynastia Miziołków”
Kornel Makuszyński – „Szaleństwa panny Ewy”, „Szatan z 7 klasy”
Modiano/Sempe – „Katarzynka”
Lucy. M. Montgomery – cykl książek o Ani z Zielonego Wzgórza
Małgorzata Musierowicz – 21 powieści z cyklu „Jeżycjada”
Książki z serii „Plus minus 16” dla starszych uczniów i dla dorosłych, np. 
(„Dziesięć stron świata”, „Pozłacana rybka’, „Ten Gruby”, „Pieniądze albo kasa”,
„Buba”, „Kawa z kardamonem”, „Czekolada z chili”, „Tiramisu z truskawkami”)
Astrid Lindgren - „Bracia Lwie Serce”
Jadwiga Korczakowska – „Spotkanie nad Morzem”.
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Już przeminął czar choinki,
 czas wysyłać walentynki

Początek lutego. Gdzie nie spojrzeć, tam króluje kolor czerwony - 
kolor miłości, kolor walentynek. 

A wszystko z powodu - Dnia Zakochanych czyli walentynek
Walentynki  to dla Polaków zupełnie nowe święto. Popularność zdobyło
sobie przede wszystkim w ciągu ostatnich 10 lat i to do tego stopnia, że
dzisiaj  wielu  ludzi,  niezależnie  od  wieku,  czeka  na  ten  dzień,  by
serdeczniej niż na co dzień wyrazić uczucia do najbliższej osoby. Istnieje
zwyczaj  rozsyłania  specjalnych  kartek,  tzw.  walentynek  -  zwykle
anonimowych,  których motywem przewodnim są amorki,  serca,  kwiaty,
czułe  wyznania  miłości.  Powszechnym  stało  się  także,  iż  tego  dnia
zakochani wręczają sobie kwiaty i upominki, które mają potwierdzać ich
wzajemne uczucie. 
Walentynki niewątpliwie  skłaniają  do  uwalniania  dobrych  emocji,
zachęcają do okazywania uczuć, ośmielają i ułatwiają takie inicjatywy. 

Skąd ten zwyczaj?
Pochodzenia zwyczajów związanych z walentynkami należy poszukiwać
w luperkaliach - rzymskim święcie płodności, które w związku z ekspansją
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Cesarstwa Rzymskiego pojawiło się również na Wyspach Brytyjskich. Stąd
w przyszłości walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat. W czasach,
gdy  zastępowano  święta  pogańskie  chrześcijańskimi,  uznano,  że
św. Walenty,  który  zginął  14  lutego,  w  (przeddzień  luperkaliów)  może
godnie  objąć  pieczę  nad  świętem  budzącej  się  wiosny,  kiedy  przyroda
pomału otrząsa się z zimowego snu, zwierzęta zaczynają łączyć się w pary,
a ludzie chętniej szukają swoich drugich połówek. Na zachodzie Europy
święty patronuje zakochanym co najmniej od XV wieku.

Co wiemy o św. Walentym?
Św.  Walenty,  patron  Dnia  Zakochanych  był  biskupem  Terni  pod
Rzymem. Za czasów cesarza Klaudiusza II Gota (ok. 269 r.) poniósł śmierć
męczeńską.
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Legenda mówi, że św. Walenty zajął się popieraniem zakochanych jeszcze
za swego życia, kiedy wystąpił przeciwko edyktowi cesarza, zakazującemu
zawierania  małżeństw.  Cesarz  Klaudiusz  II  Gocki  z  rozczarowaniem
zauważył,  że  żonaci  mężczyźni  chętniej  zostają  w  domach,  zamiast
ochoczo uczestniczyć w wojnach i dzielnie walczyć za Rzym. Św. Walenty
zignorował ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów młodym, zakochanym
parom. Niestety, sekret się wydał, a Święty został pojmany, wtrącony do
więzienia, a następnie stracony.

Według  drugiej  wersji  okoliczności  śmierci  św.  Walentego  były
zgoła inne:  jako człowiek świątobliwy Biskup Terni  w III  wieku został
obdarzony przez Boga niezwykłą mocą uzdrawiania. Wieść o tym dotarła
do rzymskiego filozofa Kratona, którego syn był ciężko chory na padaczkę
i  czekało  go  życie  pełne  cierpienia.  Św.  Walenty  zgodził  się  pomóc
rodzinie  Kratona  pod  warunkiem,  że  ten  się  nawróci.  I  rzeczywiście,
przekonany  cudem  dokonanym  przez  Świętego,  Filozof  ochrzcił  się,
a wraz z nim jego bliscy i uczniowie. Niechętnie jednak przyjął to senat
rzymski  -  uznano  św.  Walentego  za  osobę  niebezpieczną  dla  państwa,
aresztowano go i skazano na śmierć.

Kult  Świętego rozwijał  się  dość  szybko.  W miejscu,  w  którym
Męczennik  został  pochowany,  już  w  IV  wieku  papież  Juliusz  I  kazał
wznieść bazylikę. Ponieważ padaczka, a także wszelkiego rodzaju choroby
nerwowe, były wówczas w Europie bardzo częste, Święty znalazł licznych
czcicieli  na  całym  kontynencie.  Do  Polski  jego  sława  dotarła  dopiero
w XV wieku.  Ma  tu  św.  Walenty  wiele  kościołów  poświęconych  jego
imieniu,  wiele  ołtarzy  i  wizerunków.  Ciekawe,  że  do  niedawna  żadne
z tych miejsc nie cieszyło się specjalnym zainteresowaniem zakochanych.
Sytuacja zmieniła się od chwili, gdy postać Świętego zaczęto łączyć z tym
stanem serca.

Tak  czy  inaczej,  historyczne  przekazy  dotyczące  osoby
św. Walentego w  Dniu  Zakochanych  stają  się  rzeczą  zupełnie
niezauważalną, albo przynajmniej drugorzędną. Mało kto dziś pamięta, że
św. Walenty, zanim zaczął patronować uczuciom, zanim stał się wzorcem
dla wszystkich zakochanych i podkochujących się, był patronem chorych
na epilepsję (padaczkę). 
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Nasza twórczość 
Vanessa Ryłko

„Walentynki”

Już niedługo, chyba wiecie?
Zakochanych będzie dzień.
Serca wszyscy otwierają,
Bo miłości swej szukają.
Młodzi gonią zabiegani,
Tu kwiatuszek tam serduszko.
Każdy komuś coś dać chce,
Czy to uśmiech czy całusa.
Wszystko dzisiaj liczy się,
Serce szybciej dzisiaj bije
W żyłach krew szybko pulsuje.
Czy ktoś dzisiaj mnie doceni,
Czy buziaka podaruje?
Bądźcie mili się kochajcie,
Swoich serc nie zamykajcie.
Niech zagości Pani Miłość,
Będzie nam się lepiej żyło.
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Martyna Florek 
Walentynkowe Rymowanki 
 ***
Stuku, stuku...kto tam puka?
Moje serce Twego szuka.
Cicho szepce mi do uszka.
Tyś jest moja...dam kwiatuszka.
***
Co to za kartka z kalendarza?
Taki dzień raz w roku się zdarza.
Gdy Walenty w okno zerka.
Daj mu serce, weź cukierka.
***
Ja Cię kocham, Ty mnie też,
Przecież dobrze o tym wiesz.
Nie mów dzisiaj nic nikomu 
Walentynkę ślij do domu.
***
Na serduszku słówek kilka 
Pisze Kasia do Kamilka
To przedszkolak nawet wie, 
Każdy walentynkę chce.
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Nie igraj z miłością!

Łucja 

Żyła kiedyś pewna para - 
Był to Janek i Dagmara 
Nagle - zaczęła się między nimi
kłótnia
Tylko dlatego, że przez Janka podarła
się suknia. 

Skończyły się pogodne dni razem spędzone
Zaczęło się szare życie jak w wodzie zmąconej
Kłótnia nic nie wspólnego z radością.
Pamiętaj,,,Nie igraj z miłością" !

Patrycja 

Z miłością się nie igra, bo nigdy się nie wygra.
Czasem w miłości się człowiek się rozpływa.
Czasem miłość koszmarem bywa.
Aby nie przegrać z miłością 
Trzeba dbać o nią z czułością. 

Daria
Jesteś mi bliski, a Ty o mnie nie myślisz.
Obejmuję cię, a Ty z mych objęć uciekasz.
Oddaje ci wszystko, a dostaję resztki miłości, 
Kocham Cię naprawdę, a Ty – odwrotnie. 
Nie igraj z moją miłością, bo stracisz ją bezpowrotnie. 
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Kuba
Miłość piękne słowo. 
Dla niej warto żyć.
Jest miłość rodzicielska, braterska, rodzinna.
Miłość porywająca ku rzeczom wyższym i nadprzyrodzonym.
Każdy rodzaj miłości jest szlachetny. 
Gdy się żyć umie, gdy jedno serce drugie rozumie.

Michał 
Nie igraj z miłością.
Kochaj zawsze wciąż.
Miłość jest piękna.
Każdy o tym wie.

Nie igraj z miłością.
Nie rób żartów z niej.
Serce to mówi.
Każdy o tym wie.

Nie igraj z miłością.
Michał mówi Wam.
Miłość jest świetna.
Każdy o tym wie.

Dla wszystkich czytelników Kleksa mamy wątkowy prezent – piosenkę
w  wykonaniu  Łucji  Kowalczyk  –  zwyciężczyni  konkursu  piosenki
romantycznej  w  Pcimiu,  piosenkę  Vanessy  Ryłko  –  zdobywczyni
2 miejsca  w  konkursie  wokalnym  on-line  "Co  nam  w  sercu  gra"
w Leśnicy, Anitki, Vanessy, Sary Ryłko i Lilki Śmierciak. Posłuchajcie!

• https://youtu.be/3ufTWFfHE7k  

• h  ttps://youtu.be/kFFsE1fb5Dw  
• https://www.youtube.com/watch?v=3aVcYfv0Mgg  

• https://www.youtube.com/watch?v=7cyJ3mC4-rs  
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Kącik Smakosza

Walentynkowe ciasteczka Kamili
SKŁADNIKI

 • mąka | 1,5 szklanki
 • masło |150 g 
 • żółtko jajek | 3 szt 
 • cukier puder | 2 łyżki 
 • proszek do pieczenia | szczypta 
 • marmolada z róży 
 • cukier puder | do posypania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. Mąkę przesiewam na stolnicę. Łączę z masłem. Dodaję żółtka, cukier 
puder oraz proszek do pieczenia. Zagniatam ciasto.

2. Ciasto cienko rozwałkowuję. Foremką w kształcie serca wykrawam 
w cieście serduszka. Połowę serduszek układam na blaszce. W drugiej 
połowie robię na środku mniejszą foremką małe serduszka. 
 
3. Ciasteczka piekę około 12 minut w temperaturze 170 stopni. 
 
4. Ciasteczka z otworami posypuję cukrem pudrem, natomiast całe 
serduszka smaruję marmoladą. Ciastka z marmoladą sklejam z 
serduszkami z otworem. Gotowe ciasteczka układam na talerzu.
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Bezowe serduszka
Składniki na 2 – 3 blachy:

 4 duże białka (1 białko o wadze około 40 g) 
 szczypta soli
 240 g drobnego cukru do wypieków
 czerwony barwnik w żelu

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Białka umieścić w misie miksera. Dodać szczyptę soli, następnie ubić na 
sztywno mikserem na wysokich obrotach. Partiami dodawać cukier, 
stopniowo, łyżka po łyżce (to bardzo ważne), cały czas ubijając.

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotować rękaw cukierniczy. 
Od wewnętrznej strony rękawa zrobić kilka pasków przy pomocy 
barwnika w żelu. Ubitą, gęstą masę bezową nałożyć do rękawa z okrągłą 
tylką (1 cm szerokości) i wyciskać na blachę nieduże serduszka, 
pozostawiając między nimi trochę przerwy. Przy kolejnym napełnianiu 
rękawa, paski zrobić od nowa.
Suszyć w temperaturze 90ºC przez około 60 – 90 minut (lub dłużej, co 
będzie zależało od piekarnika) sprawdzając co pewien czas, czy są gotowe.
Gotowe bezy będą chrupiące z wierzchu.

Smacznego :-).
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Twarzą w twarz z amantem
(amantką)

Gdyby przyjrzeć się zakochanym, to zarówno po stronie męskiej, jak
i damskiej można wyróżnić klika charakterystycznych typów.

Typy męskich amantów 
Miłośnik natury
Znaki szczególne: Rozczochrany z liściem na głowie, ubiór w kolorach
ziemi,  zawsze  zauważy,  że  ten  krzaczek  wypuścił  nowy pęd,  a  tamten
niedługo będzie kwitnął.
Zalety: Jest troskliwy i opiekuńczy, stara się żyć w zgodzie z naturą i nie
szkodzić.
Rady: Z  pewnością  zwróci  uwagę  na  dziewczynę  bluszcz  (lub
przypominającą  inną  roślinę  oprócz  kaktusów).  Dodatkowy  plus,  gdy
jesteś  wegetarianką.  Gdy usłyszy  z  twych ust  „żuczku”,  rozkochasz  go
w sobie na zawsze. 
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Macho
Znaki  szczególne:  Rozpoznasz  go  po  charakterystycznym  sposobie
poruszania się lub po nieprzeniknionym spojrzeniu. Z reguły do dziewczyn
mówi „mała” lub „dziecinko”, jedyna komórka jaką posiada to telefon.
Zalety: Jego umięśnione ramiona ochronią cię od wiatru.

Rady: Jedyne dozwolone tematy to  on sam i jego urok osobisty.  Jeżeli
akurat wyskoczył ci pryszcz na twarzy, to odwołaj randkę, bo on nie będzie
się za ciebie wstydził przed znajomymi. 

Inteligent
Znaki szczególne:  Okulary  (lub szkła kontaktowe jako symbol znaku
czasu),  z  książką  lub  „Historią  świata”  pod  pachą.  Człowiek
o zniewalającym uśmiechu i błysku białych zębów.
Zalety: Porozmawiasz  z  nim na  każdy temat  i  w każdym języku.  Jest
miły,  opiekuńczy  i  sprawia,  że  przy  nim  czujesz  się  jak  księżniczka.
Przeniesie  Cię przez każdą kałużę i  nie  zapomni otworzyć drzwi przed
Twoim przypudrowanym noskiem. 
Rady: Pogrąż się w marzeniach (Nobel dla tej, która go znajdzie).

Z kolei wśród pań można wyróżnić następujące typy amantek 

Wamp
Znaki  szczególne:  Czarno-granatowy  makijaż,  ciemny  strój
z metalicznymi błyskami (to biżuteria w dobrym gatunku). Jej drapieżne
spojrzenie nie pozwoli ci przejść obojętnie.
Zalety: Nigdy nie  będziesz  się  z  nią  nudził,  bo  ma  sto  pomysłów na
minutę.
Rady:Nie wymagaj od niej za wiele, gdyż lubi rozmawiać tylko o sobie. 
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Myszka
Znaki szczególne:  Wielu myśli,  że w ogóle nie istnieje, a prawda jest
taka, że trudno ją zauważyć. Ona boi się nawet własnego cienia. 
Zalety: Jest  miła,  sympatyczna  i  spokojna.  Nie  lubi  się  kłócić  i  nie
przejawia agresji. Nie jesteś w stanie wyprowadzić jej z równowagi. 
Rady:  Traktuj  ją  jak  skarb,  gdyż  niewiele  jest  takich  dziewczyn  na
świecie. 

Businness–girl 
Znaki szczególne: Ubrana zawsze nienagannie w przepisowy mundurek.
Jej harmonogram prac jest zawsze napięty i nie będzie mogła poświecić ci
wiele cennego czasu. 
Zalety: Spełni twoje marzenia, zanim o nich pomyślisz.

Rady:  Staraj się nie prosić jej,  by poświeciła ci więcej czasu, niż sama
będzie chciała. 
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Walentynkowe konkursy

Baśniowo–walentynkowy konkurs
dla uczniów klas 0-3

Na pewno lubicie czytać baśnie i znacie je doskonale. Zatem bez trudu, na
podstawie fragmentów, odgadniecie ich tytuły. Zapraszamy do zabawy. Na
odpowiedzi czekamy do 28 lutego. Kartki z odpowiedziami można składać
w bibliotece lub u wychowawców klas. 

1. Przerażona wysunęła się z rąk Królewicza i wybiegła
na dziedziniec do swego powozu. Ale śpiesząc się, na
progu zgubiła jeden ze szklanych pantofelków i utykając
z lekka wpadła do powozu i odjechała do domu.
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2. Wnet wesele wyprawiono, które trwało tydzień cały,
a do ślubu pannę młodą wiódł uczony kotek biały. Na
królewski  dwór  pojechał  z  księciem  Jankiem,  swoim
panem,  a  w  nagrodę  usług  kota  król  go  zrobił
szambelanem.

3.  — Winszuję ci,  moja droga rzekła dnia pewnego
stara mysz z zadowoleniem  kret oświadczył się o twoją
rękę i będziesz panią, co się zowie. Wielkie to szczęście
dla takiej ubogiej dziewczyny!(...)  Dziewczynka okropnie
się  bała  tej  jesieni,  bo  nie  miała  ochoty  zostać  żoną
kreta. Taki nudny, niezgrabny, ślepy; nie lubi słońca,
kwiatów!

4.  Rycerz  schylił  się  nad  śpiącą,  w  cudne  ustka
pocałował  i  tym  jednym  pocałunkiem  cały  zamek
odczarował.  Obudziła  się  królewna,  wyciągnęła  białe
dłonie,  król  się  budzi  i  królowa,  straż,  pachołki,  psy
i konie.  Wnet wesele  wyprawiono,  król  pół  kraju dał
zięciowi, a jak jedli i jak pili, tego nikt już nie opowie.
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Walentynkowy konkurs 
dla uczniów klas 4-8

Konkurs  polega  na  odgadnięciu  znaczenia  podanych  związków
frazeologicznych.  Dla  ułatwienia  do  każdego  hasła  podajemy  trzy
podpowiedzi.  Tylko  jedna  z  nich  jest  prawdziwa.  W  razie  trudności
skorzystaj  ze  słownika  frazeologicznego.  Na  odpowiedzi  czekamy  do
28 lutego. Można je przesłać na adres nauka.zdalna.szewczyk@gmail.com

Mieć serce na dłoni:
a) być uczynnym i serdecznym
b) być nadwrażliwym
c) często się zakochiwać.

Złamać komuś serce:
a) zawieść się na kimś w sprawach
uczuciowych
b) zawieść kogoś w uczuciach,
unieszczęśliwić kogoś
c) zakochać się w kimś.

Chwycić kogoś za serce:
a) przestraszyć kogoś
b) wzruszać, rozczulać kogoś
c) złapać kogoś na kłamstwie

Mieć złote serce:
a) posiadać wielu przyjaciół
b) być dobrym i wspaniałomyślnym
c) przeliczać uczucia na pieniądze
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Otworzyć przed kimś swoje serce:
a) rozmawiać z kim o uczuciach
b) rozmawiać z kimś o wszystkim,
c) powierzyć komuś swoje tajemnice, być szczerym

Robić coś z ciężkim sercem
a) robić coś mając skrupuły, nie będąc przekonanym do słuszności 

swojego działania.
b) Postępować nieuczciwie,
c) robić coś przeciwko osobie, którą się kocha. 

Gazetkę wydaje koło redakcyjne Kleks w składzie: 
Martyna Florek, Wiktoria Hutek, 

Kamila Kędra, Vanessa Ryłko
 pod kierunkiem 

P. Barbary Szewczyk i P. Tadeusza Pietrygi
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