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Poczta walentynkowa 

W naszej szkole z okazji Walentynek 

rozpoczęła działanie poczta 

walentynkowa. Można wrzucać kartki, 

na których napiszesz miłe słowa lub 

wiadomość do danej osoby. Jest to 

bardzo fajny pomysł na umilenie dnia. 

Napisane kartki można wrzucić do 

kartonu, który znajduje się w świetlicy, 

do 11 lutego. Jeżeli znajdujesz się na 

kwaranntanie, możesz wysłać danej 

osobie miłe słowa e-mailem, przez 

Teams lub w innych miejscach do 

komunikowania się ;) 

Patrycja Korzeniec 

 

 

 

NIEbanalne pomysły 

na 

WALENTYNKI  

z Covid-19 
 

 

Tegoroczne walentynki będą  inne niż zwykle. 

Pandemia uniemożliwiła nam swobodne 

spotkanie się w szkole aby uczcić to święto 

miłości, przyjaźni i  życzliwości. Niniejszą 

gazetką postaramy się pokazać trochę 

normalności oraz to, że pamiętamy czasy bez 

wirusa.                                    Hanna Gołębiowska 

 

 

 

♥Dlaczego  

niektórzy ludzie  

nie lubią walentynek?  

Bo są bardzo samotni 

i nie mają powodów  

do szczęścia w tym 

dniu.  

 

 

 

 

~ M a j a   Sz y w a ł a  

 

szkolne 
Szkoła Podstawowa nr 23  
im. Jana Brzechwy 
w Rudzie Śląskiej 
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Kilka słów o nazwie  

Nazwa pochodzi od Św. Walentego,   

którego wspomnienie liturgiczne 

w Kościele katolickim obchodzone jest 

również tego dnia.  

Ciekawostka  

Najpopularniejsze prezenty  

na walentynki to:   

• Kartka – 52%  

• Czekoladki – 50,5%  

• Kwiaty – 36%  

• Kolacja w restauracji – 35,6%  

• Biżuteria – 18,9%  

• Ubranie – 14,6%  
 

                                             

 

 

 

 

                                           Weronika Łoś 
 

Teksty Na Podryw 

“Jesteś tak gorąca,  

jak kaloryfer zimą.” 

“No i dokąd tak kopytkujesz,  

przepiękna gazelo?” 

“Czy to Ty jesteś tą księżniczką,  

której od dawna szukam.” 

                             Martyna Danowska 

 

Słodkie 

upominki 
Dostajemy je  

od bliskich, na 

różne okazje, 

ale Walentynki  

to super okazja  

na poczęstowanie 

Ukochanej 

„serduszkowymi” 

ciasteczkami 
 

 

 

                                 Z u z i a    Z a p r a w a  

 

W Walentynki  

nie zapominajmy o bliskich, 

ponieważ są oni częścią nas. 

Czasem nie dostrzegamy  

co druga osoba o nas myśli  

lub do nas czuje.  

Pamiętaj, zawsze ktoś na Ciebie 

czeka! 

 

 

 

 

 

                 

  

Julia Knapik  
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Romantyczna atmosfera 

 

 

Niektórzy mówią że stworzenie romantycznej 

atmosfery jest trudne, a ja mówię, że jest prosto, 

można zacząć tak: 

włączyć romantyczną muzykę w tle, 

przygotować karteczki z wyznaniami, 

przygotować romantyczną kolację. 

Jest wiele, wiele innych możliwości na udany 

wieczór. 

Piękne cytaty walentynkowe 

,,Mów szeptem, jak mówisz o miłości” 

,,Miłość to czuwanie nad cudzą samotnością” 

,,Kochaj, żeby żyć i żyj żeby kochać“ 

 A u r e l i a     W a w o c z n y    

 

 

 

Święto św. Walentego jest obchodzone już od 
średniowiecza w południowej i zachodniej Europie, 
a  północna i wschodnia Europa dołączyła do nich 
znacznie później.  
  
Do Polski obchody tego dnia trafiły wraz z kultem 
świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu, lecz popularność 
zyskały dopiero w latach 90. XX wieku. Od 2002 roku 
najbardziej obchodzi się to święto w Chełmnie.  
 
 

  
  
           

 

W tym dniu zwyczajem jest wysyłanie anonimowych 
listów miłosnych, często pisanych wierszem. Jest to też 
dzień do obdarowywania się drobnymi upominkami.  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zosia Kaczmarek  
 

Czy wiedziałeś, 

że..    

Istnieje także przekonanie 

o symbolice kolorów róż, warto więc 

dowiedzieć się jaką metaforyczną 

wiadomość przekazujemy odbiorcy 

wręczając różę w kolorze czerwieni, 

żółci lub bieli:  

Czerwone róże - Gdy podarujemy 

taki bukiet bliskiej nam osobie, 

przekażemy tym samym zakodowaną 

wiadomość ,,Kocham Cię” lub ,,Bardzo mi 

na Tobie zależy”.  

  

Żółte róże - W większości krajów 

kojarzone są negatywnymi uczuciami, 

czyli nieszczerością i zazdrością. 

Pamiętajmy jednak, że znaczenie koloru 

róż jest wyłącznie symboliczne. Nie 

rezygnujemy z wyboru kwiatów w tym 

kolorze, jeżeli wiemy, że potencjalna 

odbiorczyni lub odbiorca po prostu 

lubią słoneczne barwy.   
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Szwedzkie ciasto miłości   
 
 
 
 
 
 
 

• 140 g masła  
• 2 szklanki mąki pszennej  
• 4 łyżki kakao  
• 1,5 łyżeczki proszku do 
pieczenia  
• duża szczypta soli  
• 2 duże jajka  
• 3/4 – 1 szklanki drobnego cukru 
do wypieków  
• 180 ml mleka  
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  

Wszystkie składniki powinny być 
w  temperaturze pokojowej. Masło roztopić 
w  małym garnuszku, przestudzić.  
W misie miksera umieścić jajka, cukier i wanilię. 
Ubić do połączenia się składników i otrzymania 
jaśniejszej piany – nie ubijać na sztywno! Dodać 
mleko i roztopione masło, zmiksować. 
Bezpośrednio do misy miksera przesiać mąkę 
pszenną, proszek do pieczenia, kakao i sól. 
Wymieszać rózgą kuchenną (nie używać 
miksera) tylko do połączenia się składników, nie 
dłużej.  
Formę o wymiarach 23 x 33 cm wysmarować 
masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. 
Przełożyć do niej ciasto, wyrównać. Piec w 
temperaturze 175ºC bez termoobiegu przez 
około 14 – 17 minut lub do tzw. suchego 
patyczka. Wyjąć, wystudzić.  

Polewa czekoladowa:  
• 120 ml śmietany kremówki 30%  
• 3 łyżki zaparzonej, mocnej kawy  
• 110 g gorzkiej czekolady, posiekanej  
• 30 g masła  

 
W małym garnuszku umieścić śmietanę kremówkę i kawę, 
podgrzać prawie do wrzenia i natychmiast zdjąć z palnika. 
Dodać czekoladę, masło, wymieszać i odstawić na 2 minuty. 
Po tym czasie wymieszać do powstania gładkiego sosu 
czekoladowego.  
Dodatkowo:  

• 1 szklanka wiórków kokosowych  
Wystudzone ciasto polać gęstniejącym sosem 
czekoladowym, równo go rozprowadzić. Posypać wiórkami 
kokosowymi i odstawić do stężenia polewy. Smacznego 
c: :)  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Oliwia Abramczyk 

 

  

Białe róże - Niezależnie od szerokości 

geograficznej białe róże znaczą tyle co 

,,Moje uczucia są prawdziwe” lub ,,Mam 

szlachetne zamiary”.  

Znaczenie różowych róż - Kiedy 

wręczymy je odbiorcy, nasz gest będzie po 

prostu znaczył ,,bardzo Cię lubię”. 

  

Róże w kolorze herbacianym  

-  Gdyby pokusić się o przypisanie im 

konkretnych zwrotów czy wyrażeń, byłyby 

to z pewnością słowa ,,dziękuję Ci” a także 

,,z wyrazami wdzięczności” 

Wiktoria Schaniel 
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Najlepsze naleśniki  
  
Składniki:  
Dwa jajka, 1,5 szklanki mleka, 75 gram masła, 2 szklanki 
przesianej mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 3-4 łyżki cukru, szczypta soli.  
  
Przygotowanie:  
Do miski dodaj 2 roztrzepane jajka, 1,5 szklanki mleka, 75 
gram roztopionego i ochłodzonego masła, 2 szklanki 
przesianej mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 3-4 łyżki cukru i szczyptę soli. Wszystko 
dokładnie wymieszaj.  
Na rozgrzaną patelnię dodaj łyżeczkę oleju i wylej 
wcześniej przygotowane ciastko. Możesz uformować 4 
mniejsze placuszki lub 2 większe. Gdy na cieście zaczną 
robić się małe bąbelki, przewróć naleśnika na drugą 
stronę.  
Naleśniki możesz podać z ulubionymi dodatkami, lub 
bez.   
  

  
  

Nikola Sznajder  

Japońskie Dango  

Prosty przepis na japoński przysmak  

Składniki:  
-szklanka mąki ryżowej  
-1/3 szklanki ciepłej wody  
Dodatki:  
Macza, słodka pasta z czerwoną fasolą azuki lub zielony 
i czerwony barwnik  
Dango można zrobić z innymi dodatkami, ale te są 
najpopularniejsze w Japonii.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Do miski wsypujemy mąkę ryżową, wlewamy ciepłą 
wodę i ugniatamy, ma wyjść  konsystencja plasteliny. 
Dzielimy na trzy części, do jednej dajemy maczę , do 
drugiej pastę z fasoli azuki lub barwniki. Ugniatamy aby 
składniki się połączyły i formujemy kuleczki. 
Zagotowujemy wodę, wrzucamy dango i czekamy około 
15 min. Kuleczki powinny wypłynąć na powierzchnię w 
tedy je wyjmujemy,  płuczemy w zimnej 
wodzie. Dango nabijamy na drewniany patyczek. 
Najlepiej podawać z zieloną herbatą i dango są gotwę  

                            Smacznego  życzy Elena Wolny  

KLASYCZNA 
JAJECZNICA  

  

  

 Składniki:  

-jajka  

-masło lub olej  

-sól i pieprz lub inna 

przyprawa 

-cebula jako dodatek  
 

            Rozgrzewamy patelnię 

i dodajemy masła lub oleju,  

by się roztopił/rozgrzał.  

Na patelnię dodajemy cebulę, 

aby się usmażyła. Gdy cebula się 

usmaży, do miski wbijamy jajka 

przyprawiamy i ubijamy je 

trzepaczką. Wlewamy jajka na 

rozgrzaną patelnię z cebulą 

i mieszamy widelcem lub łyżką.  

Podajemy z pieczywem.   
 

Kacper Górniak  
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Oglądaj TV23 

najbliższe wydanie  

już 1 kwietnia 

Z a p r a s z a m y 

 

Przepis na Carbonara z boczkiem   
Produkty  
Makaron 200g  
Jajka 2 sztuki  
Boczek 100g  
Mix serów twardych tartych  
Sól, pieprz   
Posiekana natka pietruszki     
Przygotowanie   

1 Makaron ugotować w osolonej wodzie, według przepisu 
na opakowaniu. Odcedzić. Nie przelewać wodą!  
2. Boczek pokroić w drobną kostkę. Podsmażyć na patelni 
na niskiej mocy palnika, aż się lekko zarumieni.  
3 Jajka 1 jajko wbić do miski z drugiego jajka wybijamy tylko 
żółtko. Dodać sól, pieprz oraz starty ser wszystko dokładnie 
wymieszać  
4 Ugotowany makaron dodać do gorącego boczku. 
Przesmażyć, mieszając przez ok. 1 minutę. Patelnię 
ściągnąć z palnika, dodać masę jajeczną i dokładnie 
mieszać (uważać aby nie zrobiła się jajecznica) makaron 
ma być pokryty masą jajeczną z serem.  
5 Wyłożyć na talerze i posypać pietruszką  i resztą startego 
sera  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrawia i życzy smacznego   
Igor Czernek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsce na 

Twoją 
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Historia Gier Komputerowych  
 

Pierwsza gra "Spacewar" została stworzona w 1961 

roku przez Steve’a Russella na komputerze PDP-1. 

Akcja gry toczyła się w kosmosie. Była to strzelanka 

przeznaczona dla dwóch graczy. Gracze kierowali 

statkami kosmicznymi. Celem gry było zestrzelenie 

wrogiego statku.  

Pierwsza gra 3D powstała w 1980 roku i nazywała 

się "BattleZone". W grze steruje się czołgiem. 

"BattleZone" wykorzystuje szkieletową grafikę 

wektorową na czarno-białym monitorze 

wektorowym. Rozgrywka toczy się na płaskiej 

płaszczyźnie z górzystym horyzontem, na którym 

znajduje się wybuchający wulkan, odległy 

półksiężyc i różne geometryczne bryły, do dzisiaj 

można spotkać różne podobne gry do tej np. World 

Of Tanks.  

Wydaje mi się że najpopularniejszą grą na świecie 

jest "Minecraft" może nie jest ona zbyt piękna 

graficznie ale rozwija wyobraźnię.                      

 Marek Chrobak  

 

Mikropłatności w grach 

  
Pewnie nie jedna osoba spotkała się z takim pojęciem jak Pay 

to Win albo Freemium, są to liczne mniejsze bądź większe 

płatność w grach, które dają nam jakąś przewagę podczas 

rozgrywek, wspomniane wcześniej Pay to Win oraz Freemium 

to jedne z wielu modeli biznesowych zarabiania na grach, 

polegają one na przedstawianiu jakiegoś produktu w grze np. 

wersji premium, bądź różnych udogodnień czy wirtualnych 

walut mających na celu sprzedać się aby twórcy mogli zarobić.  

 

Jest to jeden z najbardziej znienawidzonych przez graczy 

model zarabiania twórców przez to, że zamienia umiejętności 

i szczęście na opłaty. Co ciekawe - gry typu Pay to Win mogą 

być bardzo uzależniające dla dzieci jak i dorosłych 

zagłębiających się w dany tytuł.  

 

Najczęściej ten model możemy zauważyć w grach mobilnych, 

ale występuje on także w bardzo wielu grach 

przeglądarkowych jak i komputerowych.   

 

Mikołaj Wojak  

 

Agresja podczas grania w gry.  
 

Gry wywołują różne emocje, w tym takie jak gniew czy duma 

z siebie. Podczas grania i przegrywania bądź wygrywania, 

może się nam zdarzyć przesadzić, zacząć zbyt mocno się cieszyć 

znieważając innych albo możemy być źli i nie patrząc na 

otoczenie, robić wszystko, co się da, by się wyżyć, przez co 

tracimy nad sobą kontrolę. Dlatego grać należy z umiarem 

i  nie stresować się rozgrywką.  

Wiktor Szmandra  

 

Pozytywny wpływ gier na nas.  
Gry mają wiele pozytywów np. Gra 

Minecraft rozwija wyobraźnię i pozwala na 

stworzenie wszystkiego, czego chcesz. 

Dzięki temu, że niektóre, gry są w języku  

angielskim, to możemy się nauczyć tego 

języka. Grając w gry strategiczne musimy 

myśleć logicznie i przyszłościowo. 

Oczywiście wszystko z umiarem        

 

Kamil Janowski  

 

Negatywny wpływ gier 

komputerowych na nas.  
Gry komputerowe w dzisiejszych 

czasach są bardzo popularną 

rozrywką, ale większość ludzi nie 

patrzy na minusy tej rozrywki.  

 

Minusami tej rozrywki są np. wada 

wzroku, która może być spowodowana 

zbyt długim siedzeniem przed 

ekranem monitora, telefonu, tabletu.  

 

Uzależnienie jest najbardziej 

powszechnym minusem grania w gry 

komputerowe i może doprowadzić do: 

-utraty znajomych,  

-odcięcia się od świata rzeczywistego.  

 

Kacper Operskalski 
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Podział wiekowy gier  
 

Wszystkie gry są dostosowane do odpowiedniej 

grupy wiekowej, ponieważ każda gra ma nałożone 

“pegi” (3+,7+,12+,16+,18+).  

Gry w zależności od gatunku horror, przygodowa 

itp. mają różny przydział wiekowy  np. Popularna 

gra przygodowa “minecraft” ma przedział 

wiekowy 7+, a już trochę mniej popularna gra 

horror “dead by daylight” posiada przedział 

wiekowy 18+.  

Gry które nie są przeznaczone dla odpowiedniej 

grupy wiekowej, mogą wywoływać w skrajnych 

przypadkach nawet uszczerbek na zdrowiu 

psychicznym, dlatego trzeba dobierać gry dla 

odpowiedniej dla nas grupy wiekowej.  

 

Bartosz Kwiecień   
 

Objawy uzależnienia  

od gier komputerowych.  
  zaniedbywanie innych zainteresowań, 

obowiązków  szkolnych/zawodowych i  kontaktów 

towarzyskich z powodu gier komputerowych, 
 

 rozdrażnienie i nerwowość w przypadku 

braku możliwości zagrania w grę, 

  

 nadpobudliwość,  

 

 zaburzenia lękowe.  

Artur Miastkowski.  

Rodzaje i tematyka gier komputerowych.  
 

Gry dzielimy na różne kategorie takie jak symulatory, 

przygodowe, fabularne, edukacyjne i inne.  

Każda tematyka gier rozwija w nas coś innego, jedne budują 

naszą kreatywność i uczą, a drugie zabawiają nas fikcyjnymi 

krainami bądź zdarzeniami. Są też gry symulacyjne, 

w których możemy się wcielić w różne role, bądź prace np. 

pilota samolotu, bądź policjanta i inne.  

Wszystkie rodzaje: strategiczne, zręcznościowe, fabularne, 

symulacyjne, edukacyjne, logiczne, sportowe, rodzinne, 

przygodowe.  

Dawid Ostrawski  

 

 

Wady, zalety gier i kontrola rodzicielska  
 

Gry mają swoje wady i zalety. 

Do zalet zaliczamy:   

-Poprawienie refleksu   

-Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej  

-Poprawienie logicznego myślenia  

Natomiast do wad zaliczamy:  

-Powodują uzależnienie  

-Jeżeli rodzicie nie przypilnują dzieci, mogą mieć one 

styczność z przemocą w grach   

-Zatracenie się w świecie wirtualnym. 

  

Co do wad i zalet znalazło by się tego więcej. Jeżeli nie chcemy, 

by dzieci długo grały w gry, można zastosować kontrolę 

rodzicielską. Jeżeli zastosujemy takową “kontrolę 

rodzicielską” dziecku włączy się blokada na gry i inne 

aplikacje. Jeżeli użyjemy kontroli rodzicielskiej, będziemy 

mogli ustawić określony czas grania na telefonie lub 

komputerze dziecka.  

 

Seweryn Baran  

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 



` 

C o p y r i g h t © 2 0 2 1, NOWINKIszkolne, SP23          9 

 

Golden retriever   
Golden retriever to rasa pasa, która od lat 
zajmuje jedno z czołowych miejsc klasyfikacji 
ulubionych psów Polaków. Ten pies nie tylko 
jest ceniony w Polsce, ale również na całym 
świecie.   
Cechy goldenów to:   

• przyjazny,   
• inteligentny,   
• lubiący zabawę,   
• godny zaufania,   
• pewny siebie,   
• miły.   

  

 
 
 
 
 
 
 

Umaszczenie jest w dowolnym odcieniu 
żółci   

od kremowego do ciemno złotego.   
Goldeny są bardzo związanie ze swoją grupą 
społeczną, pragną sprawiać przyjemność 
i dawać bliskim osobom dowody swojej 
miłość.   
Aleksandra Gil   
 

SHIH TZU  

Rasa psa Shih tzu to bardzo przyjacielska rasa. Mają 

niezwykłą urodę od długich włosów do krótkich. Piesek ten 

lubi spać, dlatego gdy zostanie sam w domu, nie będzie 

się nudził i niszczył rzeczy.   

  

Włosy Shih tzu są bardzo miękkie i delikatne zazwyczaj 

mają one kolor beżowy, biały i czarny. Te pieski żyją od 

10 do 16lat. Mają różne usposobienia są:  

• Bystre,  

• Czułe,  

• Przyjazne,  

• Towarzyskie,  

• Aktywne,  

• Kochane.  

  
  

Wiktoria Pawlik  
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Ferie zimowe  
 Ferie zimowe można spędzić w domkach w górach lub 
w swoim domu. Można uczestniczyć w różnych 
aktywnościach fizycznych, na przykład jazda na łyżwach, 
jazda na nartach lub zjeżdżanie na sankach.   
  

   

Martyna Neuman  

Zwyczaje Świąt Wielkanocnych  

  

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień 

przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, 

obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną 

kiedyś wierzbiną lub kwietną. Dzisiaj nie trudnimy się 

raczej robieniem własnej kolorowej palemki, ale 

decydujemy się na kupno już gotowej i taką właśnie 

zanosimy do kościołów. Dawniej robiono palemki 

samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, 

porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. 

Poświęconej palemce przypisywano magiczne 

właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by 

zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk 

wtykano w pierwszą zaoraną skibę, by chroniła przed 

gradobiciem, gałązki wkładano także pod próg, by 

strzegły domowników przed chorobami, a te zatknięte 

pod strzechą chroniły dom przed piorunami  

  
Radosław Wilkoszyński 

Najczęściej odwiedzane kraje 
w 2019 roku 

1.Francja 

 

 
 
 
2.Hiszpania 

 

 
 
 
3. Stany Zjednoczone 

 

 
 
 
4. Chiny 

 

 
 
 
5. Włochy 
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