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               HISTORIA WALENTYNEK...

Zwyczaj związana z dniem Świętego Walentego nawiązuje do starożytnych rzymskich 

  Luperkalii. Patronem święta był Faun-bóg płodności. 14 lutego ze specjalnych urn losowano

 karteczki z imieniem wybranki i bawiono się w wylosowaną panną podczas całego święta. Nie

 przyniosło to oczekiwanego rezultatu, dlatego Luperkaliom dano bardziej chrześcijański charakter.

 Patronem święta został święty Walenty-biskup męczennik. Zamordowany przez cesarza Klaudiusza

 Gote ok. 269r. Legenda mówi, że święty Walenty udzielał potajemnych ślubów żołnierzom

 Klaudiusza II, których im zabronił. Przez to święty Walenty został skazany na śmierć. W Terni we

 Włoszech, w miejscu pochówki powstała bazylika, gdzie pielgrzymują zakochani i małżeństwa. Do

 Polski obchody walentynkowe trafiły z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały dopiero w latach 90

 XX wieku. W Polsce wcześniej odpowiednikiem Walentynek były dwa święta- Noc Kupały

 obchodzona 21-22 czerwca, a na kresach wschodnich obchodzona Kaziki. Dzisiaj w Walentynki

 wysyłamy sobie kartki, obdarowywujemy się pluszakami i słodyczami, koniecznie w kształcie

 serca. Inne nazwy Walentynek to Dzień Zakochanych lub Dzień Świętego Walentego. Walentynki

 obchodzimy 14 lutego, jest to święto międzynarodowe. 
 Julia Sroka kl. 2b                       .



 Sposób na spędzenie Walentynek

Zbliża się święto zakochanych - postanowiliśmy więc napisać coś dla osób nie mających drugiej 
połówki.
Może single i Walentynki nie do końca ze sobą współgrają, ale to właśnie im poświęcamy ten 
artykuł.

PORADY/POMYSŁY DLA SINGLI
JAK SPĘDZAĆ CZAS W WALENTYNKI:

- Jeżeli jesteś dziewczyną zwołaj grupę przyjaciółek i oglądając filmy romantyczne, najedźcie się
lodów czekoladowych. Walentynki są dniem, w którym singielki nie powinny myśleć o swoich 
sylwetkach i pozwolić sobie na słodkie szaleństwo.

- Spotkanie z przyjaciółmi przy planszówkach również jest świetnym rozwiązaniem. Monopol 
lub inne gry pozwolą się wam odstresować i zapomnieć na chwilę o codzienności. 

- Kolejnym dobrym pomysłem na spędzenie tego dnia jest powspominanie dawnych wspólnych 
chwil w gronie najbliższych znajomych.

- Wycieczka jest rewelacyjnym sposobem na to, by zacieśnić więzi z przyjaciółmi i nie myśleć o 
samotności podczas święta zakochanych.

- 14 luty jest dniem, w którym możesz zrobić cos dla siebie. Idź na zakupy z koleżanką i spraw, 
aby ten dzień był dla ciebie przyjemnością.
 

 

               
  



 
      W JAKI SPOSÓB WYZNAĆ SWOJE UCZUCIE DO 

       PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI?

- Zabierz swoją drugą połówkę w miejsce, gdzie pierwszy raz się spotkaliście. Niech wie, że to 
wyjątkowa okazja.

- Jeśli nie chcesz powiedzieć mu/jej tego co czujesz ''prosto w oczy'', list będzie idealnym 
rozwiązaniem. Może jest to trochę staroświeckie, ale wciąż bardzo romantyczne.

- (Tylko do chłopaków)Kwiaty, a w szczególności róże od zawsze były symbolem miłości. Jest to 
prezent, który uszczęśliwi każdą kobietę. Jeśli nie masz więc innego pomysłu bukiet z liścikiem w 
środku będzie idealnym podarkiem i wyrażeniem tego co do niej czujesz.

- Jeżeli wolisz coś bardziej nowoczesnego, zaproś swojego partnera lub partnerkę do kina, na 
kręgle albo na dyskotekę. Po miło spędzonych chwilach będzie odpowiedni moment, aby 
powiedzieć swojej sympatii o swoich uczuciach.

Pamiętaj jednak, że sposób, w jaki chcesz wyznać swoje uczucia, powinien być dobrze 
przemyślany. Nie sugeruj się koleżankami bądź kolegami, tylko wybierz coś o czym Ty zawsze 
marzyłaś/eś. Mocno trzymamy za Was kciuki.    

 Emilia Teper i Anna Garbień kl. 2b.



Literackie pary, które w Walentynki 
wzajemnie wyznałyby sobie uczucie...

(Powtórka z literatury)

1. Mały Książe i Róża                                                         11.  David i Julii
 

2. Romeo i Julia                                                                   12. Cole i Alicja

3. Zbyszko i Danusia                                                           13.  Rowan i Aelin

4. Wacław i Klara                                                                 14.  Deamon i Kate

5. Maxon i America                                                              15.  Gilbert i Anna

6. Harry i Ginny                                                                    16.  Eikko i Eadlyn
 

7. Tobias i Tris                                                                       17.  Kaspian i Zuzanna

8. Percy i Annabeth                                                               18. Zbyszek i Ula

9. Jace i Clary                                                                        19.  Peeta i Katnis

10. Gideon i Gwendolyn                                                       20.  Will i Alison       

                  
                                                                                  

                                          



Walentynkowe fraszki

Serce kozio ka fika                             ł
Czas nieustannie tyka                         
 Na Walentynki:                                   
Ch opcy, dziewczynki                        ł

                    Walentynki wysy aj ,                         ł ą
Swoje my i w nich chowaj     śł ą           

 
                                                           Emilia Zawada kl. 2b.     

                                       ***

                Kochaj mnie mocno
                od nocy ciemnej 
                do dnia jasnego
                i nie tylko w Dzień
                wi tego WalentegoŚ ę

 
            ***                                                                  

                  Walenty, Walenty                         
                  -co z Ciebie za facet                                     
                  e po Twoim wi cie                                   Ż ś ę
                  niejedna zap acze.   ł                                      

                                                     



Filmy na Walentynki

1. Gwiazd naszych wina
2. Zanim się pojawiłeś
3. Trzy metry nad niebem
4. Love Rosie
5. Szkoła uczuć
6. Jeden dzień

                                                                            

                             



Coś co warto zobaczyć

Zakopane jest miejscem, do którego najczęściej wybieramy się zimową porą.
Zazwyczaj po kilkukrotnym zobaczeniu tej urokliwej miejscowości stwierdzamy,
że nie pojawia się tam nic nowego. Jednak w tym roku powstało tam coś bardzo 
interesującego. Pod skocznią został zbudowany śnieżny zamek wraz z 
labiryntem. 

 

Na dzień dzisiejszy to miejsce jesto dwiedzane przez tysiące turystów. 
Okazało się, że jest to największy tego typu labirynt na świecie, dzięki 
czemu został wpisany do Ksiegi Rekordów Guinnessa. O dziwno przejście
wszystkich korytarzy wcale nie jest takie ładwe jak mogłoby się wydawać.
Jednak warto zaryzykować i zwiedzić te intrygujące obiekty, główkując 
przy tym i dobrze się bawiąc. To jedna z ciekawszych rzeczy, które można 
podziwiać tylko zimą.

  Anita Motyka kl. 2b.



Niebo w moim obiektywie...

Na co dzień cały czas się spieszymy, nie mamy czasu zatrzymać się w miejscu i 
chwytać chwilę, a wokół nas jest tyle pięknych i urokliwych widoków, krajobrazów. 
Obrazy, miejsca, ludzi zatrzymujemy w pamięci... ja skupiłam się na zatrzymaniu 
chwili także za pomocą aparatu. Często podziwiam piękno przyrody, a szczególnie 
nieba, które jest takie niesamowite, a nie często zwracamy na to uwagę. Poniżej kilka
moich fotografii, które mam nadzieję zachęcą innych do zatrzymania się na chwilę i 
podziwiania pięknego życia.

Anita Motyka kl. 2b.

                                  





  



REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ 
ŻYCZY DUŻO UŚMIECHU KAŻDEGO DNIA
 I MIŁOŚCI NIE TYLKO W WALENTYNKI 

ALE NA CO DZIEŃ!  


