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Według
stereotypów
powinno się dawać
prezent tylko
drugiej połówce,
ale teraz są inne
czasy. Teraz nie
tylko daje się
podarunki
ukochanej/nemu
tylko
przyjaciółce/elowi.
W tym artykule
dowiecie się, co
można podarować
jakiejś osobie na to
święto. 

Moją propozycją
do KUPIENIA dla
ukochanej są
ulubione perfumy,

czekoladki, wasze
zdjęcie, kwiaty,
misie. Zależy, co
lubi lub co by
chciała mieć. Jeśli
chodzi o chłopaka
to
można KUPIĆ mu
to, co mu pasuje.
Poza tym częściej
chłopcy dają
dziewczynom
prezenty niż
odwrotnie.

PODARUNEK NA
OSTATNIĄ
CHWILĘ.
Jeśli nie masz
funduszy lub nie
miałaś/eś czasu
na kupienie

prezentu, to
można zrobić coś
samemu. Na
pewno druga
połówka doceni to
bardziej niż coś
kupnego.
Pierwszą rzeczą
jest słoik
wspomnień.
Produktami, które
będą potrzebne,
są: słoik, coś do
ozdoby (wstążka,
serduszka z
papieru),
karteczki, klej i
długopis. Na
początku piszesz
wspomnienia.
Później ozdabiasz
naczynie według
twojego uznania.

Do gotowego
słoika wrzucasz
kartki i gotowe.
Drugą propozycją
jest upieczenie
ciasteczek lub
jakiś przekąsek.
Rada dla bardziej
zaawansowanych
związków - można
siebie zaprosić do
restauracji. Mam
jeszcze radę do
osób, które nie
mają
chłopaka/dziewczyny,
ale są zauroczone
w jakiejś osobie i
chcą jej coś
wyznać. Mogą
napisać karteczkę
i na przykład mogą
wysłać swoją

wiadomość przez
szkolną pocztę
walentynkową
(Samorząd
przygotował już
ogłoszenia na ten
temat) albo wysłać
jakąś zaufaną
osobę, która by
dała tej
szczególnej
osobie przesyłkę.
Można też
samemu
podrzucić liścik do
torby wybranka.
To wszystkie moje
propozycje. Myślę,
że się spodobało.

Julia Kipiel

W tym
numerze:

Walentynki (str. 1.)

Walentynki (str. 2.)

Walentynki (str. 3.)

Walentynki (str. 4.)

<3 <3 <3

Walentynkowe pozdrowienia <3

Niedługo Walentynki, pary zastanawiają się, co sobie kupić.

Problem walentynkowy!
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Po prostu świetna data!

Walentynkowa ironia

Czy w Walentynki warto być miłym dla
rodzeństwa?

Walentynki i rodzeństwo

Gdy czujemy
coś do drugiej
połówki,
możemy
odczuwać
spokój, lecz nie
zawsze. To, że
kogoś kochamy,
to nie znaczy,
że nie
prowadzimy z
nim wojny. Na
przykład gdy
nasza
dziewczyna
chce iść z nami
na zakupy, a my
nie chcemy, to i
tak idziemy na
zakupy,

ponieważ
kobiety i tak nas
zaciągną do tylu
sklepów, ile im
się chce. Nie
wspominamy
tego dobrze z
braku gotówki, a
do Walentynek
musimy ciężko
pracować, aby
kupić naszej
połówce
prezent. Nie
wychodzi nam
to na dobre,
bo od nich nie
spodziewamy
się  prezentu.
Lecz nie

zawsze. Z
perspektywy
dziewczyn to
wygląda tak, że
nawet jak
bardzo się
staramy,
dziewczyny i tak
będą czuły się
źle. Bardzo
nalegają, żeby
zawsze były
naszym
oczkiem w
głowie i chcą
ciągle być na
pierwszym
miejscu, póki ich
nie
zdenerwujemy.
Kamil Szylko

Powiedzonko "miłość i pokój" (z angielskiego
peace and love) mówi o tym, że gdy kochamy,
możemy mieć spokój?

Miłość to pokój?

Według wielu
ludzi Walentynki
w roku 2018
miały być pełne
miłości (jak
każde), ale jest
pewien haczyk.
W tym roku
Walentynki mają
klasyczną datę -
14.02.2018. A
jaką datę ma w
tym roku środa
popielcowa?
Taką –
14.02.2018. He,
he,

he, pozdrawiam
z najlepszą datą
na świecie ;)
Drodzy
Zakochani!
Niestety, Wasze
święto potrwa
tylko np. do
12.00, bo trzeba
biec do kościoła
posypać głowy
popiołem i
żałować swoich
win! Miłość w
święto
Walentego nie
może

mieć umiaru!
Więc
obdarowujcie się
całusami i
prezentami ile
chcecie, ale nie
zapomnijcie o
pójściu do
kościoła. ;)

Ania Pelak

W Walentynki
każdy daje
komuś prezent.
Ale czy ktoś
sprawia
niespodziankę
swoje siostrze
lub bratu?
Młodsze
rodzeństwo
zazwyczaj
obdarza starsze
jakimś
rysunkiem lub
innym ręcznie
zrobionym
prezentem.
Starsi zawsze
mają problem:

"Czy mam coś
dawać siostrze
(bratu)?" lub "Co
mu (jej) dać?".
Moim zdaniem
warto obdarzyć
młodsze
rodzeństwo
prezentem.
Dlaczego?
Młodsze dzieci
biorą przykład
ze starszych,
więc gdy my
będziemy dla
nich mili, to oni
dla nas też.
Warto
pokazywać

rodzeństwu, że
ich lubimy,
kochamy. Moim
zdaniem warto
pomyśleć o
prezencie dla
siostry lub brata.
Może i oni
odwdzięczą się
tym samym?

Alicja Starzec

Stare, dobre małżeństwo <3

Walentynkowe serduszka <3

JZ

JZ
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Warto się zastanowić…

Czy walentynki 
są dla narcyzów? 

14 lutego, Walentynki…

Ach, Walentynki!

Pomyślmy
chwilę.
Walentynki są
dla
zakochanych!
Ale czy także
dla
zakochanych w
sobie?
Walentynki -
święto
zakochanych, a
co z naszymi
egocentrykami?
Część ludzi
uważa, że 14
lutego jest
przeznaczony
tylko dla
zakochanych

par. Natomiast
druga część
twierdzi, że
egoiści też są
najważniejsi w
tym dniu. Jest
jeszcze trzecia
część - ci bez
drugiej połówki i
właśnie tym
ludziom jest
wszystko jedno,
czyje jest to
święto. Ja
popieram
postawę trzeciej
części
społeczeństwa,
bo i pary, i
narcyzy

mogą korzystać
z tego święta.
Kto chce, niech
obchodzi
Walentynki - ze
swoją lubą,
lubym, samemu
ze sobą, czy po
prostu z
przyjaciółmi lub
rodziną, bo to
idealny dzień na
miłe spotkanie.

Ania Pelak

Inaczej Dzień
Świętego
Walentego, ale
to już bardziej
katolickie
nazewnictwo.
Bo w końcu
wspomnienie
liturgiczne tego
Świętego jest
obchodzone też
tego dnia. I
właśnie dlatego,
iż był on
uważany za
patrona
zakochanych,
Dzień Kupidyna
wypada w ten
dzień, a nie inny.
Walentynki
istnieją na
świecie już od
średniowiecza.
Stopniowo
zaczęły być
obchodzone w
różnych
państwach,

poczynając od
zachodu i
południa Europy.
Religijne
obchody ku czci
Świętego
Walentego są
obchodzone
nawet w
niektórych
polskich
kościołach,
które twierdzą,
iż posiadają jego
relikwie.
Świadkowie
Jehowy są
przeciwni
Walentynkom,
które są
pogańskie. Nie
tak bardzo jak
Halloween, ale
jednak. Idea
tego dnia miała
na celu
świętowanie
związków,
obdarowywanie

się drobnymi
prezentami.
Tyle, że
wszystko
sprowadza się
do miłości. A co
z przyjaźnią?
Jest również
ważna, a
czasami nawet
ważniejsza.
Więc, uwaga,
Dzień Świętego
Walentego,
Walentynki czy
Dzień Kupidyna,
może być
świętem miłości,
jak i przyjaźni. A
nawet powinien
być.

Klara
Dąbrowska 

Walentynkowe serduszka <3

Walentynkowe pozdrowienia <3

JZ

JZ
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Jak udekorować klasę na Walentynki?

Walentynkowe dekoracje

Czy warto obchodzić Walentynki z naszymi
zwierzętami?

Walentynki z pupilami

Większość z
nas ma
zwierzaka w
domu. Chomiki,
koty, psy lub
szczury, jednak
czy możemy z
nimi obchodzić
to święto?
Pewna część z
nas
traktowałaby
zwierzęta tak
jak to się robi na
Walentynki,
czyli
obdarowywała

swojego pupila
czułościami i
przysmakami.
Jeszcze inni
uważają, że
zwierzętom
wystarczy po
prostu lepsza
karma i
zachowują się
wobec swych
zwierzątek tak
jak zawsze.
Jest jeszcze
ostatnia grupa,
która uważa, iż
zwierzaki to nie

ludzie, więc nie
zajmują się nimi
tego dnia, bo ich
nie obchodzą.
Ja jestem w tej
pierwszej
grupie. Zawsze
na Walentynki
daję przysmaki
mojemu psu i
mogę go
głaskać nawet
godzinami. A
Wy, w której
grupie
jesteście?
Alicja Fijołek

Nie masz
pomysłu, w jaki
sposób
udekorować
swój pokój albo
klasę? Ja ci w
tym pomogę.
Przede
wszystkim
barwy kolorów
powinny być
ciepłe. Następna
rzecz to
serduszka. Dla
przykładu wytnij
z czerwonej
kartki serce. Na
jego górze zrób
mała dziurkę.
Jeśli chcesz, to
posyp je
brokatem
(oczywiście
najpierw trochę
kleju). Potem
przez otwór
przewlecz

sznurek.
Gotowe!
Stworzy to efekt
brokatowych
serduszek.
Kolejną ozdobą
mogą być
serduszka. Lecz
nie brokatowe, a
wykonane z
filcu. Będą
potrzebne
nożyczki, filc
czerwony i 
biały, nitka, klej
na gorąco, wata
oraz kokardka.
Jej kolor
wybierzesz
sam. Z
czerwonego
materiału wytnij
dwa duże serca,
a z białego
jedno, które
będzie trochę
mniejsze.

Czerwone
części zszyj, ale
tylko od dołu.
Kiedy
skończysz,
wypełnij środek
watą. Po
wykonaniu tego
zadania możesz
zszyć dalszy
kawałek.
Następnie
przyklej białe
serduszko na
czerwone. Na
ich górze
przyklej
kokardkę.
Kolejna praca
ukończona!
Ozdób nimi
klasę lub swój
pokój i poczuj
atmosferę
Walentynek.
Amelia Ekiert
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Walentynki <3
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