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                                              Dlaczego nie lubimy walentynek?

Walentynki to dość znane święto obchodzone 14 Lutego. Dużo zakochanych par kocha wspólnie
spędzać czas w ten dzień. Zadajmy sobie pytanie co w ten dzień robią osoby bez drugiej połówki?
Ja osobiście nie rozumiem jaki sens ma obchodzenie tego dnia. 
                                               
                                               Po co obchodzimy go w szkole? 

Jest to tylko powód do robienia żartów, przez które niektórzy mogą poczuć się źle. Sama dostałam
kiedyś walentynkę, tylko dla żartu. Nie przejęłam się tym ale dużo osób może wziąć to do siebie. 
Dla tego jednego dnia, wszystkie witryny sklepów robią się różowo czerwone i z motywem serduszek
oraz misi pluszowych. Dzień singla jest odpowiednikiem Walentynek, jednak nie jest tak samo
uchwalony.
W związku dzień zakochanych powinien być codziennie, a nie tylko raz w roku, aby pokazać że się
staramy. Jest to bez sensu, jeśli robimy to tylko jednego dnia. Ja osobiście spędzam walentynki zawsze
sama, a widok zakochanych par jest dla mnie śmieszny, bo i tak potrwa tylko jednego dnia, a jutro
wszytko wróci do rzeczywistości. Zazwyczaj siedzę w domu, oglądając ulubiony serial, pod kocykiem
razem z moim kotem.
                                                                                                                            Wiktoria i
Julia
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                                    Kartki       
Święto zakochanych, w którym kocha się jeszcze
mocniej aniżeli zazwyczaj. Obdarowuje się
prezentami, życzeniami, wierszami oraz wyznaje
sobie miłość. Niektórzy się kochają a niektórzy
spędzają ten dzień samotnie. Wszystkie pary:
Zakładają kłódki z inicjałami, wycinają swoje
inicjały na drzewie. Walentynki to święto, w którym
każdy może uczestniczyć Walentynki są
obchodzone w południowej i zachodniej Europie od
średniowiecza. To święto wzięło się u
Brytyjczyków. Otóż 15 lutego starożytni Rzymianie
obchodzili Święto Wiosny - Luperkalia. Brytyjczycy
uważają Walentynki własne święto dlatego, że
rozsławił je na cały świat sir Walter Scott, twierdzą,
że 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich
ptaki zaczynają łączyć się pary. Natomiast do
Polski obchody tego dnia trafiły wraz z kulturą św.
Walentego z Bawarii oraz z Tyrolu.Walentynki w
naszej szkole także były obchodzone pomimo tego
że wypadały w ferie zimowe. Przed feriami były
rozdawane kartki walentynkowe.
Weronika
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Jak spędzić dzień singla?
Dzień Singla to narodowy dzień samotności. W tym dniu single świętują swoje święto.
Walentynki różnią się z dniem singla, dlatego ze walentynki to święto zakochanych, a
dzień singla to dzień tych osób, które są samotne. Mamy kilka sposobów na
spędzanie dnia singla.
Oto kilka z nich:
- Pójście do kina
- Jedzenia słodyczy
- Spotkanie z przyjaciółmi
- Pooglądać netflixa
- Zamówić sobie pizze
- Porozmawiać przez kamerkę
- Posprzątać sobie w pokoju
- Jeżeli twoja przyjaciółka również jest samotna to porozmawiaj sobie z nią np.
popiszcie ze sobą
- Zaproś do siebie przyjaciółkę i zróbcie sobie piżama party
- Zróbcie sobie make-up
- Porozmawiajcie ze sobą, pośmiejcie się
Oto kilka naszych sposobów na spędzanie dnia singla. Mamy nadzieje ,że jeżeli w taki
sposób spędzicie swój dzień singla będziecie się wspaniale bawić i nie będziecie
pamiętać, że jesteście samotni i nie macie drugiej połówki.
Weronika Rostkowska 6a
A jak spędzić walentynki?
Walentynki to dzień za"kochanych, w którym okazuje się najwięcej uczuć osób, które
czuja do kogoś" mięte". Oto jest kilka naszych sposobów na spędzanie walentynek:
- Wysłanie komuś walentynki
- Kupić swojej ukochanej osobie prezent
- Danie swojej drugiej polowce bukiet kwiatów
- Spędzić z nią czas np. pójść z nią do kina
- Powiedzieć tej osobie co do niej się czuje
- Spotkanie się z miłością swojego życia
- Zrobić swojej połowie niespodziankę
- Zamówić sobie pizze i zjeść ją wspólnie
- Obejrzenie romantycznego filmu np. 1800 gramów
W naszej szkole walentynki były bardzo skromne, dlatego że dostawaliśmy tylko
walentynki.
Oto nasze sposoby, żeby spędzić walentynki we wspaniały sposób ze swoja druga
polówką.
Mamy wielka nadzieje ,że te sposoby bardzo wam się przydadzą.
Aleksandra Zawistowska 6a
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                             Film, który warto obejrzeć!                             
 Ostatnio na ekrany kin weszła adaptacja filmu o podróżach

Doktora Dolitle. Zachęcam do obejrzenia amerykańskiego filmu
przygodowego z serii fantasy. Akcja dzieje się 7 lat po stracie żony
Lily, gdzie doktor Dolitle zamyka się w swoim domu ze zwierzętami

i nikogo nie wpuszcza. Doktor Dolittle, czyli Robert Downey, Jr
znany był z umiejętności porozumiewania ze zwierzętami. Nawet

królowa Anglii korzystała z jego usług a następnie podarowała mu
przepiękną posiadłość dla Doktora i jego zwierząt. Doktor Dolittle
poświęcał się zwierzętom. Miał też swoją żona Lily nieustraszoną

podróżniczkę. Razem zwiedzając świat, ratowali zwierzęta.
Okropnego dnia Lily porwało morze. Po tym zdarzeniu doktor

zamknął wrota od posiadłości i stał się człowiekiem  samotnym i
uważał, że się to już nie zmieni. Jego przyjaciółmi byli niedźwiedź,
papuga, kaczka, goryl, wiewiórka oraz inne zwierzęta. Wiadomość
rozeszła się bardzo szybko o tym, że królowa potrzebuje pomocy

od Doktora Dolittle. Aby ocalić królową, doktor z przyjaciółmi
wyruszyli na groźną wyprawę na mityczną wyspę. Zanim dotarli do

królowej ,napotkali tygrysa, okręty, które strzelały do okrętu
doktora i smoka uratowanego przez doktora Dolittle, który w

ramach podziękowania pozwolił zerwać magiczne lekarstwo dla
królowej. W ostatniej chwili doktor przyjechał do pałacu i uleczył
królową. Doktor po tej wyprawie wrócił do uleczania wszystkich

zwierząt i zakończyła się sukcesem. Film cały czas trzyma w
napięciu, jest dużo śmiesznych scen, niesamowite zwierzęta.

Naprawdę warto obejrzeć.                      Kinga
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