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POCZTA
WALENTYNKOWA

ORGANIZATOREM WALENTYNEK BYŁ SAMORZĄD SZKOLNY

TYDZIEŃ PRZED ŚWIĘTEM ZAKOCHANYCH POJAWIŁ SIĘ NA
PRZEWIĄZCE PLAKAT, A WRAZ Z NIM SKRZYNKA
WALENTYNKOWA.

LIŚCIKI RYSUNKI ŻYCZENIA
Od drugiego dnia na wielu
przerwach uczniowie coś wrzucali
do czerwonego pudełka. Niektórzy
robili to dyskretnie, inni byli dumni,
że mają swoją Walentynkę w
szkole. Jeszcze inni śmiali się, gdy
wpychali do niewielkiego otworu
dużą kartkę czy kopertę. 

Kacper

TAJEMNICZA SKRZYNKA
W czwartek, 13 lutego,
walentynkowa skrzynka zniknęła,
więc kto nie zdążył napisać życzeń
dla dziewczyny czy chłopaka, jeśli
ma w szkole osobę bliską swemu
sercu i nie ma odwagi wyrazić tego
słowami, miał pecha i musi czekać
cały rok (jeśli mu nie przejdzie ta
miłość i nie zakocha się w kimś
innym).

Majka

Przewodniczący samorządu -
Wojtek, wraz z pomocnikiem,

wysypali zawartość i...
SEGREGOWANIE ROZDAWANIE
Zaczęli segregować liściki, dzieląc
je na klasy. 
- Życzeń było ponad 250, więc
dużo czasu zajęło nam dzielenie
ich. Uczniowie nie wszystkich klas
dostali Walentynki, natomiast kilka
razy koszyk był pełny - powiedział
nam Wojtek. 

Szymon

WALENTYNKOWA RADOŚĆ
Byli uczniowie, którzy dostali
niejedną walentynkę. Na pewno
inni im zazdrościli, ale cóż,
niektórzy mają szczęście i są
obiektem zainteresowań kilku
osób. Jak Oliwia, która prezentuje
z uśmiechem na twarzy
walentynki, które dostała od
wielbicieli. 

Ala

fot. Patrycja

fot. Zuzia
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SONDA
WALENTYNKOWA

CO CHCIELIBYŚCIE DOSTAĆ NA WALENTYNKI?
Zaskoczyła nas odpowiedź, która powtarzała się najczęściej: słodycze.
Czyżby uczniowie chcieli mieć próchnicę? A może chcą poprawić sobie
nastrój, bo słodycze podnoszą poziom serotoniny i wtedy jesteśmy
bardziej zadowoleni. Drugie miejsce zajęły kwiaty. Chyba dziewczyny
przede wszystkim tak odpowiadały. Potem pluszaki. I nic dziwnego, gdyż
z tymi przyjaciółmi związani jesteśmy prawie od początku życia. Buziaki
też się pojawiły. Niektóre dziewczyny chciałyby dostać chłopaka. Lecz
są też uczniowie, którzy chcą mieć święty spokój i dzień wolny od szkoły.

Zuzia

CO PODAROWALIŚCIE 
W DNIU ZAKOCHANYCH?

Większość uczniów nic nie dało.
Są egoistami czy po prostu nie
mają swojej połówki? Niektórzy
podarowali siebie, czyli chyba
swoją obecność w tym dniu. Tak
jak ci, którzy poszli na randkę.
Całusy, kwiaty i słodycze też się
zdarzały. Były również bardzo
piękne odpowiedzi: Podarowałam
walentynkę mamie. Upiekłam
ciasto.

Patrycja

PODAJ SŁOWO KOCHAM W
TRZECH OBCYCH JĘZYKACH

Uczniowie nie są zbyt
zainteresowani innymi językami
oprócz tych, których się uczą.
Dlatego najwięcej osób
przetłumaczyło słowo kocham na
angielski (love) i niemiecki
(Liebe). Trzeciego już nie umieli.
Ale kilka razy pojawił się czasownik
kocham w językach: hiszpańskim
( a m o r ) , francuskim (amour),
włoskim (amore) i rosyjskim
(любовь).

Zuzia

CO DLA CIEBIE ZNACZY SŁOWO KOCHAM?
Przytoczmy najciekawsze odpowiedzi: 
Okazywanie uczuć drugiej osobie. 
Uczucie, którym darzysz kogoś. 
Coś więcej niż przyjaźń czy znajomość. 
Kogoś kochasz to znaczy, że zrobisz dla niego
wszystko. 
Troszczysz się o niego bardziej niż o siebie. 
Zaufanie do drugiej osoby. 
Niestety, dla niektórych słowo kocham nic nie znaczy.
Przykre, ale prawdziwe.

Patrycja

JAK SPĘDZILIŚCIE WALENTYNKI?
Dużo uczniów siedziało w domu i oglądało Netflix. No
cóż! Każdy kiedyś bywa samotny i zabija czas
oglądając filmy, by nie było mu w tym dniu przykro.
Kilka osób spędziło ten dzień z ukochaną grą. Też
można! Oczywiście ci, którzy mają miłość swego
życia, byli na randkach. Często też odpowiedzią było
słowo: Samotnie. 
Jedna uczennica nas rozczuliła: Obejrzę „Titanic’a” i
zaleję mój dom moimi łzami.

Zuzia

Patrycja przygotowała pytania i przeprowadziliśmy wśród
uczniów kl. VII i VIII sondę na temat WALENTYNEK

foto: Zuzia
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CIEKAWOSTKI
WALENTYNKOWE

Oczywiście nie
tylko pieskowi,
bo kotkom,
królikom też! 

O Walentynkach pisaliśmy już w
naszej gazetce.

Inne ciekawostki przeczytacie w
numerach: 4 i 21 WagnerPress II.

Brytyjczycy uważają Walentynki za własne święto,
bo rozsławił je na cały świat sir Walter Scott, żyjący w
latach 1771-1832.

Około trzech procent ludzi mających zwierzęta w tym
dniu wręcza prezent pupilowi.

Podobno pierwsza informacja o Walentynkach jest
w poemacie z 1382 „Sejm Ptasi" Geoffrey Chaucera.

Według amerykańskiego Greeting Card Association z
okazji Walentynek wysyłanych jest na całym świecie
około miliarda kartek.

Najwięcej kartek walentynkowych wysyłanych jest w
Stanach Zjednoczonych - ponad 155 milionów.
Więcej jest tylko kartek z życzeniami na Boże
Narodzenie.

Co roku ponad tysiąc kartek dostaje Julia z dramatu Szekspira „Romeo
i Julia”. Wysyłane są one do Werony, gdzie jest dom i balkon Julii. 

Kilka miast w Polsce ma relikwie św. Walentego, w tym Lublin, Kraków
i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci
patrona zakochanych. 

opracował: Kuba

NIE TYLKO WALENTYNKOWE KARTKI
Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową
wysłał książę Orleanu w 1415. Uwięziony w
londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak
bardzo ją kocha.

Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę była
Margery Brews w 1477. Dostał ją jej narzeczony.

Do Polski tradycja obchodzenia Walentynek
przywędrowała wraz z kultem świętego Walentego z
Bawarii i Tyrolu, ale popularność zyskały dopiero w
latach 90. XX wieku.

Canva: Ala

fot. Zuzia
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 WALENTYNKI
nie tylko 14. lutego 

Inny powód na to, że czerwony kolor jest symbolem
miłości: oznacza silne romantyczne uczucia. Dlatego
serca są właśnie tego koloru!

DZIEŃ OSÓB NIEŚMIAŁYCH I UKRYTEJ MIŁOŚCI
Choć obchodzony 14. stycznia ma wiele wspólnego z 14. dniem lutego, bo przecież ...
Lęk, wstyd, zakłopotanie i dręczące myśli. Drżenie rąk, ścisk w gardle, a do tego ten paskudny rumieniec: „Nie
odezwę się”, „Nie podejdę, mimo że po prostu uwielbiam ten dzień.”. Nieśmiałość objawia się na wiele
sposobów. Krępujemy się w obecności atrakcyjnej osoby, boimy się wyrazić swoje zdanie albo odezwać w
towarzystwie. Ale w tym dniu po prostu trzeba się przełamać!

Laura 

Afrodyta – bogini miłości, piękna i kwiatów.
A propos kwiatów. Czy wiecie dlaczego właśnie czerwone róże są
symbolem miłości?  Bo jest to ulubiony kwiat rzymskiej bogini miłości –
Wenus oraz atrybut Afrodyty.
Anteros – uosobienie miłości odwzajemnionej lub nieodwzajemnionej
oraz zemsty za zdradzoną miłość, czyli odrzuconą. 

Karolina

Ponieważ właśnie omawiamy mitologię, przypomnijmy bogów i boginki
mających coś wspólnego z Walentynkami. 

MIŁOŚĆ I MITOLOGIA
Eros – piękny młodzieniec lub pulchniutkie niemowlę z łukiem i strzałą,
którą godzi zakochanych. W mitologii rzymskiej jego odpowiednikiem jest
Amor.

W naszych ulubionych książkach też znajdziemy nieśmiałych, skrycie
kochających bohaterów. 

GINNA I HARRY
Oto mój przykład.  Bardzo nieśmiałą postacią jest Ginny z "Harrego
Pottera", która była najmłodsza z rodziny Weasleyów. Miała sześciu
braci: Billa, Charliego, Percy'ego, Freda, George'a i Rona. Po
zakończeniu nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie została
żoną Harry'ego Pottera, którego darzyła szczerym, mocnym uczuciem już
od ich pierwszego spotkania. Gdy główny bohater pojawił się w jej domu,
dowiedział się, że był on głównym tematem rozmów Ginny z
rodzeństwem. Przez jakiś czas nastolatka go omijała z powodu wielkiej
nieśmiałości, ale kiedy ją uratował z opresji w szkolnych lochach, ich
przyjaźń zaczęła się szybko rozwijać. 
                                                                                                    Laura 

Canva: Majka

Canva: Emilka

fot. Patrycja
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REDAKCYJNE WALENTYNKI

KOCHAM CIĘ – zaszyfrowane
MORSE’A
/- . - / - - - / - . - . / . . . . / . - / - - // - . - . / . . / . /

GA-DE-RY-PO-LU-KI
IPCHGM CKD

MATEMATYCZNY
11-16-3-8-1-14  3-9-5

Zaciekawił nas punkt
sondy przeprowadzonej w

kl. VII i VIII dotyczący
znajomości języków

obcych, a dokładnie słowa
KOCHAM 

Postanowiliśmy rozwinąć ten wątek
i dopisaliśmy tłumaczenia w ośmiu
językach. 

Czy potraficie rozpoznać je?

Oto podpowiedź: napisaliśmy
KOCHAM CIĘ
w językach: 

białoruskim, bułgarskim,
chorwackim, czeskim, greckim,

hebrajskim, norweskim 
i tureckim.

Redakcja

Gdy tworzyliśmy ten numer, walentynkowe szaleństwo ogarnęło naszą redakcję. 

REDAKCYJNE INSPIRACJE
Dwie plastyczki zrobiły duże serce z nieznanego nam materiału. Ktoś wpadł na pomysł zrobienia kilku zdjęć.
I tak oprócz papierowego serca wykorzystaliśmy nasze dłonie. Na zdjęciu poniżej widać nasze umiejętności 
w robieniu serc z palców. Wykonaliśmy też grafiki w znanym nam programie Canva.
Czy wiecie, że wyraz kocham można zaszyfrować? Proponujemy trzy harcerskie szyfry. Poznaliśmy je dzięki
harcerzom, którzy są w naszej redakcji. 
Bawiliśmy się świetnie!

Ala, Patrycja, Zuzia
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