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Wydanie
walentynkowe!

Miłość zmienia
oblicze świata!

Dzień
Zakochanych

 W numerze:

- pomysły na prezenty walentynkowe,
- tradycje walentynkowe w innych krajach,
- wierszyki - życzenia z okazji walentynek,
- ozdoby walentynkowe,
- propozycje komedii romantycznych wartych
obejrzenia,
- wróżby walentynkowe,
- pomysły na kartki walentynkowe,
- akcje Samorządu Uczniowskiego.

Są tacy, którzy uciekają od
cierpienia miłości.
Kochali, zawiedli się i nie chcą
już nikogo kochać,
nikomu służyć, nikomu
pomagać.
Taka samotność jest straszna,
bo człowiek uciekając od
miłości,
ucieka od samego życia. 
Zamyka się w sobie.

                                       Jan Twardowski
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Pupile na pewno
się ucieszą ...

   Dla młodszego 
     rodzeństwa

Oto nasze propozycje na 
  walentynkowe prezenty!              Łucja Tołczyk

Dla mamy: róża (najlepiej
czerwona)
Dla taty: nowy kubek
Dla dziewczyny lub chłopaka:
bombonierka
Dla młodszego rodzeństwa:
mały, pluszowy miś
Dla starszego
rodzeństwa: kartka
walentynkowa
Dla pupila: ulubiona przekąska

       
  Coś dla taty

kartka

pupile
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      Dzień św. Walentego, czyli walentynki
to jeden z najpiękniejszych dni w całym
roku. To święto zakochanych, którzy
darzą się szczególnym uczuciem. Z tym
wyjątkowym świętem wiążą się wróżby
walentynkowe.
Dawniej wierzono bowiem, że w
walentynki można wyczytać swą miłosną
przyszłość oraz dowiedzieć się więcej o
uczuciach swoich partnerów. Jeśli
wierzysz - przeczytaj, a jeśli nie, to też to
zrób, a być może uwierzysz. 

                                  
                     

Kocha czy 
nie kocha? 

    Przygotuj drobne przedmioty,
np. kamyczki, kredki, makarony -
świderki. Połóż je na stole, weź
garść. Pomyśl imię ukochanego i
policz je. Jeśli liczba jest parzysta -
twój wybranek kocha cię, jeśli
nieparzysta – niestety nie.

Ile będziesz
mieć dzieci? 

Czy zastanawiałaś / zastanawiałeś
się, ile będziesz miała / miał
dzieci? Odpowiedź na to pytanie
możesz uzyskać w prosty
sposób. Wystarczy, że przetniesz
jabłko na pół, i zobaczysz ile jest
pestek w środku. Tyle ile ich
będzie, tyle będziesz miała / miał
dzieci.

Kilka wróżb walentynkowych
                                           opracowanie: Gabriela Jadczak

Poznaj imię ukochanej lub ukochanego!

Przygotuj serce wycięte z papieru. Na jednej stronie
zapisz wiele imion dziewczyn lub chłopaków. Odwróć
serce, abyś nie widział / ła zapisanych imion. Wbij
szpileczkę w wybrane miejsce, odwróć serce i
sprawdź, w jakie imię wcelowałeś / wcelowałaś. Takie
imię będzie miał twój ukochany / twoja ukochana.

jabłka

S.

S.
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    Francja
        Czechy

              

    Włochy

       Tradycje
walentynkowe 

            w innych krajach

We Francji Święto
Zakochanych jest świętem
narodowym i jest bardzo

hucznie obchodzone.
Zamiast czekoladek wysyła
się bukiety kwiatów wraz z

zaproszeniem do teatru.
Zakochani świętowanie

kończą zazwyczaj
romantyczną kolacją.

W Czechach święto to obchodzi
się dwa razy w roku. Wtedy

największe tłumy zakochanych
możemy znaleźć na Moście

Karola w Pradze. Wieszają oni
kłódki, będące symbolem ich

miłości. Najwięcej z nich
możemy znaleźć przy

płaskorzeźbie św. Jana
Nepomucena. Pocierając ją

kilkakrotnie, można zapewnić
sobie lojalność drugiej połówki.

Włosi znani ze swojej
romantycznej natury bardzo
hucznie świętują walentynki. W
Italii króluje czerwień. W miejscu
spoczynku Świętego Wojciecha,
czyli w Umbrii w niedzielę
poprzedzającą walentynki
odbywa się Święto Zaręczyn. To
właśnie wtedy pary z różnych
stron świata przybywają nad
grób Świętego Walentego, by
ślubować sobie miłość i
wierność.

Malezja

W Malezji, podobnie jak każde
ważniejsze święto, walentynki
również mają bardzo zaskakującą
formę. Tego dnia organizowany
jest konkurs dla zakochanych, w
którym są oni skuci kajdankami.
Muszą oni wytrzymać ze sobą
tydzień, aby wygrać i przede
wszystkim udowodnić swoją
miłość.

Francja

Czechy

Włochy

Malezja

    Opracowanie:
        Roksana Daniluk
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3. "Pamiętnik
księżniczki" 2001

4. "Zbuntowana
księżniczka" 2008

Mia Thermopolis (Anne Hathaway)
to zwyczajna nastolatka, która w
swojej szkole nie cieszy się
popularnością. Wszystko zmienia
się wraz z niespodziewaną
wiadomością. Okazuje się, że Mia
to prawowita następczyni tronu
małego, europejskiego królestwa.
Która z dziewczyn nie chciałaby
zostać księżniczką?

Ojciec Poppy (Aidan
Quinn) ma dosyć
wygłupów córki (Emma
Roberts), która kolejny raz
przekroczyła wszelkie
granice. Uznaje, że
jedynym sposobem na
utemperowanie
rozpieszczonej Poppy jest
wysłanie jej do angielskiej
szkoły z internatem.

film

1. "Książę i ja" 2004
Książę Danii, Edward (Luke Mably)
wyjeżdża do Stanów, by
kontynuować tam naukę. Poznaje
ambitną Paige (Julia Stiles), która
nie ma pojęcia o tym, kim tak
naprawdę jest jej nowy znajomy.

serce

2. "Księżniczka na lodzie" 2005
Casey Carlyle marzy, by zostać
mistrzynią w jeździe figurowej na
lodzie. Jest natomiast molem
książkowym, której matka ma
wielkie aspiracje i chce posłać ją
na jeden z czołowych
uniwersytetów. Gdy jednak Casey
przemyślnie podąża za głosem
swego serca, okazuje się, że
przemiana jest możliwa.

Najlepsze komedie romantyczne
w sam raz na walentynki!             Patrycja Żgaj
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Miłość to znaczy, że jesteś
przy mnie,
miłość to znaczy, że o
mnie myślisz,
miłość to sprawi, że mi się
przyśnisz...
Miłość - cóż może być
piękniejszego
niż nas dwoje w Dzień
Walentego?!

Może nie zawsze mnie lubisz,
nie darzysz sympatią czasem?
Dziś daruj mej duszy nieszczęsnej,
nie stawiaj mnie poza nawiasem.

kartka

Propozycje Magdaleny
Konończuk

Nie wiesz, co napisać na kartce walentynkowej?  Oto
pomysły na wierszyki.      

Wybrałam piękną kartkę
- do Ciebie ją adresuję,
by w tym dniu powiedzieć,
że coś do Ciebie czuję.

Wyznam Tobie dziś w
sekrecie -
kocham Ciebie jak nikt 
w świecie.
Uścisk przesyłam przez
misia małego,
w dniu Świętego
Walentego.

W Dniu Świętego Walentego
masz życzenia z serca mego!

Od początku znajomości
w moim sercu stale gościsz
I zostaniesz tam do końca,

bo to rzecz nieustająca.

Dzień Świętego
Walentego
skłonił mnie do
tego,żeby spojrzeć
w oczy Twoje,
dać Ci w dłoni
serce moje.
Kocham Cię wręcz
niesłychanie i na
zawsze tak
zostanie!
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Dekoracje walentynkowe
 Zrób to sam!

Opracowała: Zofia Jaworowska

          Lampka walentynkowa

Potrzebujesz:
- słoiczka,
- lampek LED,
- kolorowych kartek, tasiemek, wstążek.

Wykonanie:
Najpierw weź ładny słoik.
Udekoruj według uznania, np. obwiąż wstążką,
ponaklejaj serduszka.
Następnie włóż do środka lampki LED na baterie.  

Gotowe!

     Sercowa roślinka
Potrzebujesz:

- roślinki  w doniczce,
- różowej lub czerwonej karki technicznej,
- patyczków do szaszłyków,
- taśmy klejącej,
- innych ozdób walentynkowych, np. wstążki.

Wykonanie:

Najpierw owijamy doniczkę kolorowym papierem.
Możemy nakleić na nim kolorowe serduszka lub
ozdobić wstążką.
Następnie na długie patyczki przyczepiamy papierowe
serduszka. Wtykamy je do doniczki.
I mamy gotową walentynkową roślinkę.

Pomysły możesz wykorzystać nie tylko na
walentynki, ale też na zbliżający się Dzień Kobiet!
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Serduszka ze słoika

Potrzebujemy:

-czerwonej, białej i różowej kartki,   
-nożyczek,  
-kleju,
-ołówka.

Przygotowanie:

1. Wytnij z czerwonej kartki 10 serduszek.
2. Narysuj na białej kartce słoik.
3. Serduszka zegnij na pół.
4. Przyklej na różowej kartce słoik.
5. Na zgięciach serduszka posmaruj klejem

i przyklej do podstawowej kartki powyżej słoika i
gotowe!!!

Guzikowe serduszko 

Potrzebujemy:

-czerwonych lub różowych guzików,
-mocnego kleju,
-kartki do podstawy np. różowej,
-sznureczka lub cienkiej wstążki,
-mazaka.

Przygotowanie:

1. Na kartce ułóż z guzików serduszko, a
następnie przyklej guziki do kartki.

1. Do końca serduszka przyklej sznureczek, aby
wyglądało jak balon.

1. Z końca sznureczka zrób literę L i
mazakiem dopisz pozostałą część napisu: LOVE
YOU.

guzikowe serce

A może sam / sama spróbujesz wykonać kartkę walentynkową?
Niedługo walentynki... Chyba czas coś przygotować na tą okazję dla
osoby, którą kochamy, lubimy, szanujemy. Każdy z nas ma różne
pomysły, ale też i różne możliwości, i zdolności. Przygotowałam
Wam kilka pomysłów na kartki walentynkowe.

Agata Androsiuk

wybór: redakcja
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SU

poczta

Serce na dłoni ... 
czyli akcje Samorządu Uczniowskiego 
                                                                  

                                                                  opiekunki:       
                                                      Emilia Fadejew
                                              Małgorzata Ostrowska 

W dniach 9 - 14 lutego Samorząd Uczniowski
zaprosił uczniów klas 4 - 8 do zamieszczania
walentynkowych życzeń na wirtualnej tablicy -
padlet. 
Mogą oni dodawać teksty, obrazki i linki do 100
kB. Wszystkie wpisy są moderowane przez
opiekunki SU. 
Życzenia można przesyłać do indywidualnego
adresata lub do grupy odbiorców (np. całej klasy,
nauczycieli).

W holu naszej szkoły stanął metalowy kosz
w kształcie serca, do którego można
wrzucać plastikowe nakrętki.
Nawiązałyśmy współpracę z białostocką
Fundacją Naszpikowani, która pomaga w
leczeniu osób chorych na białaczkę.
Wybrałyśmy też podopiecznego -
trzynastoletniego Patryka z miejscowości
Pańki (gmina Choroszcz).
Bardzo Was prosimy o udział w zbiórce. 
Pozdrawiamy i z góry dziękujemy za
Waszą życzliwość i współpracę.

                     Emilia Fadejew, Małgorzata Ostrowska

Człowieka trzeba mierzyć
miarą serca. Sercem! 

Jan Paweł II
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