
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zespół redakcyjny: 

 Julia Strzykalska, Zuzanna 

Michalak, Jagoda Chróściak, 

Julia Kois, Maria Burchartd, 

Angelika Krzywa, Adrian 

Sobczak, Weronika 

Wykrętowicz, Weronika 

Banachowska, Julia 

Kamieniarczyk, Marta 

Balcer,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
W numerze: 

- rozmowy (nie) poważne - s.2 
- urodzeni w Walentynki - s.3 
- poetycka opowieść o największej miłości świata - s.4 
- Walentynki dookoła świata - s.5 
- przyjmij moją ,,Walentynkę ’’ - s.6-7 
- moja pierwsza miłość (wywiady) - s.8 
- wyznania obcokrajowca - s.9 
- walentynkowa krzyżówka - s.10 
- miłosny horoskop - s.11 
- walentynkowa przepowiednia - s.12 
 

1 12 



Rozmowy na (nie) poważnie 
Co to znaczy, że ktoś jest zakochany? 

 
Maciej Owczarz kl. II 

To znaczy, że ktoś kogoś lubi, biega za nim 
w klasie, goni go na przerwie , lubi spędzać 
z nim czas.  

 
Tobiasz Bartczak kl.II 

Ciągle się za nim ogląda, daje mu prezenty 
i podpowiada na lekcji. Nigdy mu nie 
dokucza i nie obgaduje za plecami. 

 
Oliwia Banachowska kl. II 

Jak ktoś jest zakochany to się ciągle całuje, 
przytula, chodzi z nim na spacery i kupują 
sobie prezenty. 

 
Maria Kuźniacka kl. III 

To znaczy, że bije szybciej serduszko i myśli 
się o tej osobie, w której się zakochało. 

 
Ada Strzykalska klasa I a 

Zakochani nie lubią, jak ich ktoś podgląda, 
bo mają swoje tajemnice, nie okłamują się, 
chodzą do kina na bajki o misiach i 
królewnach i zakochany chłopak kupuje 
dużo popcornu. 

Wywiad przeprowadziły: Jull:) i Jul@ 

Horoskop dla zakochanych ♥ 
 

 

 

Wodnik  Gwiazdy wyraźnie wskazują na to, że w najbliższych tygodniach mało, który 
chłopak pozostanie obojętny na Twoje wdzięki. 

Ryby Pif- paf! Strzała amora trafiła Cię prosto w serce, w wzajemnością.  

Baran  Zaraz po feriach odkryjesz, że zależy Ci wyłącznie na jednym chłopaku. Jego 
serce zdobędziesz jednak dopiero po pewnym czasie. Cierpliwości, a będzie Twój ! 

Byk Wpadnie Ci w oko dziewczyna( chłopak ) piękna/y jak marzenie. Weźmiesz ją na 
cel i… zrezygnujesz. 

Bliźnięta Nareszcie pożegnasz się ze złą passą. Na horyzoncie pojawi się nowy 
chłopak. 

Rak Wysoka szatynka ( szatyn ) już przynajmniej chodzi za Tobą i to krok w krok. 
Uśmiechnij się do niej ( niego ) ;)  

Lew Okaże się, że Twój luby ( luba ) ma nie tylko piękny uśmiech oraz czarujące 
maniery, ale także głowę na karku. 

Panna Zamarzy Ci się starszy chłopak i nie zauważysz, że kumpel z klasy robi 
wszystko, by się Tobie przypodobać. 

Waga Jeszcze niedawno pewien chłopak ( dziewczyna ) był Ci tak miły jak karaluch 
znaleziony na poduszce. Jednak wkrótce w nim… się zakochasz.  

Skorpion Sprawy sercowe bywają męczące! Do tej pory wydawało Ci się, że miłość 
to kwiatki i motylki. Okaże się, że to także pewne, niekoniecznie fajne, obowiązki.  

Strzelec Chodzisz z głową w chmurach i motylkami w brzuchu. Odważ się i podejdź 
do ukochanego ( ukochanej ). Nie pożałujesz !  

Koziorożec Już nie pamiętasz, kiedy byłaś tak szczęśliwa, jak teraz. Twój ukochany 
zaprosi Cię do kina. 

 
Jull ;) 
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1. Kwiat dla zakochanych 

2. Miesiąc w którym kobiety mają swoje 

święto 

3. Wyznają sobie  zakochani 

4. Kolor zakochanych 

5. Na placu narzeczonej 

6. Pachnący prezent 

 

 

 

 
 

 

HASŁO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Urodzeni w  Walentynki – wywiad z Małgosią, Kariną i Adamem. 
 

1.Czy fakt że urodziłeś się 14 lutego ma wpływ na twoje życie uczuciowe? 

Małgosia:   Tak bo wszyscy się we mnie zakochują. 
Karina:  Nie . To jest zwykły dzień jak każdy tylko że w Walentynki. 
Adam:   Zupełnie nie ma wpływu. 

 

2. Czy często zakochujesz się? 

Małgosia:    Muszę przyznać , że nawet dosyć  często nieraz z wzajemnością 
a nieraz niestety nie. 
Karina:   Do tej pory nikt  nie wpadł mi w oko , może w tym roku coś się 
zmieni. 
Adam:   Nie. Jeszcze mi się to nie przydarzyło. 
 
3. Jak obchodzisz swoje Walentynki? 

Małgosia:   Myślę, że tak jak każdy, zapraszam rodzinę i znajomych. 
Karina:   Tego dnia dostaję walentynki jak inni ,ale nie ma w nich życzeń 
urodzinowych pewnie nie wszyscy o nich pamiętają. 
Adam:   Moje urodziny nie różnią się od urodzin moich kolegów. 
 

4. Czy masz kogoś „na oku”? 

Małgosia:   Niestety aktualnie nikt nie zwrócił mojej  uwagi ,ale rozglądam się. 
Karina:   Ja również mogę powiedzieć,że jestem „stanu wolnego”. 
Adam:  Jestem do wzięcia. 

 
5. Czy zmieniłbyś swoją datę urodzenia? 

Małgosia:  Myślę , że ta data nie ma wpływu na moje życie osobiste. 
Karina:  Lubię swoją datę urodzenia i drugie imię: Walentyna (dodam, że  w 
rodzinie mówią na mnie Wala) 

Adam:  Chyba nie, całe szczęście, że rodzice nie dali 
mi na imię Walenty. 
 

Wywiad przeprowadziła:  
M@rtusia. 
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Poetycka opowieść o największej miłości świata 

-czyli Romeo i Julia wg. współczesnej nastolatki 
 

W starej, słynnej miejscowości, 
żyli kochankowie o ukrytej miłości, 
którą do siebie żywili (ku rodziców złości). 
 
Pewnego dnia, gdy się spotkali, 
zakochali się w sobie, 
i tak pozostali. 
Te spotkania odmieniły ich życie, 
chociaż musieli to robić skrycie. 
 
Gniew srogi w sercach rodziców powstawał, 
bo związek klanom radości nie dawał. 
Wojna wielka między nimi powstała, 
i żadnej nadziei młodym nie dawała. 
 
Zrozpaczona Julia Romea wyznań słuchała, 
i zakochany wzrok w niego wtapiała. 
Ponieważ zakochani, szczęśliwi nie byli, 
w wielkiej rozpaczy truciznę zażyli. 
 
Rodzice w końcu swój błąd zrozumieli, 
ale niestety dzieci już nie mieli. 
Morału tej powieści chyba wszyscy się domyślamy, 
Nie zabraniaj miłości, bo nie będziesz kochany! 
 

 

 

 

 

KOCHAM CIĘ -  

w różnych językach świata 

Albańskim: Te dua 

Angielskim: I LOVE YOU 

Bułgarskim: Obiczam te 

Brazylijskim: Eu te Amo  

Chińskim:  Wo ai ni 

Czeskim:  Miluji amas vin 

Francuskim: JE T’AIME 

Niemieckim: Ich Liebe dich 

Rosyjskim: Ja ljublju tiebja 

Słowackim: Lubim ta 

Szwedzkim: Jag alskar dig 

Włoskim:  Ti amo 

Opracowały: 

Wer@ 

Julcia 
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Ale to już było…-czyli moja pierwsza miłość (wywiady 

z pracownikami szkoły) 

1.W jakim wieku po raz pierwszy pani zakochała się? 

H.M - 13 lat. 
A.K - 5 lat. 
A.P - 15 lat. 
E.A - 14 lat. 

2. Jak wyglądała pani pierwsza miłość? 

H.M - Niski blondyn, o kręconych włosach i niebieskich oczach. 
A.K - Miał piegi, okulary i miał super samochodzik na resorkach. 
A.P- Miał blond włosy, był wysoki i grał w koszykówkę. 
E.A - Wysoki blondyn o kręconych włosach. 

3.Jakie dostawała pani prezenty? 

H.M – Polne kwiaty. 
A.K - Pierścionek ze szklanym oczkiem. 
A.P - Kwiaty. 
E.A - Nie dostawałam prezentów, to nie te czasy. 

4.Jak okazywaliście sobie uczucia? 

H.M - Chodziliśmy na spacery za rękę, całowaliśmy się. 
A.K - Chodziliśmy na randki do kina. 
A.P - Chodziliśmy na spacery. 
E.A - Byliśmy bardzo nieśmiali. 

5.Czy pierwsza miłość  została pani mężem? 

H.M - Nie, moim mężem została moja 7 miłość. 
A.K - Tak, to obecnie mój mąż. 
A.P - Nie.                                                                                                                                                       
E.A - Nie.      
Jacy pracownicy szkoły kryją się pod inicjałami: H.M, A.K, A.P, E.A (wyłącznie panie) 
Podaj pełne imiona i nazwiska.  

JaGoDa    -Zuu;)  
 

 
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska pracowników ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Walentynki  dookoła świata 
 
 
 
 
 

W Hiszpanii: Wbrew pozorom, że Hiszpanie to gorący naród, ich uczucia w tym dniu 
wyraża się w dość przyziemny sposób. Nie kupują oni ani kwiatów, ani kartek, ani 
czekoladek. Więc co? Wybranki serca otrzymują bardziej praktyczne prezenty, np. 
sprzęt AGD, pralki, zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt komputerowy, audio-video, 
gry. 
W Japonii: Troszkę na odwrót. To kobiety obdarowują swych mężczyzn prezentami. 
Najchętniej walentynkowymi  podarkami są czekoladki. Poza tym podobnie jak w 
USA również tutaj obdarowuje się znajomych, przyjaciół czy współpracowników. 
Dopiero 13 marca w tzw. Biały Dzień, kobiety zostają docenione i otrzymują 
prezenty. Najczęściej są to uwielbiane przez kobiety słodycze. 
W Anglii: W tym  kraju tradycje świętowania sięgają XIV wieku, kiedy to zaczęto 
wysyłać sobie pierwsze kartki walentynkowe. Ponadto Brytyjczycy uwielbiają 
obdarowywać się kartonowymi  sercami, które zdobią postacie Romea i Julii. 
We Włoszech: Tam również zakochani świętują ten dzień na swój regionalny 
sposób. Jak wiadomo Włosi to bardzo kochliwy naród, dlatego też uwielbiają w tym 
dniu dostawać upominki właśnie w kolorze miłości, czyli czerwieni.  
W Wali:  W dniu Walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi łyżeczkami, 
zrobionymi w motyw serduszek, kluczy i kłódeczek. Przesłanie było jasne „ Otwórz 
moje serce!”.  
W Austrii: W St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par w 
ustrojonych dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z par otrzymuje od 
miejskich władz 15 tysięcy szylingów, a każda panna młoda bukiet. W miastach 
odbywają się uliczne pochody. 
W Malezji:  Walentynkową atrakcją jest konkurs „Więźniowie miłości”. Uczestniczą 
w nim pary skute metalowymi kajdankami. Zwycięska para, która  wytrzymuje 
tydzień w okowach, otrzymuje nagrodę pieniężną. 
 
 

Opracowała:  Nika 
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Przyjmij moją Walentynkę 

 

Tak bardzo Cię kocham i dziękuje Choć krępuję się szalenie,  

Ci za Twój uśmiech,  szczerość w takim dniu jest w cenie, 

który ogrzewa mnie w środku , więc przyznajmy się do tego, 

w różnych chwilach mego życia, że nas łączy coś pięknego. 

najbardziej dziękuję Ci za to ,     - Dla Miłosza Jankowiaka 

 że jesteś.   Od tajemniczej Walentynki 

     -  Dla Zuzi Klusak   Z klasy III 

                  Od tajemniczej Walentynki 

 Z klasy III                                                                              

Nie powiem Ci kto      
myśli o Tobie,  Dzień szczęśliwy, dzień jedyny, dzień Św. Walentego, 
nie powiem Ci co.  a więc pragnę złożyć Ci życzenia: 
Lecz serce Ci powie  zdrowia, szczęścia, powodzenia. 
za dzień, za dwa,  W każdej chwili i godzinie 
że ten co Cię kocha to właśnie ja.  niech Ci życie słodko płynie. 
 Takie to życzenia Tobie śle, ta co właśnie kocha Cię 

Dla Violetty Chróściak 
- Życzenia śle ta, co właśnie kocha Cię 

   - Dla Krysi  Wykrętowicz 

          Od Walentynki z Klasy IV 
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