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Rozmowy (nie) powaŜne 

Z czym kojarzy ci się słowo ,,zakochanie”? 
 

 
Krystyna Wykrętowicz, kl. IIa 

Jak się chłopak zakocha w 
dziewczynie, to ją popycha. 
Mówi do niej „skarbie”, „kochanie” 
albo „złotko”! 

 
Oliwia Liberacka  kl.III 

Zakochani chodzą ze sobą na 
randki np. na plac zabaw albo do 
lasu. 
 

 
Jaś Balcer kl. IIb 

Zakochani się całują, przytulają, 
trzymają za ręce, a chłopak kupuje 
dziewczynie lizaki w kształcie 
serca. 

 
Wiktor Wiśniewski przedszkole 

Jak ktoś się w kimś zakocha, to 
lubi się z nim bawić, spędzać duŜo 
czasu i dawać prezenty. 
 

Opracowały: Wer@ , Jul@ 
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KrzyŜówka 
(kupon przekaŜ A. Sobczakowi z klasy VI do 8.02.2012r.) 

 

    1.          
     2.         
    3.          
     4.         
     5.         

6.              
    7.          
  8.            

 
1. Łączy zakochanych 

2. Może być miłosny 

3. Symbol zakochanych 

4. Pseudonim piosenkarki  

śpiewającej o miłości 

5. Miłosny wywar 

6. Wręczamy ukochanej kobiecie 

7. W policzek na pożegnanie 

8. Rzymska bogini miłości 

 
Imię i nazwisko……………………………………………………… 
 
Hasło…………………………………………………………………… 
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Horoskop Walentynowy 
 

Baran:  Zakochuje się od pierwszego wejrzenia. I zaraz przystępuje do 
zdobywania. Jest przy tym tak bezpośredni, Ŝe najczęściej onieśmiela drugą 
osobę. Nie potrafi walczyć o kogoś zbyt wytrwale. I zaraz szuka nowego obiektu 

uczuć. 
Byk:  Zakochuje się szybko i od razu na zabój. Nie robi nic w pośpiechu, 
wszystko ma przemyślane. Jest przy tym niezwykle romantyczny. Zakochany 
koleś spod tego znaku zwykle staje się niezwykle rycerski. 
Bliźnięta: Miłość dopada je zwykle niespodziewanie. Trudno im przychodzi 
wyraŜenie tego co czują przez co wyglądają jakby wszystko miały w nosie, 
podczas gdy od środka aŜ je skręca od nadmiaru emocji!  

Rak:  Nie jest łatwo rozbudzić namiętność Raka. Nieufny, lekko wycofany na 
pewno nie zrobi pierwszego kroku. A boi się równieŜ, Ŝe zostanie zraniony, 
woli nie wychodzić zbyt szybko ze swojej skorupki. Jeśli juŜ się zakocha to bez 
granic. Tak gorąco i dojrzale nie potrafi kochać chyba nikt w całym zodiaku! 
Lew:   Kiedy się zakocha, widać to od razu na kilometr. Nie potrafi ukryć 
swoich emocji, zaraz rzuca wszystkie inne zajęcia i wszystko podporządkowuje 
zdobywaniu upatrzonej ofiary. Nie zapomina przy tym o dobrych manierach. 

Panna: Kiedy juŜ ktoś ją/go zachwyci, przyczaja się i czeka na odpowiedni 
moment. A potrafi czekać długo i cierpliwie. Kiedy juŜ ruszy do akcji, nie moŜna 
go/jej powstrzymać. W związku oczekuje wierności i wiecznej uwagi ze strony 

ukochanego. 
Waga:  Miłość Wagi jest ślepa. Nie widzi wad wybranka i dlatego potem 
nagle bywa zdumiona kiedy juŜ przejrzy na oczy. Rzadko robi pierwszy krok 

i rzadko decyduje się na flirt. Jej/jego miłosna gra jest duŜo subtelniejsza.  
Ryby:  Łatwo daje ponieść się uczuciom. Wtedy wszystkie znaki na niebie i 

ziemi interpretuje na swoją korzyść i łatwo Rybkę oszukać. To idealny partner. 
Wodnik :  Miłość Wodnika zaczyna się od przyjaźni. Powoli zamienia jedno 
uczucie na drugie, bo bardzo boi się, Ŝe straci swoją niezaleŜność. Dlatego nawet 

z kimś związany lubi demonstrować, Ŝe w głębi duszy jest człowiekiem wolnym. 
KozioroŜec:  Kocha skrycie, próbując wyczuć czy druga strona ma powaŜne 
zamiary. Jeśli to tylko flirt – zniesmaczony KozioroŜec wycofuje się. Interesują 

go tylko dojrzałe związki z przyszłością. 
Strzelec:  Nie potrafi ukryć swoich uczuć. Chce spędzać z ukochaną osobą 
kaŜdą sekundę. Jest przy tym szczery i bezpośredni. I bardzo dowcipny. Kiedy 

się z kimś zwiąŜe jest wierny.  
Skorpion:  Jak się zakochuje zaraz zaczyna udawać, Ŝe jest dokładnie 
odwrotnie, przez co wydaje się być zimny jak lód. I nagle, niespodziewanie 
eksploduje z tak gorącymi uczuciami, Ŝe trudno mu się oprzeć. 

 
 Opracowały: Wer@ i Nika ^^ 
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Zakochani są wśród nas -szkolne wywiady 

1. Czy byłaś/byłeś kiedyś zakochana/y? 

2. Czy możesz nam zdradzić, kto był obiektem twoich westchnień? 

3. Czy było to uczucie odwzajemnione? 

4. Jak okazywałaś/eś swoje uczucie? 
 

 
Weronika Banachowska kl. V 

1. Tak zdarzyło mi się to już kilka razy. 

2. Niech to pozostanie moją słodką tajemnicą. 

3. Częściej zakochiwałam się ze wzajemnością.  

4. Bardzo lubiłam wspólne rozmowy i przebywanie 

w jego towarzystwie.. 

 
Dawid Sobański kl. V 

1. Zdarzyło mi się raz w życiu. 

2. Wolałbym zachować to tylko dla siebie. 

3. Może nie do końca, ale bardzo się starałem. 

4. Lubiłem dawać jej często prezenty i zaskakiwać 

nieoczekiwanymi niespodziankami. 

 
Maja Michalak kl. IV 

1. Zakochałam się w drugiej klasie. 

2. Był to szkolny kolega, o rok starszy ode mnie. 

3. On nic nie wiedział o moim uczuciu.  

4. Lubiłam spotykać go na przerwach i obserwować 

z daleka. 

 
Zuzanna Klusak kl. IV 

1. Zakochałam się po raz pierwszy 2 lata temu. 

2. Nie był to kolega ze szkoły tylko nieznajomy 

chłopiec. 

3. Na początku nic nie wiedział, ale szybko się 

domyślił.  

4. Lubiłam z nim czubić. 

 
Bartek Lis kl. VI 

1. Zakochałem się już 2 razy. 

2. Były to koleżanki z mojej klasy. 

3. Oczywiście, były to uczucia odwzajemnione. 

4. Starałem się, żeby moje „ukochane” wiedziały, że 

mi się podobają (pamiętałem o ich urodzinach i 

imieninach) 

 
Asia Marciniak kl. VI 

1. Ciągle się w kimś zakochuję.  

2. Wszyscy byli starsi ode mnie i chodzili do naszej 

szkoły. 

3. Było  to uczucie platoniczne, nie miałam odwagi 

im tego powiedzieć.  

4. 4. Lubiłam, gdy byli w pobliżu i mogłam ich 

obserwować. 

 

Przygotowały: Martu:) i Pauli:D 
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Święto Zakochanych 
 

Dzień Walętego,  

to Święto Zakochanych.   

Miłosne melodie,  

grajom anielskie organy. 

Kupidyn  szczela, 

nie bąć załamany. 

Nim się obejŜysz,  

będziesz zakochany. 

Spod pióra panny Niki 

 

Autorka wiersza jest chyba zakochana, bo w utworze pojawiło się 5 

błędów ortograficznych. Znajdź je i popraw. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Imię i nazwisko 

 

 
Kupon przekaŜ do Weroniki Banachowskiej z kl. V do dnia 

08.02.2012r. 
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Połącz w pary postacie z bajek i filmów 

 
 

1. Kopciuszek 1. Shrek 

2. Jasmina 2. Bestia 

3. Ania  Shirley  3. Staś 

4. Piękna 4. Myszka Miki 

5. Nel 5. KsiąŜę 

6. Julia 6. Alladyn 

7.  Wilma Flintstone 7. Gilbert 

8. Fiona 8. Kaczor Donald 

9. Mini 9. Fred Flintstone 

10. Daisy 10. Romeo 
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Jeśli chcesz wyznać miłość obcokrajowcowi 

 
1. Te Amo 

2. Jeg  elsker dig 

3. Je t’aime 

4. Amo te  

5. Ti amo 

6. I love you 

7. Ich liebe dich  

8. Ik hou vam je 

9. Volim te 

Podaj w kolejności język w jakim 
napisano „Kocham Cię”, a kupon 
przekaŜ Marysi Kuźniackiej do 
dnia 08.02.2012r. 

 

 
 
 
 
 

Opracowała: Mana 
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Porady dla zakochanych 
 
1. Nie bekaj na randce. 

2. Nie spóźniaj się na umówione spotkanie. 

3. Na randce miej skarpetki do pary. 

4. Nie odbieraj smsów od innych  chłopaków lub dziewczyn. 

5. Kupuj ukochanej osobie drobne prezenty. 

6. Trzymajcie się często za ręce. 

7. Nie uŜywaj zbyt mocnych zapachów. 

8. Przed randką zdejmij aparat na zęby. 

9. Noś zawsze przy sobie gumę miętową lub Tic-Taki. 

10. Patrzcie sobie w oczy. 

 
Opracowała: Mana     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .........................................  2 .................................................  
3 .........................................  4 .................................................  
5 .........................................  6 ........... ……………………….. 
7 .........................................  8 .................................................  
9 ............................................  
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śyczenia walentynkowe 

 
 
Na górze róŜe, na dole fiołki, a my się kochamy jak dwa 
aniołki 
 
Wielbicielka 
Dawida Sobańskiego 
 

 
Kiedy stoisz na przystanku, nigdy nie myśl o dziewczynie, bo 
dziewczyna cię zawiedzie, a autobus Ci odjedzie. 
 
Dla Adriana Sobczaka. 
 

 
Pół jabłuszka, pół cytryny, słodkie usta u dziewczyny, gdy  je 
chłopiec pocałuje, to się miesiąc oblizuje. 
 
Wielbicielka  
Bartka Lisa 
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W dniu świętego Walentego, kaŜdy uczuciem 

obdarowuje kaŜdego, Ja  wam ślę 1000 
buziaków, 100 wesołych pluszaków, 10 

gwiazdek z nieba, i wszystkiego czego wam 
potrzeba. 
 
Dla Adriana Sobczaka, Krystiana Koisa, 

Bartka Lisa, Mateusz Stempnia i Dawida 
Majchrzaka od tajemniczej wielbicielki. 

 
 

 
Lubię Cię bardzo droga Maju, jesteś dla mnie najpiękniejsza.  
 
Mateusz Chojnicki 
 
 

 
W zeszłym roku pokochałam, 
a gdy przeszło wreszcie mi, 
wtedy nagle Cię ujrzałam, 
i odbiło znowu mi. 
 
Dla Adriana Sobczaka od 
zakochanej dwunastolatki 
 

 


