
 

 

 

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze 

NUMER 2 - 2022/2023 

Witajcie! Zapraszamy Was do czytania nowego, dość niezwykłego, bo od-

świętnego numeru naszej gazetki. Świętujemy walentynki – DZIEŃ ZAKO-

CHANYCH. To bardzo niezwykły dzień. To wtedy zakochani mogą spędzić ze 

sobą zdecydowanie więcej czasu niż zwykle. Walentynki to magiczny czas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, 

Dużo uścisków, samych radości, 

Spełnienia marzeń, dużo słodyczy, 

W dniu Walentego, 

Redakcja Ci życzy ☺ 

 



REDAKCYJNY KOSZ POMYSŁÓW  

NA WALENTYNKOWE UPOMINKI 

 

 

 

DLA DZIEWCZYNY                                                    DLA CHŁOPAKA 

- KWIATKI, ALE NIE ZWIĘDNIĘTE 

- JAK NAJWIĘKSZE MASKOTKI 

- CZEKOLADKI, ALE LUKSUSOWE 

- LAURKA, WŁASNORĘCZNIE ROBIONA 

- PERFUMY, O ZAPACHU KWIATÓW 

   

 

 

Ewa ☺ 

- KUBEK, Z JEGO IMIENIEM 

- MASKOTKA, BO CHŁOPCY TEŻ 

JE UWIELBIAJĄ 

- SŁODYCZE, ABY OSŁODZIĆ 

MU DZIEŃ 

 

 



      Międzynarodowe zwyczaje walentynkowe 
 

                   Walentynki niby jedno święto, jednak w różnych 

             krajach obchodzi się je całkowicie inaczej. Dzisiaj                                    

przedstawimy kilka międzynarodowych zwyczajów walentynkowych 
  

     JAPONIA: 

W Japonii walentynki to święto mężczyzn! Tego dnia kobiety starają się rozpieścić swoje 

sympatie i obdarowują je czekoladkami, jednocześnie mając nadzieję, że wkrótce ich ukochani                      

odwdzięczą się tym samym. 

     USA: 

W USA obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się sympatią, nie musi to być koniecznie 

druga połówka. Może to być kolega, przyjaciel, szef, nauczyciel czy babcia. Najpopularniej-

szym prezentem są bombonierki w kształcie serca lub czerwone róże. Miasta toną w czerwo-

nych serduszkach, radia są pełne miłosnych piosenek a telewizja i kina są pełne filmów o miło-

ści. 

     WIELKA BRYTANIA: 

Dawniej dzieci przebierały się za dorosłych i chodziły do sąsiednich domów, śpiewając piosenki 

o miłości. Ich głównym motywem było hasło „Dzień dobry, Walenty”. Obecnie w Wielkiej Bry-

tanii dużą popularnością cieszą się kartki z podobiznami Shakespearowskich kochanków, czyli 

Romea i Julii. 

     FRANCJA: 

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. 

     WŁOCHY: 

Włosi znani ze swojej romantycznej natury bardzo hucznie świętują walentynki. W Italii kró-

luje czerwień. W miejscu spoczynku Świętego Wojciecha, czyli w Umbrii w niedzielę poprze-



dzającą walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. Właśnie wtedy pary z różnych stron świata 

przybywają nad grób Świętego Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność.                        

     CZECHY: 

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. 

     SŁOWENIA: 

W Słowenii walentynki to pierwszy dzień, kiedy idzie pracować się w polu lub w winnicach. Sło-

weńcy wierzą również, że właśnie tego dnia ptaki łączą się w pary. Żeby jednak zobaczyć to na 

własne oczy, trzeba wyjść w pole boso - nawet jeśli na zewnątrz panuje mróz, a na ziemi leży 

śnieg. 

     BRAZYLIA: 

Podczas walentynek single urządzają sobie wróżby, np. wrzucają do kapelusza karteczki z 

imionami, a następnie jedną z nich losują. Wierzą, ich małżonek będzie nosił takie imię, jakie 

pojawiło się na wyciągniętym przez nich skrawku papieru. 

     WALIA: 

Walijczycy święto miłości obchodzą wcześniej niż wszyscy. Już 25 stycznia, czyli w dzień św. 

Dwynwen - patronki kochanków, wręczają swoim ukochanym... łyżki! Oczywiście nie byle jakie 

sztućce, ale piękne drewniane i rzeźbione łyżki, które najczęściej są ozdobione miłosnymi 

symbolami. 

     ESTONIA: 

14 lutego w Estonii to nie święto miłości, ale przyjaźni. Miłość czasem się kończy, a przyjaźń 

zazwyczaj trwa i trwa, dlatego Estończycy w walentynki obdarowują swoich przyjaciół, a nie 

swoje połówki. 

     DANIA I NORWEGIA: 

14 lutego kobiety otrzymują anonimowe listy z miłosnymi wierszami. Chociaż walentynki nie są 

podpisane, to mężczyźni starają się jakoś naprowadzić swoje ukochane na właściwy trop i na 

samym końcu kartki malują tyle kropek, ile ich imię ma liter. Jeśli dziewczynie uda się zgad-

nąć, kim jest jej adorator, w Wielkanoc dostanie od niego jajko.  



ŻYCZENIA WALENTYNKOWE 

 Nasza poczta walentynkowa bardzo Wam się spodobała. Tutaj przedsta-

wiamy Wasze walentynki. Dziękujemy wszystkim autorom, a odbiorcom życzymy 

miłego czytania. W gazetce umieściliśmy tylko czytelnie i bezbłędnie napisane 

życzenia.  

OD: Nadii – przyjacielska walentynka 

DLA: Natalii z 7a 

ŻYCZENIA: Cieszę się, że jesteś przy mnie, kiedy trzeba. Pocieszasz mnie. Jesteś bar-

dzo ważna dla mnie. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze będę po Twojej stronie i nie waż-

ne, co się stanie, zawsze będę chciała jak najlepiej dla Ciebie. Zawsze będę Cię wspie-

rać. 

 

OD: Piotra 

DLA: Zuzi Wawrzyniak 

ŻYCZENIA: Kocham Cię. Na górze róże na dole fiołki, jesteś piękniejsza niż małe kotki. 

 

OD: Anonim 

DLA: Pani Ani Jankowskiej 

ŻYCZENIA: Pani jest bardzo miła dla wszystkich ☺ wszystkiego najlepszego. 

 

OD: Ewy ☺ 

DLA: Wszystkich uczniów i nauczycieli 

ŻYCZENIA: Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. 

 

OD: Julii 

DLA: Vladka 

ŻYCZENIA: Lubię Cię. 

 

OD: Ola 

DLA: Sofii Sapy 6B 

ŻYCZENIA: Ty moja ulubiona Sofijko.  

 



OD: Wielbiciel 

DLA: Kaja Pawlicka 

ŻYCZENIA: Jesteś tak piękna,  że sam nie wiem jak to powiedzieć. 

 

OD: Darina 

DLA:  Wszystkich nauczycieli 

ŻYCZENIA: Życzymy szczęścia, zdrowia.  

 

OD: Chmułki 

DLA: Rudego 

ŻYCZENIA: Lubię Cię. 

 

OD: Gai Blonkowskiej z 3a 

DLA: Zuzi z 3a 

ŻYCZENIA: Z okazji Dnia Walentego życzę szczęścia różowego, dużo miłości, pełno ra-

dości, wiele szczęścia, moc słodkości, pogody życia całego i chłopca wymarzonego. 

 

 

OD: Bożenki 

DLA: Pana Łukasza 

ŻYCZENIA: Szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego. 

 

 

OD: Oli z 3a 

DLA: Sofii z 3a 

ŻYCZENIA: Życzę zdrowia, szczęścia. 

 

OD: Ode mnie XD 

DLA: Wanessa 

ŻYCZENIA: Pozdrawiam ☺ 

 

OD: Pani Ewy Gmiterek  

DLA: Grona Pedagogicznego i wszystkich uczniów SP 15 

ŻYCZENIA: Dużo radości, zdrowia, sukcesów, spełnienia marzeń, życzliwości i miłości na 

każdy dzień. 



 

OD: Mileny Więckowskiej 3a 

DLA: Oli Sierockiej 

ŻYCZENIA: Walentynka dla mojej drogiej najlepszej przyjaciółki. 

 

OD: Gai Blonkowskiej z 3a 

DLA: Alexa z 3a 

ŻYCZENIA: Słońce nauczyło mnie marzyć, gwiazdy miłością darzyć, deszcz nauczył mnie 

szlochać, a Ty nauczyłeś mnie kochać! 

 

OD: Ewy z 5a 

DLA: Wanessy Ignasiak z 5a 

ŻYCZENIA: Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Pro-

szę, nie zmieniaj się i nigdy się nie poddawaj! Nawet, jeśli przestaniesz mnie lubić, to 

wiedz, że ja zawsze we wszystkim Ci pomogę! ☺ 

 

OD: Hanna 

DLA: Margarita 

ŻYCZENIA: Bądź zdrowa. Bądź zawsze ładna. 

 

OD: Krecika 

DLA: Kuby 

ŻYCZENIA: I love you Kuba! 

 

OD: Shkuropat Dariny z 3b 

DLA: Wszystkich nauczycieli 

ŻYCZENIA: Życzę nauczycielom szczęścia i zdrowia. 

 

OD: Anastasii Ivantsiury z 3a 

DLA: Lidii Mierkiewicz 

ŻYCZENIA: Ślę miłą walentynkę dla mojej koleżanki. 

 

OD: Denis Ivanova 

DLA: Sebastiana z 1c 

ŻYCZENIA: Cieszę się, że jesteś fajny.  



 

OD: Grako 

DLA: Alex z 3a 

ŻYCZENIA: Bardzo Cię lubię. 

 

OD: Anonima z 5a 

DLA: Pani Izy Motały 

ŻYCZENIA: Pani jest bardzo miła dla wszystkich, nie krzyczy i świetnie tłumaczy. 

Wszystkiego najlepszego! 

 

OD: Oli z klasy 3a 

DLA: Zuzi z klasy 4a 

ŻYCZENIA: Życzę Ci zdrówka, szczęścia, radości, dużo przyjaciół i szóstek w szkole, 

żebyś żyła szczęśliwie następne 100 lat. 

 

OD: Gai Blonkowskiej z 3a 

DLA: Seleny z 3a 

ŻYCZENIA: Dzień jest wyjątkowy, bo walentynkowy, więc szepczę Ci do uszka, że ko-

cham z całego serduszka.  

 

OD: Seleny z 3a 

DLA: Marcela z 8c 

ŻYCZENIA: Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. 

 

OD: Tajemniczego wielbiciela 

DLA: Marceliny z 8c 

ŻYCZENIA: Dzięki za spędzone wspólnie lata. 

 

OD: Tajemniczej wielbicielki 

DLA: Krystiana Kuligowskiego 

ŻYCZENIA: Jesteś moim ulubionym chłopcem w szkole. Mam nadzieję, że będziemy kie-

dyś razem. 

 

 

 



DLA ZAPOMINALSKICH!!! 

Jeżeli zapomniałeś o walentynkach, a  

                                          chcesz zrobić prezent na ostatnią chwilę,  

to coś dla CIEBIE! Wystarczy, że się podpiszesz. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 W Dniu Świętego Walente-

go masz życzenia z serca 

mego! Od początku znajo-

mości w moim sercu stale 

gościsz.  

I zostaniesz tam do końca, 

 bo to rzecz nieustająca 

              ____ 

 

Dzień Świętego Walentego! 

To dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu wszyscy to wy-

znają, 

Że chcą kochać i kochają! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


