Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest na
całym
świecie 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Możliwe, że
zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego
święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 - 15 lutego
ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, boga
przyrody.
Tego dnia wszyscy zakochani obdarowywują się prezentami i wyznają
sobie miłość.
Najpopularniejszymi z prezentów są kartki walentynkowe z
pięknymi wierszami o miłości, kwiaty,
słodycze oraz inne pomysłowe upominki. Symbolem walentynek jest
serce, które jest też elementem
walentynkowych tradycji w Polsce. Jednym ze zwyczajów jest
uroczysta kolacja w ten wyjątkowy
wieczór. Najważniejszym elementem tego dnia jest to aby być z
ukochaną osobą. Nie jest ważne aby
wydawać majątek na drogie prezenty lub wspólne wyjścia do kina, lecz
to aby spędzić ten dzień
razem.

Olśnij ukochaną osobę mówiąc jej „Kocham cię” w różnych
językach.
Albańskim - The dua
Angielskim - I love you
Arabskim - Ohiboka
Bułgarskim - Obliczam te
Brazylijskim - Eu te amo
Chińskim - Wo ai ni
Czeskim - Miluji te
Duńskim - Jeg elsker dig
Filipińskim - Mahal ka ta
Francuskim - Je t'aime
Greckim - S'apogo
Hebrajskim - Anee ohev otakh
Hiszpańskim - Te Qiero
Holenderskim - Jk haud van jou
Indonezyjskim - Saya cinta padamu
Islandzkim - Eg elska ting
Japoński - Watakushi wa anata o aishinasu
Łacińskim - Te amo albo Vos amos
Niemieckim - Ich liebe dich
Norweskim - Jeg elsker deg
Portugalskim - Te amo
Rosyjskim - Ja ljublju tiebja
Rumuńskim - Te jubesc

W dniu Świętego Walentego
dla misiaczka kochanego
wielkie serce śle ja skrycie
bo ja kocham cię nad życie

Choć się boję odrobinkę,
ślę do Ciebie Walentynkę
bo nadzieję cichą mam,
że Ci troszkę szczęścia dam.
W kawiarence przy deserze,
na kolacji, na spacerze,
o północy i w południe,
będzie nam ze sobą cudnie!
Miłość jest jak tęcza
jak barwy łączy serca
ja błękit, a ty czerwień
ta miłość jest już we mnie
tak żyć będziemy sami
pomiędzy kolorami
a czerwień na błękicie
odmieni dawne życie
jesteśmy w końcu sami
swoimi malarzami.

Ślę Ci moją Walentynkę
zrób więc do mnie słodką minkę,
daj buziaka albo dwa
i niech nasza miłość trwa!

Zbyt się krępuje, by Ci powiedzieć,
Jakie uczucie w mym sercu tkwi.
Jednakże pewną rzecz musisz wiedzieć;
Bez Ciebie szare są wszystkie dni.
Jeśli nie zwrócisz na mnie uwagi,
To moje życie nie zmieni się.
Może mi starczy kiedyś odwagi,
By Ci oznajmić, że Kocham Cię.

W naszej szkole prowadzimy także „Pocztę
walentynkową”. Dzięki niej można przesłać
swojej sympatii szkolnej kilka miłych słów. Mamy
nadzieję, że uczniowie naszej szkoły nie
zmarnują takiej wspaniałej okazji.

„Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie
istnieje żaden powód do miłości.”
— Paulo Coelho

Alchemik

Autorki:

Olga Danł
Paulina Karczmarz
kl. IIa

