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Wróżby  walentynkowe
Wróżenie z płomienia świecy

Ustawiamy stabilnie świecę i obserwujemy 
płomień. Zadbajmy aby w pomieszczeniu nie 
było przeciągów ani innych źródeł światła. Jeśli:

 * Płomień się chwieje - ukochana osoba nie 
długo wyjedzie na dłuższy okres czasu.
 * Płomień duży i jasny - przed Tobą wielka 
miłość z kimś kogo jeszcze nie znasz.
 * Płomień wiruje - ktoś knuje przeciwko 
Twojemu związkowi i chce odebrać Ci partnera. 
Uważaj.
 * Płomień iskrzy - spodziewaj się namiętnego 

romansu.
 * Płomień pali się niestabilnie - przed Tobą wiele miłosnych wzlotów i 
upadków.

Wróżenie z jabłka

Wypisz na kartce imiona bliskich 
Twojemu sercu osób. Zakręć jabłkiem 
dookoła osi i szybko czytaj po kolei 
wypisane wcześniej imiona.

 Na jakim imieniu jabłko przestanie się obracać oznacza, że ta osoba 
również darzy Cię uczuciem.

S.Grochocka



Prezenty walentynkowe
14-sty lutego to dzień, kiedy 
ludzie wyznają sobie miłość, 
a jeśli nie są zakochani, to 
życzą sobie i innym , aby 
miłość w końcu ich 
spotkała .Upominki i 
prezenty walentynkowe to 
ważny  element Dnia 
Zakochanych. Chodzi o to, 
żeby podarować ukochanej 
osobie symbol prawdziwej 
miłości.

Prawie 
każda pani 
ucieszy się z 
ładnego wisiorka, 
bransolety czy 
ulubionych 
perfum. Można 
też sprawić 
swojej  kobiecie 
niespodziankę w 
postaci prezentu 
wykonanego własnoręcznie. 

Panie mają z kolei dylemat 
-jaki  w zamian upominek 
wymyślić dla swojego 
ukochanego?
Panowie będący zapalonymi 
fanami muzyki  ucieszyliby 
się z pewnością z płyty 
ulubionego zespołu. Można 
też kupić im grę 
komputerową lub wykonać 
prezent samodzielnie.

Ż.Żubrowska



 Filmy 
walentynkowe

Pamiętnik" to historia pewnej miłości, 
która rozkwitła na początku lat 40. 
gdzieś w Karolinie Północnej. Duke 
(James Garner) odczytuje ją  starej 
kobiecie cierpiącej na chorobę 
Alzheimera (w tej roli Gena Rowlands). 
Dzięki sile uczucia przeżywa na nowo 
cudowne chwile swojej wielkiej miłości. 
Przypomina sobie, kiedy po raz 

pierwszy zobaczył Allie Nelson (Rachel McAdams) - ich spotkania, wspólne 
wakacje i trudny okres rozstania, gdy zniknęła z jego życia na siedem lat... 
"Pamiętnik" jest ekranizacją bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa.

Duma i uprzedzenie

Do malowniczego Netherfield 
przybywa przystojny i bogaty Charles 
Bingley z zamiarem osiedlenia się tam 

na stałe. Przybysz wzbudza żywe 
zainteresowanie lokalnej społeczności, 

zwłaszcza niezamożnych panien na 
wydaniu. Na zawarciu bliższej 

znajomości z nowym sąsiadem zależy 
szczególnie pani Bennet, matce pięciu 

dorosłych córek, których jedyną szansą 
na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały 

rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana 
Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley 

zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego 
najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem 

jej młodszą siostrę, Elżbietę. 
 Żródłó : www. Filmweb.pl                                                                                                     E.Romańska



Odwieczni kochankowie
Najpotężniejsze i najbardziej 
pożądane uczucie przez 
ludzkość, to wbrew  wszelkim 
pozorom miłość. Właściwie to 
już na świat przychodzimy z tą 
właśnie potrzebą. Towarzyszy 
nam w każdym etapie naszego 

życia, szczególną rolę odgrywa w 
okresie dojrzewania , ponieważ 
właśnie wtedy kształtuje się 
nasza wrażliwość emocjonalna 
.Pierwsze zauroczenie , 
zainteresowanie druga osoba jest 
zawsze intensywne i zawsze 
angażujące. W takiej sytuacji 

nasza miłość, przysłania nam 
cały świat i przede wszystkim 
otaczającą 
rzeczywistość. Doświadczenia, 
które przeżywamy w czasie 
dorastania są bezcenne oraz 
bardzo potrzebne ,uczą bycia z 

druga osobą ,kompromisów 
oraz szacunku ,który musimy 
dać innemu człowiekowi.
Miłość przeważnie kojarzy 
nam się ze szczęściem, 
spokojem i 
bezpieczeństwem , lecz nie 
zawsze tak jest, a nawet 
ośmielę    stwierdzić że 
rzadko .Jednym z 
przykładów miłości 
nieszczęśliwej  jest 
średniowieczna celtycka 

historia kochanków ,czyli 
„Dzieje Tristana i Izoldy „ . W 
owych czasach najczęstszą 
przepaścią 



był  status społeczny. Ona była 
przyszłą żoną króla , a on jej 
poddanym. Kochankowie nie 
potrafili odpowiedzieć na swoje 
uczucie , ponieważ było ono 
warunkowe i tak naprawdę to 
przez magiczny napój połączyło 

ich tak piękne uczucie ,lecz nie 
chcieli tego, twierdzili, że gdyby 
tylko mogli wyzwoliliby się od 
niego  .Cały tragizm polegał na 
tym,że nie potrafili bez siebie żyć 
, a razem tez nie było im to 
dane .Kochankowie próbowali 
walczyć z losem , Tristan 

średniowieczny rycerz dla , 
którego honor , godność i oddanie 
władzy winno być najważniejsze 
, nie chciał żyć  z tym 
brzemieniem ,  być zdrajcą króla i 
obrażać Boga. Z przekonaniem 
że właściwie postępuje  opuścił 

Kornwalię. 
Tęsknota i ogrom 
miłości sprowadza 
wielkie cierpienie na 
zakochanych. 
Wskutek historia 
kończy się śmiercią 
obu kochanków, 
która skraca ich 
męki .Po śmierci z 
ich grobów wyrasta 
głóg , który splata 
się niczym 

stęsknione ramiona .Dla owej 
irlandzkiej księżniczki Izoldy 
Jasnowłosej i rycerza Tristana 
nie było żadnej szczęśliwej 
alternatywy, ponieważ człowiek 
nie jest wstanie kierować swoimi 
uczuciami ,nie może ich także 
wyperswadować.   

 M.Zwalińska



Makija  w stylu lat 60.ż

Kocie oko można malować na kilka  
sposobów. Pierwszym jest użycie  
ciemnych cieni do powiek, które  

powinny wydłużać zewnętrzną linię  
kącików oczu. Wizażyści i inne osoby,  

które potrafią wykonać perfekcyjne  
kreski, robią je przy użyciu miękkiej,  
ciemnej kredki. Natomiast w stylu  

japońskim maluje się drzeworyty eye-
linerem. Kreska nie musi być czarna,  

odpowiednia będzie też innego, ciemnego koloru, na przykład brązu. 
Dodać można również w 

wewnętrznych kącikach oczu kropki  
złotym, srebrnym czy innym 

rozświetlającym cieniem. Kolejnym  
krokiem jest wytuszowanie rzęs  
maskarą. Ta najlepiej, żeby była  
czarna, pogrubiająca rzęsy. Usta  

dobrze jest pomalować bezbarwnym  
błyszczykiem, korektorem lub beżową  

pomadką. Policzki mają być lekko  
muśnięte delikatnym różem. 

Do tego typu make up’u fryzura  
powinna być prosta, skromna. Mogą to być rozpuszczone lub związane  

włosy w kok. Podobnie jest z biżuterią – nie może być zbyt  
ekstrawagancka. Taka stylizacja odpowiednia będzie na większe  

wyjścia i uroczystości. Kocie oko można również nosić na co dzień, jeśli  
ma się wyczucie stylu i potrafi dobrać odpowiedni ubiór.

E.Romańska



ZAGADKI LOGICZNE

Tajemnicza Wyspa
Wyspę zamieszkują prawdomówni i 
kłamcy. Prawdomówni zawsze mówią 
prawdę, a kłamcy zawsze kłamią. 9 
mieszkańców ustawiło się w kolejce.

Każda osoba z kolejki, z wyjątkiem pierwszej, powiedziała: 
"Osoba stojąca bezpośrednio przede mną to kłamca", 
natomiast osoba stojąca w kolejce jako pierwsza powiedziała: 
"Wszyscy za mną to kłamcy". Ilu kłamców stało w kolejce?

Odp:5
W klasie...

   Spośród uczniów w klasie:

      50% ma czarne włosy,
      25% ma blond włosy,

      33% to dziewczynki,
      67% to chłopcy.

      a) Wszyscy uczniowie o włosach blond to chłopcy.
      b) Niektórzy chłopcy mają czarne włosy.
      c) Niektórzy uczniowie o włosach blond to dziewczynki.
      d) Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mają czarne włosy.

      Pytanie: Które z następujących zdań jest na pewno 
prawdziwe?

  Prawidłowa jest odpowiedź b)

Karolina Jakubiak 






