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Wielkimi krokami zbliża się dzień zakochanych: walentynki. Ale 

może zanim zamówicie czekoladki dla swojej miłości zobaczcie, jak 

wyglądają w innych krajach? Jak poprzednio omówię obyczaje w 

kilku krajach. 

W Stanach Zjednoczonych walentynki różnią się tym, że każdy 

dostaje podarunki, nie tylko nasze drugie połówki. Zgodnie ze 

zwyczajem, upominek otrzymują członkowie rodzin ofiarodawców, 

ich bliscy przyjaciele, a nawet współpracownicy. Jako prezent króluje 

tam bombonierka w kształcie serca. 

Następny przystanek na naszej trasie to Francja. Walentynki są tam 

obchodzone hucznie i romantycznie. Zamiast kartek czy czekoladek 

zwykle wysyła tam się piękne i pachnące kwiaty. Oprócz tego 

często zaprasza się wybrankę/wybranka serca do teatru. Po 

doskonałym spektaklu, Francuzi jedzą romantyczną kolację w 

drogiej restauracji. Jak w filmach! Ciekawostka: we Francji 

Walentynki to święto narodowe. 

W Hiszpanii walentynki nie są już takie romantyczne. Ukochani 

obdarowują się praktycznymi prezentami. Panowie zwykle 

otrzymują sprzęt elektroniczny a panie sprzęt AGD. Nawet w Polsce 

otrzymanie przez kobietę np. żelazka jest totalnym wyrazem 

nietaktu i braku szacunku. Albo złego gustu. 

Nie mogło zabraknąć zadziwiającej Japonii. Tutaj Walentynki to 

święto mężczyzn. Dostają czekoladki, zwykle z importu lub 

własnoręcznie robione. Kupne są przeznaczone dla członków rodziny 

lub przyjaciół. Jednak dziewczyny nic nie tracą, gdyż dzień wcześniej 

to one dostają prezenty od panów w tzw. Biały Dzień.  

W Niemczech symbolem Walentynek jest… świnia! Na każdej 

walentynce obok tekstu jest stawiane właśnie to zwierzę. Ponoć 

Niemcy marzą też o podróży Francji lub Włoch.  

We Włoszech, a dokładnie w Rzymie mieszkańcy 14 lutego idą do 

Bazyliki Santa Maria in Co medin. To właśnie tam leży prawdziwa 

czacha św. Walentego. Ludzie chodzą się za niego pomodlić. Poza 

tym kupują sobie stroje w kolorze czerwieni i chodzą do wykwintnych 

restauracji. 

W Estonii 14 lutego nie jest świętem 

miłości, ale przyjaźni. Mieszkańcy tego 

kraju w ten dzień podarowują prezenty 

swoim przyjaciołom i rodzinie. 

Podobnie jest w Finlandii.  

Dziękujemy Wam za uwagę i życzymy 

udanych walentynek.  

 

 

Zosia i Krzyś 
Żródło: https://podroze.onet.pl/ciekawe/walentynki-jak-obchodzi-sie-walentynki-w-roznych-krajach-

swiata/4x644x4 

WALENTYNKI DOOKOLA GLOBU 
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Smartfonik i pradziadek  
 

  Zbliżają się Walentynki… 

-O nie! Co ja teraz zrobię, nie mam komu dać prezentu. Jestem taki 

bezradny… - westchnął smartfonik niestety sam do siebie.  

Był bardzo smutny i rozczarowany. Pradziadek zapytał Iphonika: 

-Dlaczego masz taki smutny ekranik? 

-Lepiej nie pytaj… 

-Lolku powiedz! Proszę! 

-Oh no dobrze. Pewnie jak wiesz, niedługo są Walentynki…  

-Niech zgadnę? Nie masz kogo obdarować upominkiem? Prawda? 

-Zgadłeś. Jak się domyśliłeś? 

-Też kiedyś byłem młody. 

-Byłeś zakochany? 

-Oj tak i to nie raz… 

-Ile razy? – zapytał zaciekawiony Lolek. 

-1, 2, 3… Oj długo by liczyć. 

-Naprawdę??? Nie wiedziałem!!! Myślałem, że zawsze byłeś taki 

starszy! 

-Oj Lolku nieładnie tak mówić, o swoim dziadku! 

-No dobrze. Przepraszam, nie gniewaj się, nie chciałem Cię obrazić. 

Tymczasem dziadek poszedł gotować obiad. Lolek rozmyślał co 

zrobić i komu dać prezent… 

 Po kilku dniach, do miasta, w którym mieszkał Lolek 

przyjechała księżniczka wszystkich telefonów. Jeździła do 

wszystkich domów, szukając przyjaciela, któremu mogła coś 

podarować na Walentynki. W końcu przyszła kolej na dom Lolka 

i jego dziadka. 

-Puk, puk! – usłyszeli nagle smartfonik z pradziadkiem. 

-Dziadku, jak myślisz kto to może być? 

-Nie mam pojęcia, pójdę otworzyć. 

-Dzień dobry, panu. Jestem księżniczką telefonów i mam na imię Sara 

– przedstawiła się królewna. 

- Witaj wasza wysokość – przywitał się pan dziadek. – Lolku, chodź! 

- Co się stało? 

- Cześć, mam na imię Sara i jestem księżniczką. 

- Dzień dobry wasza wysokość! Ja nazywam się Lolek. 

- Mów mi po imieniu, Lolku. 

- Dobrze, Saro. 

- Księżniczko, wejdziesz do nas na obiad? 

- Chętnie – odpowiedziała księżniczka i tak właśnie rozpoczęła się 

przyjaźń Lolka i Sary. Smartfonik wiedział komu da walentynkę, 

księżniczka Sara też, więc kiedy nastał 14 lutego, przyjaciele 
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obdarowali się prezentami. Ich przyjaźń była już bardzo silna i nie 

mogli się ze sobą rozstać, do pewnego okrutnego dnia… 

cdn.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie zabaw zimowych  

Specjalnie dla czytelników naszej gazetki przedstawiam sporty 

zimowe, które możecie uprawiać sami w domu oraz ich historie: 

1. Sanki 

Oficjalna historia jazdy na sankach zaczyna się dopiero w początkach 

XIX wieku. Pierwszego świadomego zjazdu w dół stoku, w roku 

1817, dokonał feldmarszałek August Wilhelm Antonius graf 

Neidhardt von Gneisenau, który zjechał z Przełęczy Okraj w 

Karkonoszach. 

2. Narty 

Historia narciarstwa sięga epoki kamienia. Według niektórych źródeł 

deski jako środek usprawniający poruszanie się po śniegu 

wykorzystywali już ok. 9 000 lat temu mieszkańcy Azji Środkowej, 

głównie okolic Bajkału i gór Ałtaj. 

3. Łyżwy 

W kolejnych wiekach upowszechniła się idea jazdy na łyżwach jako 

rozrywki. Moda na ślizganie wybuchnęła z całą mocą w XVIII wieku. 

Łyżwiarstwo stało się ulubioną rozrywką elit i to tych przez duże „E” 

– na ślizgawkach widywano nawet Napoleona i Marię Antoninę! 

Lodowisk przybywało, a sprzęt wciąż podlegał udoskonaleniom. 

4. Snowboard 

W 1964 roku Shermann Poppen podczas zabawy ze swoimi dziećmi 

związał dwie narty i dał im do zabawy. Zaraz po tym jak pomysł się 

spodobał i dzieci chętnie tak się bawiły, podał go do urzędu 



 
 

5 
 

patentowego. Prawa produkcji sprzedał firmie produkującej kule do 

kręgli. Deskę ulepszył Jake Burton Carpenter, który przymocował 

ruchome pętle na stopy, co umożliwiało dłuższą jazdę i w 1977 roku 

rozpoczął produkcję swoich desek – snurferów. 

        - Kacper 

Linki: 
1. https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/32-s/1316-sanki 

2. http://wiedza.sklepmartes.pl/krotka-historia-narciarstwa/ 

3. http://wiedza.sklepmartes.pl/krotka-historia-lyzwiarstwa/ 
4.https://www.sportowahistoria.pl/wiadomosci/krotka-historia-snowboardingu,1851.html 

 

OD SPORTU DO KULTURY… 

 

 POLECANE PLANSZÓWKI: 

- Rummikub:  

cel gry: pozbądź się wszystkich kostek i zawołaj 

RUMMIKUB, zdobywając największą liczbę 

punktów. Przechytrzyj swoich przeciwników - 

dzięki chłodnej kalkulacji i odrobinie szczęścia. 

Pamiętaj, że Joker może ożywić rozrywkę, lecz 

gdy pozostaniesz z nim do końca gry, stracisz 30 

punktów. W tej grze trzeba być bardzo skoncentrowanym. Rummikub 

jest to gra dla 2-4 graczy w wieku od 7 lat. 

 

- Sequence: 

cel gry: być pierwszym z graczy lub drużyną, która zdobędzie jedną 

sekwencję albo dwie w zależności  od ilości graczy. Sekwencja jest to 

nieprzerwany ciąg 5 żetonów na planszy w jednakowym kolorze 

(czerwonym, niebieskim lub zielonym).  

Grasz na siebie, czy może będziesz 

blokować swoich przeciwników? 

Sequence to wciągająca gra, z milionami 

fanów na całym świecie. Teraz twoja pora 

dołączyć do tej wspaniałej gry rodzinnej. 

Trzymasz w ręku karty, wtedy los jest w 

twoich rękach! W Sequence trzeba być 

cierpliwym . Jest to gra dla 2-12 graczy w wieku od 7 lat. 

 

 

- Wsiąść do pociągu: Europa: 

cel gry: zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa 

się za: utworzenia połączenia 

między 2 sąsiadującymi miastami 

Europy, stworzenie najdłuższej 

trasy, realizację biletu poprzez 

utworzenie połączenia pomiędzy 

wskazanymi na bilecie miastami 

oraz każdy dworzec, którego nie 

umieściłeś na planszy przedstawiającej mapę Europy. Jest to gra 

wymagająca skupienia. W tej ciekawej grze może grać od 2-5 graczy 

w wieku od 8 lat. 
-  Ola  
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FILMY: 

Tryb samolotowy 

Kraj-Brazylia 

Premiera-23 stycznia 2020 

Film jest o influenserce, która zostaje wywieziona na wieś do 

dziadków, gdzie nie ma internetu. 

DJ Cindirella 
Kraj-Brazylia 

Premiera-28 lutego 2019 

Młoda nastolatka chce zostać DJ-ką, 

ale na jej drodze staje gwiazdor pop-u. 

Historia Kopciuszka świąteczne 

życzenie  
Kraj-USA 

Premiera-15 października 2019 

Piosenkarka pracuje jako elf i odnajduje swój magiczny cud. 

Wytańcz to! 
Kraj-USA 

Premiera-7 sierpnia 2020 

Główna bohaterka filmu chce zostać przyjęta do koledżu, ale musi w 

zamian zatańczyć wraz ze swoją grupą i wygrać konkurs. 

Wysoka dziewczyna 
Kraj-USA 

Premiera-13 września 2019 

Młoda dziewczyna jest wysoka i nikt jej nie chce aż do pewnego 

dnia. 

 

        - Asia  

Rusz głową! 

1. Znajdź 5 różnic.  

2. Policz trójkąty.  
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