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1. Nasyp ziemny np. wzdłuż
rzeki
2. Koleżanka Oli z
Elementarza lub mała
Alicja
3. Popularny napój
4. Płaczka, ktoś kto płacze o
wszystko
5. Sprawdzanie np. biletów
6. Zdrobniale tata
7. Wokół dachu – do
odprowadzania wody
8. Uchylenie się od czegoś
np. od ciosu
9. Mianownik ….? Co?
10. Łączy zakochanych
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Waga 23.09 - 22.10:
Twarda sztuka z Ciebie - masz w sobie masę
pewności siebie, charyzmy i siły przebicia.

Baran 21.03-19.04:
Miłość pokaże Ci świat, którego dotąd nie
znałeś! Jeśli chcesz, by w Twoim życiu
zagościła miłość, zrób dla niej miejsce!

Skorpion 23.10 - 21.11:
Skaczesz z kwiatka na kwiatek i nie
przywiązujesz się do ludzi, więc nic
dziwnego, że wciąż jesteś sam i tęsknisz do
prawdziwej miłości. W tym roku nie będzie
inaczej, jeśli się nie zmienisz...

Byk 20.04-20.05:
Nie zapominaj o okazywaniu uczuć! Poszukaj
kogoś naprawdę wyjątkowego - osoby, która
pasuje do Ciebie w 100%.

Bliźnięta 21.05-21.06:
Otwórz się trochę na świat! Jesteś trochę
samotnikiem, a to nie sprzyja nowym
znajomościom i miłosnym uniesieniom.

Rak 22.06-22.07:
Popracuj nad swoją zazdrością i opanuj ataki
gniewu! Nic Cię nie ogranicza, nadszedł dla
Ciebie czas na zabawę, masę nowych
znajomości i korzystanie z życia.

Lew 23.07 - 22.08:

Strzelec 22.11 - 21.12:
Lada chwila ściągniesz na siebie uwagę
kogoś wyjątkowego i tym razem to uczucie
zwali Cię z nóg.

Koziorożec 22.12 - 19.01:
W tym roku czeka Cię miłosna przygoda, a
nawet... kilka. Na wielu osobach zrobisz
wrażenie, będziesz kusił i czarował i może z
tego wyniknąć kilka ciekawych akcji.

Wodnik 20.01 - 18.02:
Weź się w garść i zacznij działać, bo miłość
niestety tym razem sama nie przyjdzie.
Odstraszasz ją swoim marudzeniem.

Miłość przychodzi wtedy, kiedy jej nie szukasz
- znasz to powiedzenie?

Ryby 19.02 - 20.03:
Panna 23.08 - 22.09:
Już za kilka miesięcy czeka Cię całkowita
zmiana! Wszystko wywróci się do góry
nogami za sprawą pewnej osoby.

Poczekaj, cierpliwości, jeszcze trochę...
Małymi kroczkami zbliża się do Ciebie coś,
na co naprawdę warto poczekać.
Opracowała Wiktoria Romankiewicz

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto
Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich
pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni
jerozolimskiej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem
żydowskim, jako pierworodny syn był
ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy też starzec Symeon wypowiedział
proroctwo nazywając Jezusa "światłem na
oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego
święto, to jest bogate w symbolikę światła.
Święto ofiarowania Pana Jezusa należy do
najdawniejszych w chrześcijaństwie, gdyż było
obchodzone w Jerozolimie już w IVw.,
odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste
procesje ze świecami.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki
Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także
Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia
zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni
Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na
wyłączną służbę Bogu.
Opracowała p. Justyna Romankiewicz

Chcę być Twoją Walentynką,
pomalować usta szminką,
do ucha ci szeptać słodkości
bo dziś jest dzień miłości...
Z okazji Dnia Walentynkowego
ślę całusa ogromnego.
Kocham Cię swym sercem małym
jesteś dla mnie, światem całym!
Żyję, by kochać,
kocham, by żyć,
a Ty jesteś właśnie tym,
z którym chcę być.
Tego nikt nie odkryje
tego nikt nie zobaczy
tego nikt nie poczuje
jeśli nie wie co znaczy
wciąż kochać za nic
i wierzyć bez granic
w to, że coś zmienię
mając tylko w Tobie nadzieję.
KOCHAM CIĘ u mnie, w trumnie,
bezrozumnie i rozumnie całkiem,
gdy biegasz za mną z wałkiem
i gdy włosy usztywniasz białkiem,
całkiem zgłupiałem
- tak się zakochałem.
W dniu Świętego Walentego,
Życzę Tobie byś miał tego,
Kto Ci taką kartkę wyśle,
I cieplutko Cię uściśnie.
Aby zawsze kochał Ciebie
I by było wam jak w niebie.
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Pomysły na walentynkowe prezenty
Jak co roku – 14 lutego obchodzimy
Dzień Zakochanych czyli Walentynki.
I jak co roku mamy zawsze kłopot co
podarować swoim ukochanym, ale
także w jaki sposób okazać swoją
sympatię przyjaciołom, znajomym.
Otóż najlepsze są prezenty zrobione
własnoręcznie.
Wtedy
osoba
obdarowana wie, że ktoś włożył
w prezent całe swoje serce. Oto kilka
propozycji:
1. Kartka Walentynowa – technika
dowolna, rozmiar dowolny, liczy
się tylko dobry pomysł.
2. Ramka na zdjęcie – można
kupić ramkę np. drewnianą – nie
kosztuje dużo i ją ozdobić np. w
serduszka. Można też zrobić ją
samemu z grubego brystolu.
3. Ciasteczka i słodkości – upiec
ulubione ciasteczka, ładnie je
zapakować i ofiarować
przyjaciołom. Zawsze można
poprosić mamę o pomoc, na
pewno chętnie się zgodzi.

luty 2014

O Tobie dzisiaj marzę
w ten dzień
walentynkowy
i różne śmieszne myśli
wpadają mi do głowy
Za oknem pada śnieżek
i drzewa wiatr kołysze
a ja za Tobą tęsknię
i list do Ciebie piszę
Pięknych, udanych,
niezapomnianych
Walentynek
Życzy
Redakcja

