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SVIATOK ZAMILOVANÝCH 

 

alentín. Sviatok, na ktorý sa teší väčšina zamilovaných mladých ľudí. 
Práve vtedy sa obdarúvame kvetmi, sladkosťami či inými drobnosťami. 
Napriek tomu, že tieto veci majú skôr moderný základ, sviatok svätého 

Valentína siaha ďaleko do histórie. 
 Legenda vraví, že v 3. storočí kňaz a lekár Valentín sobášil ľudí, a to aj napriek 

zákazu vtedajšieho cisára Claudia II. Zákaz zásnub v Ríme bol vydaný kvôli tomu, že 
vojaci počas vojen nechceli opúšťať svoje manželky a deti. Valentín aj napriek tomuto 
zákazu sobášil zamilované páry. Keď to Claudius zistil, uväznil ho. No a práve 14. 
februára 296 ho dal popraviť. Valentín pred svojou smrťou napísal zamilovaný list dcére 
väzenského dozorcu, a tak vzniklo prvé valentínske prianie.  

 
Valentín vo svete 
 
Sviatok svätého Valentína je rozšírený po celom svete. Tak napríklad v Škótsku sa 

každý rok usporadúva festival, na ktorom si mladí ľudia losujú z klobúka meno svojho 
Valentína alebo Valentínky, s ktorou potom majú pretancovať celý večer. V Anglicku sa 
traduje, že 14. februára si vtáci (najmä holuby a labute) volia svojich partnerov na celý 
život. Aj v Spojených štátoch amerických má sviatok sv. Valentína dlhú tradíciu. Prvé 
valentínske pohľadnice boli vyrobené v 19. storočí. Maľovali sa ručne, zdobili sa 
ornamentmi, morskými mušľami alebo sušenými kvetmi a podobne. 
 
Aj my máme pár kreatívnych nápadov na výrobu originálnych valentínok, ktoré určite 
pobavia, ale aj dojmú vaše lásky.  
Natália Fedorjaková, 8. B 

 
 

                                    „Kúzlo prvej lásky je v tom, že neveríme, že niekedy skončí.“ 

Benjamin Disrael 

V 
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VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2015 
 

 
 

j v tomto roku od 9. 2. do 13.3. 2015 je spustená Slovenským 

červeným krížom v spolupráci s Národnou transfúznou službou 

SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc 20. ročník  

Valentínskej kvapky krvi. Tento rok nesie podtitul „Životne dôležitá 

príťažlivosť.“ Tento podtitul hovorí o dôležitosti darovania krvi 

opakovane berúc do úvahy nezištnú pomoc ľuďom v podobe darcovstva 

tej najdrahšej tekutiny.  Cieľom celoslovenskej kampane je šíriť 

myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. 

My, žiaci základnej školy, ešte krv darovať nemôžeme, avšak môžeme 

aj takouto formou šíriť a propagovať túto vysoko humánnu myšlienku... 

Povedzte o tom všetkým tým, ktorí krv darovať môžu.. Viac informácií 

získate na  webovej stránke: http://www.ntssr.sk/396/valentinska-

kvapka-krvi-2015 . 

 
 

 

Natália Fedorjaková, 8.B 

 

A 
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Anketa k valentínskemu sviatku 

 
ri príležitosti sviatku sv. Valentína sme sa rozhodli osloviť žiakov 
druhého stupňa s niekoľkými  otázkami týkajúcimi sa tohto krásneho 
sviatku. Z každého ročníka sme si vybrali desať spolužiakov  a opýtali 

sme sa ich: 
 
1. Oslavuješ sviatok sv. Valentína? 
2. Aký darček si už dostala niekedy k Valentínovi? 
 
A tu sú odpovede niektorých spolužiakov: 
 

5. ročník 
 

1. Otázka: Oslavuješ  sviatok sv. Valentína ? 
 

1. Nie. 
2. Ani nie. 

3. Neoslavujeme. 
4. Hej , dám si kofolu a snívam. 

5. Oslavujem , píšem Valentínky a som s kamarátmi. 
6. Nie, ale viem, že je Valentín. 

7. Hej , dám mamke kvet. 
8. Nie. 

9. Hej , normálne. 
10.Áno , ráno si dáme v triede darčeky. 

 
2. Otázka : Aký darček si už dostal/a k Valentínovi ? 

 
1. Žiadny. 

2. Papierové srdce od spolužiačky. 
3. 3 papierové srdiečka. 

4. List. 
5. Lízanku a iné papieriky. 

6. Väčšinou Valentínky. 
7. Kvet  a  nejaké pero. 

8. Žiadny. 

P 
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9. Tak......žiadny. 
10. Sladkosti. 

 
6. ročník 

 
1)Otázka: Oslavuješ  nejako Valentína (a či vôbec ) ? 

 

1. Áno, oslavujem.  Oslavujem ho doma s rodinou. 

2. Áno, oslavujem. V škole so spolužiačkami. Doma 
Valentína neoslavujeme. 

3. Áno, oslavujem s tými, ktorých mám rada. 

4. Sem-tam oslavujem, dám mamke kyticu. 

5. Neoslavujem ! 

6. Neoslavujem, iba keby mi chlapec poslal Valentínku... 

7. Nikdy neoslavujem 

8. Nie, neoslavujem, ale pošlem Valentínku. 

9. My doma ani veľmi  neoslavujeme, ale v škole posielam Valentínku 

(nepoviem komu...)  
10.Dám darčeky, ale iba rodičom. 

 

2)Otázka : Aký darček si už dostal/a k Valentínovi ? 
 

1. Dostala som pomôcky do školy a knihu. 
2. Dostala som prianie a sladkosti. 

3. Najkrajší darček, ktorý som k Valentínovi dostala,  bol prívesok v tvare 
srdca. 

4. Dostal som čokoládu . 
5. Nedostal som nijaký darček. 

6. Dostala som lízanku od ocka a od jedného chlapca čokoládu. 
7. Nedostala som žiadny. 

8. Dostala som Valentínku a cukríky. 
9. No.....Valentínku. 
10.Malého  anjelika. 

 
 
(Miroslava Jurašková , Lívia Hudá 6.A ) 
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Valentínsky rozhovor 
 

 krátky rozhovor sme požiadali aj žiakov z vyšších ročníkov, 
samozrejme, na tému Valentín.  
 

1. Oslavuješ sviatok svätého Valentína? 
 
Ona: Valentín oslavujem len vtedy, keď je s kým, samozrejme. Tento rok 
som ho strávila obzvlášť príjemne. 
 
On: Sviatok svätého Valentína som oslavoval až tento rok, predtým ani 
raz.  
 

2. Ako si ho tento rok oslávil/a? 
 

Ona: Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať.  
 
On: Bol som v kine. 
 

3. Aká je tvoja predstava dokonalého Valentína a čo považuješ za ideálnu 
Valentínku? 

 
Ona: Dokonalý Valentín? Večera pri sviečkach s ružami, hudba v pozadí. 
 
On: Predstava ideálneho Valentína sa mi splnila tento rok. A ideálna 
Valentínka by mala byť napísaná zo srdca osobou, ktorá ťa miluje. 
 
 Našim respondentom veľmi pekne ďakujem za odpovede o tomto čoraz 
populárnejšom sviatku. 

 

 

( Natália Fedorjaková, VIII.B) 

 

 

O 
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Cher Lloyd : With Ur love 
 

R: Lietam  s tvojou láskou, žiarim s tvojou láskou, jazdím s tvojou láskou. 
Flying  with ur love, shining  with ur love, riding  with ur  love. 

 
Cítim sa,  akoby  som s tvojou  láskou  bola na vrchole  sveta. 

I feel like I´m on top on the world with ur love. 
 

Jeden úder s tvojou láskou, nemôže to s tvojou  láskou  skončiť, je to také choré, tak čo. 
One  hit with ur love  can’t  quit  with ur love so sick but so what. 

 
Cítim sa, akoby  som  s tvojou  láskou bola  na vrchole  sveta. 

I feel like I´m on top on the world with ur love. 
 

1. Zlatko, si najlepší, pretože  si si ma vypracoval. 
Baby u the best cuz u worked me out. 

 
Stále  si  staviam múry, ale ty si ich zbúral. 

I keep building walls up but u tear´em down. 
 

Bojujem, nechcem aby sa mi to páčilo, ale páči sa mi to. 
I’m fighting I don’t wanna like it but u know I like it. 

 
Ale ty vieš, že sa mi to páči, páči, páči. 

But u know I like it like it like it. 
 

Vždy som si myslela, že som nepriestrelná. 
Used to always think I was bullet proof. 

 
Ale ty si si kúpil AK a rozostrieľal si to. 

But u got an AK and ur blowing through. 
 

Výbušné, ani to nevieš, chcem, aby si to vedel... 
Explosive, u don’t even know it, I want u to know it  ... 

 
Chcem, aby si to vedel, vedel. 

     I want u to know it, know it. 
 

Všetci ostatní chlapci môžu odísť. 
All of them other boys can walk away. 

 
Ani nie sú v hre. 

They ain´t even in the game. 
 

Pretože vedia, že to máš vyhraté. 
Cuz they know that u own it. 

 
Máš úlovok, máš tento prístup. 

U got this swag u got this attitude. 
 

Chcem ťa počuť vysloviť moje meno. 
Wanna hear u say my name. 

 
Pretože si ma dostal. 

Cuz u got me
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- Letí, letí, krídla nemá, keď doletí, srdiečko rozochvieva! Čo je to? 
- Bozk. 

 
Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky: 

- Máte perníkové srdce s nápisom „Si moja jediná?!" 
- Áno, máme. 
- Tak päťkrát. 

 
Chlapec sa pýta dievčaťa: 
- Budeš so mnou chodiť? 

- No dobre. A kam? 
 

Dvaja zamilovaní si píšu SMS: 
ON: Ahoj 

ONA: Ahôjkííí pUsinqa. 
ON: Zájdeme niekde večer? 
ONA: jASnéé Srdiečkôôô 

ON: Počuj, miláčik, hovorí ti niečo meno Ľudovít Štúr? 
 

Miláčik milujem Ťa tak, že by som pre Teba skočil do najväčšieho ohňa na svete, 
preplával najväčší oceán na svete a skočil aj do najhlbšej studne na svete. 

PS: Prídem zajtra k Tebe, ak nebude pršať. 
 

- Miláčik, povedz mi pár hrejivých slov... 
- Slnko, radiátor, solárne panely… 

 
Ona: Tak zajtra to platí? 

On: Žartuješ? Veď mám rande s tým najkrajším dievčaťom na svete! 
Ona: Jéé, díky... a kam pôjdeme? 

 
 
(Miroslava Jurašková , Lívia Hudá 6.A ) 
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