
Co mówią gwiazdy…  

Strona 5 
 

      Horoskop dla zakochanych 
Baran 

Walentynki to dobry czas, aby zabrać 

swoją drugą połówkę w bardzo romantyczne 

miejsce. Twój oryginalny pomysł może sprawić, 

że będzie to dla was niezapomniany dzień. 
 

 

Byk 

Nie jesteś zbyt odważny/a by podejść           

i zagadać do Twojej cichej sympatii. W twojej 

sytuacji kartka walentynkowa to  najlepsze 

wyjście. W ten sposób druga osoba będzie 

wiedziała, że ktoś o niej myśli w dniu 

zakochanych.  

 

Bliźnięta 
Nie lubisz walentynek, ponieważ nigdy 

nie przeżyłeś/aś tej prawdziwej miłości. Nie 

martw się! Wyjdź na dwór i rozejrzyj się  wokół.                      

W końcu nie tylko ty w dzień zakochanych 

chodzisz sam/a po ulicy… 

 
 

Rak 

Tegoroczne walentynki będą dla Ciebie 

zaskakujące. Osoba, która przez ostatni czas 

dawała ci wyraźne znaki, że nie jesteś dla niej 

obojętny/a, niestety cię rozczaruje. To nie znaczy 

jednak, że 14 lutego będziesz spędzać sam/a. 

 

 

Lew 

Twoje serce nie zdążyło się jeszcze 

zagoić po ostatnim rozstaniu. A jeszcze rok 

temu spędzałeś/aś ten dzień ze swoją 

sympatia. Pamiętaj o przyjaciołach. W końcu 

walentynki musimy spędzać z tymi, których 

kochamy.  
 

Panna 

Nie masz pomysłu jak spędzić 

walentynki ze swoją sympatią. To zrozumiałe, 

że chcesz, aby to było coś wyjątkowego. 

Najlepiej postaw na spontaniczność. Nie 

ważne gdzie, ważne z kim 
 

Waga 

Nieporozumienia, kłótnie…  

Postanowiłeś/aś, że dacie sobie czas na 

przemyślenie, co dalej z wami będzie. Jeśli zgoda 

nie nastąpi w walentynki - to kiedy? W końcu 

miłość potrafi wszystko wybaczyć… 

 

 

Skorpion  

Czujesz się samotny/a w walentynki? 

Pomóż losowi i wyjdź na spacer                     

z przyjaciółmi. Gwiazdy podpowiadają, że 

miłość czeka na ciebie wśród starych 

znajomych. 
 

Strzelec 

Nie lubisz okazywać uczuć. 

Walentynki to dla ciebie dzień zwykły, nie 

różniący się od kolejnych. Uważaj! Twoja 

cicha sympatia może się tym zrazić i 14 

lutego nie wyznać ci swoich prawdziwych 

uczuć. 
 

Koziorożec 
Koniec półrocza i poprawianie ocen … To 

sprawiło, że miałeś/aś dla niej/niego bardzo mało 

czasu. Walentynki to doskonały dzień aby spędzić 

ten dzień tylko we dwoje i nie pozwólcie by 

nauka znów wam przeszkodziła.  

 
 

Wodnik 

Kontakty z płcią przeciwną nigdy nie były 

dla Ciebie problemem. Zbytnia pewność siebie 

może wszystko popsuć. W walentynki postaw na 

skromność, a dzień z pewnością będzie udany. 

 

 

Ryby 

Zawsze masz jakieś uwagi w stosunku do 

swojego wyglądu. Lecz tu nie chodzi o wygląd! 

Większość zwraca uwagę na poczucie humoru.  

W Twoim przypadku uśmiech jest kluczem do 

sukcesu 

 
                              Redakcyjna Wróżka A.K. 

 

************************************* 

Aktualności:  Dzień Patrona  
 

Trwają przygotowania do obchodów 

Dnia Patrona, który odbędzie się 23 marca 

b.r. Uczniowie z klas IV-VI SP i I- III GM 

przygotowują się do konkursów, m.in. 

literackiego, plastycznego i wokalnego. 

Liczymy na ciekawe i twórcze pomysły.          

Dla zwycięzców Rada Rodziców ufundowała 

atrakcyjne i cenne nagrody.  

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów. 


