
День Святого Вале-
нтина!!! День зако-
ханих й щасливих. 
Люди люблять і че-
кають. А чого? Самі 
не знають. У цей 
день все може ста-
тись: Кожен може 
закохатись. Будуть 
серденька співати, 
Будуть квіти дару-
вати. Будуть усміш-
ки сіяти, хлопці на 
гітарах грати. Свя-
то ласощів й кохан-
ня, свято радощів й 
бажання. Все чер-
воне і чудове, все 
мрійливе і казкове. 
Навкруги сердець 
багато. Кожен хоче 
ВІДЧУВАТИ. Звіду-
сіль слова кохання, 

поцілунків відчуван-
ня. Люди люблять і 
цілують. Всім серця 
свої дарують. Зако-
хайся у цей вечір – 
Зараз буде це доре-
чно!!!  

Спеціальний випуск до 

Дня  Валентина 

Дорогі вчителі та учні 

Всіх вітаємо З 
Днем Закоханих!!! 
З Валентина сві-
тлим святом!  
Гарячі вітання! 
Друзів, успіхів ба-
гато, Ніжності, 

кохання!  

Ким є людина 

без кохання - ко-
раблем з розірва-
ним вітрилом, 
птахою із злама-
ним крилом в чу-
жім краю, поетом, 
що згубив рифму, 
самотнім пілігри-
мом, який заблу-

кав на півдорозі 
між життям та віч-
ністю. Отож реда-
кція “Великої пе-
рерви” щиро вітає 
всіх з цим свя-

том!!! 

Зверніть увагу: 
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миться.  
  Справжня жінка чоловіка шануэ, 
несправжня заставляє шанувати 
себе. 
  Справжня жінка любить чистоту і 
порядок, несправжня за чистоту і 
порядок бореться.  
  Справжня жінка може дозволити 
собі те, що несправжня може вики-
нути.  
  Справжня жінка чекає чоловіка з 
нетерпінням, а несправжня - із здри-
ганням.  
  Справжня жінка до чоловіка льне, 
а несправжня - липне.  

  Справжня жінка виходить чистою з 
води, а несправжня цю воду весь час 
мутить.  
  Справжня жінка вибирає чоловіка за 
здібностями, а несправжня - за потре-
бою. 
  Справжня жінка приходить на поба-
чення, коли захоче, а несправжня - 
коли звільниться.  
  Справжня жінка любить, коли чоло-
вік добре робить свою справу, а не-
справжня постійно його відволікає.  
Справжня жінка піклується про чолові-
ка, а несправжня вважає, що це його 
відволікає. 

  Справжня жінка закохується, коли 
прийшло кохання, а несправжня - ко-
ли закінчилися гроші.  
  Справжня жінка вміє працювати, а 
несправжня і розважатися не вміє.  
  Справжня жінка бачить чоловіка 
наскрізь, а несправжня дивиться крізь 
нього.  
  Справжня жінка бере бика за роги, 
а несправжня їх наставляє. 
  Справжня жінка важить стільки, 
скільки їй треба, а несправжня - скіль-
ки треба йому.  
  Справжня жінка пишаэться своїм 
чоловіком, а несправжня його соро-

  Цієї неділі     закохані світу 
святкують День святого Вале-
нтина. Хоча це свято не є суто 
українським, для багатьох во-
но стане приводом для пер-
шого побачення, освідчення, 
одруження… Цікаво, а як від-
значають це свято у різних 

країнах світу...   

    Валентинів день в Англії та 
Шотландії в старовину супрово-
джувався таким звичаєм. Молоді 
люди клали до урни відповідну 
їхньому числу кількість квитків, з 
позначеними на них іменами 
молодих дівчат; потім кожен ви-
ймав один такий квиток. Дівчина, 
ім'я котрої діставалось таким 
чином молодій людині, ставала 
на наступний рік його 
«Валентиною», а він — її 

«Валентином». Це передбачало 
на цілий рік відносини між моло-
дими людьми, подібні до тих, 
що, за описом середньовічних 
романів, були між лицарем та 
його «дамою серця» (скрізь су-
проводжував її, складав їй соне-
ти, грав на лютні тощо). Про цей 
звичай згадує у своїй знаменитій 
пісні шекспірівська Офелія. Ймо-
вірно, він є ще дохристиянського 
походження.  

  Італійці у День Святого Вален-
тина вважають своїм обов'язком 
дарувати коханим солодощі. В 
Італії цей день так і називають 
— «солодкий».              

Німці вважають Валентина пок-
ровителем психічно хворих, при-
крашають в цей день всі лікарні 

червоними стрічками, а в капли-
цях проводять спеціальне Бого-
служіння.    

   Поляки цього дня відвідують 
Познань. Там, за повір'ям, ле-
жать мощі Святого Валентина, а 
над головним престолом висить 
його чудодійна ікона. Поляки 
вірять, що проща до неї допома-
гає в любовних справах.  

     Останніми роками День Свя-
того Валентина набув і політич-
ного звучання. Він був забороне-
ний у Саудівській Аравії та Ірані. 
2004 року радикальна група ін-
дуїстів "Шив Сена" демонстрати-
вно спалю-
вала 
"валентинки" 
в Мумбаї. 

завжди дає. Любов завжди страждає, 
ніколи не виражає протесту, ніколи не 
мстить за себе.  
                            Мохандас Ганді  

Коли любиш когось, ти його любиш, 
і якщо нічого більше не можеш йому 
дати, ти все-таки даєш йому любов.  
                                  Дж. Оруелл  
...Закохатися не означає кохати... За-
кохатися можна і ненавидячи.  
Кохання - то не мистецтво, а наука й 
техніка. Марк Твен  

   Кохання має свої закони розвитку, 
свій вік, як життя людське. У нього є 
своя розкішна весна, своє спекотне 
літо, нарешті, осінь, яка для одних 
буває теплою, світлою і родючою, для 
інших — холодною, гнилою і безплід-
ною.  
                               В. Бєлінський                                              

 Тільки закоханий має право на зван-
ня людини.  
                                      О. Блок  

Любов ніколи не вимагає, вона 

 
   Кохання - єдина пристрасть, що 
не визнає ні минулого, ні майбут-
нього.  

               Оноре де Бальзак  

Кохання - як дерево; воно вирос-
тає саме собою,пускає глибоко 
коріння в усе наше єство і не рідко 
продовжує зеленіти і квітнути на-
віть у руїнах нашого серця. 

                                   В.Гюго 
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Тепер у День святого Ва-
лентина заведено дару-
вати одне одному 
“валентинки” - вітальні 
листівки у вигляді серця. 
Найбільшої популярності 
“валентинки” набули са-
ме у 18 столітті. У той час 
паперовими 
“валентинками” обміню-
вались замість подарун-
ків. Їх робили з кольоро-
вого паперу та підписува-

ли кольоровими чорнилами. У 
19 столітті почалось серйозне 
виготовлення “валентинок”. Спо-
чатку це були чорно-білі малюн-
ки створені вручну. Але з кож-
ним роком їх зовнішній вигляд 
удосконалювався.  

    Цієї неділі       закохані світу відзначають  
День святого Валентина. Хоча це свято не є 
питомо українським, для багатьох воно стане 
приводом для першого побачення, освідчен-
ня, одруження... 

Обов'язковими атрибутами дня всіх закоханих 
є валентинка. Французи перші ввели 
«валентинки» — любовні послання у вигляді 
вірша (створення першої валентинки припису-
ється Шарлю, герцоґу Орлеанському, який, 
перебуваючи 1415 року в одиночній камері 
в'язниці, боровся з нудьгою писанням любов-
них послань власній дружині). Втім, найбіль-
шого розквіту валентинки досягли у XVIII сто-
літті.                                                                  

  

Всім цікаво  знати;  чому 
саме троянди є символом  
кохання  і як утворилося 

це свято! 

  Як нам відомо Афродіта — 
це богиня  кохання. любові і 
краси. Поспішаючи до свого 
коханого вона наступила на 
кущ білих троянд, вколола 
ногу шипами, й троянди ста-
ли червоними. Ось чому сим-

волом кохання є ці чарівні 
квіти! 

 

  Легенда про день святого 

Валентина 

 День святого Валентина вва-
жається днем всіх закоханих. 

 В 3 ст. до н.е. в Римі керував 
імператор Клавдій . Він дуже 
любив війну і хотів, щоб його 
воїни ніколи не відволікались 
від діла. Але солдати закоху-
вались, одружувались і зали-
шали службу.                                                      
Тоді Клавдій видав наказ: за-
боронити одружуватись. Але 

молодий священик Валентин 
став таємно вінчати закоха-
них. Дізнавшись про це, Клав-
дій наказав кинути Валентина 
до в'язниці. Молодого свяще-
ника покарали 14 лютого 270 
року . Пізніше ця церква приз-
нала Валентина як святого. А 
закохані всього світу вважа-
ють його своїм покровителем. 

зараз із цим проблем немає. Щопра-
вда, замість фраз: «Твої очі сяють, 
як зірки на небі», «У тебе такі го-
лубі очі, наче волошки в житі», нині 
можна почути і дещо шокуюче: По-
рівняно з тобою, Джоконда – дояр-
ка гадюкінська. 

Дівчино, вас струмом торохнуло 
чи просто танцювати не вмієте?  

        Із всіх жіночих принадностей 
у вас, я дивлюся, є тільки очі.  

Один грошовитий чоловік вирі-
шив перевірити, наскільки його 
кохана є особою романтичною, і 
подарував їй пару лебедів. Але дама 
серця не була у захваті. Ще б пак! 
Адже вона стала ламати голову 
над тим, як доглядати цих птахів, 
і, що найголовніше, – у невеликій 
міській квартирі на шостому пове-
рсі, де мешкала з батьками та бра-
том. Якщо раніше чоловіки сороми-
лися робити жінці компліменти, то 

У вас такі пухнаті вії. Коли ви мор-
гаєте, на мене дує!  

 Сподіваюся, ви не танцюєте. 

Як у вас пупок чарівно зав’язаний!  

А очі - як зірки… одна вище, інша 
нижче.  

Ст. 3 

Походження валентинки 

Історія свята  

Шокуючі компліменти 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

вірменською - ес кес серумем; 

в’єтнамською - ем йеу ань/ ань 
йеу ем (ч/ж); 

грецькою - его агапо су;  

грузинською - міквархар; 

італійською - ті амо;  

китайською - во ай най; 

латинською - его ту амаре; 

німецькою - іх лібе діх; 

польською - я цен кохам; 

турецькою - сені севійорум; 

французькою - же тем; 

чеською - мілую те; 

якутською - мін ен манмаа. 

білоруською - я тябэ кахаю  

голландською - ік хуид ван ю  

японською - аната ва дай ску 
дес  

         День святого Валентина – не-

абияке свято. Воно найніжніше, 

найвідвертіше та найзакоханіше!!! 

Тож готуй Валентини.  

   Червоні вітальні листівочки-

сердечка підкладай коханій(-ому) в 

усі відомі й невідомі місцинки: зо-

шит, підручник, каптур, бутер-

брод… Ого-го скільки варіантів! Зіз-

нання на валентинках пиши лівою 

рукою - для таємничості. Для оригі-

нальності - іноземною мовою (проте 

нашими літерами—для полегшення 

читання). Нехай тоді друга половин-

ка попітніє над словниками. 

Отже, ”Я тебе кохаю” – мова-

ми світу:  

Азербайджанською - ман сані 
севірам; 

болгарською - обічам те; 

сербсько-хорватською - я ту 
волети 

 абхазською - сара бара бзия 
бзой  

словацькою - мам тя рад 

словенською - яз ти любити              

сомалі - аніга ку есель 

суахилі - мимикупенда 

тагальскою - ако сия умибиг 

таджикською - ман тул нохс 
метинам  

хакаською - мин син хынара 
Хінді - меи тумсей пяр карта хум 
 чеською - мам те рад 
 чувашською - эп сана йорадап    
 швецькою - яд эльскар дей 
 евенкійською - би синэ фйв 
 ерзянською - мон тон вечкемс 
 есперанто– ми амас син 
 естонский - ма армастан синд  
 латвийською- ес тэви милу 
 

       Сюрприз для  закоханих  

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. почта: voronkiv-school@ukr.net 

Випуск підготували: 
Головний редактор: Богуш Віталіна 
Кореспонденти:  Дольнік Віталіна 

Пошабля Анастасія 
Бабенко Вікторія 

Мамайсур Оксана                                      

Випуск підготовлено за сприяння адмі-

ністрації Вороньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 
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День Валентина - свято всіх закоханих 
 

День  Святого  Валентина  або  День  Закоханих – це  свя-
то,  яке відзначають багато    людей    по    всьому  світу.  На-
зва  свята  пов’язана з   іменами    двох  закоханих - християн-
ських  мучеників      Валентини і Валентина.    

З’явилося   це   свято    15   люто-
го    276 року   в   Римі. Саме в   ті  
часи  римляни  святкували  Лупер-
калії.   Це було жорстоке свято, то-
му що всі чоловіки, беручи до рук 
козлячі  шкури, виходили  та  били 
жінок. Люди  думали, що це  допо-
може жінкам   краще   народжува-
ти   дітей, адже  тоді  смертність  
дітей  була дуже  великою.   Оскі-
льки за день до цього свята    стра-
тили священика,      який протисто-

яв Луперкаліям, то свято було перенесено з 15 на 14 лютого. 
     У нас в Україні день  Святого Валентина відзначають  дещо 
інакше: закохані люди  обмінюються поцілунками та дарують 
один одному «валентинки».   Валентинки  - це святкові листів-
ки в, яких освідчуються в коханні. Валентинки названі також на 
честь  священника Валентина. Саме перед стратою Валентин 
надіслав своїй дамі серця освідчення в коханні, тому ось ці 
листівки в вигляді сердечок і називають валентинками. 
 

                                              Автор:  учениця 7-А класу Петренко Вікторія  


