
Zdalny Walenty!!! 

W naszej szkole przez cały miniony tydzień świętowaliśmy Walentynki. Było zabawnie, ciekawie 

i kolorowo!  

To serduszkowe święto, również teraz w tym dziwnym czasie, wywołuje uśmiech na twarzach dzieci 

i dorosłych i sprawia, że doceniamy przyjaźń i drobne gesty sympatii. 

Na lekcjach wychowawczych uczniowie wraz z wychowawcami świetnie się bawili. Była to doskonała 

okazja do integracji klasy i spędzenia wspólnie czasu w miłej atmosferze. 

Ciekawym pomysłom nie było końca… oto niektóre z nich. 

Klasa 4a bawiła się przy kalamburach, wyobraźnia dzieci była nieoceniona, w 4b ciekawe było 

odgadywanie osób na podstawie zdjęć z dzieciństwa, w 4c uczniowie wykonali własnoręcznie 

walentynki i wysyłali losowo wybranym osobom. 

Gry, zabawy, quizy, łamigłówki, aktywności online królowały w klasach 5b, 6a, 6e, 7c. Ciekawa 

zabawa w listonosza zorganizowana w klasie 8c przysporzyła uczniom wiele radości i śmiechu. Jedna 

osoba była listonoszem i przyjmowała wiadomości od klasy. Następnie czytała te wiadomości, życzenia 

konkretnym osobom, nie mówiąc kto je przesłał. Później uczniowie losowali numery i musieli w pięciu 

słowach opisać wylosowaną osobę. Klasa zgadywała o kim mowa.   

Podczas lekcji wychowawczej w klasie 8a oprócz gier i zabaw większość osób przygotowała sobie 

również wszelkiego rodzaju smakołyki i przekąski, aby móc coś zjeść podczas lekcji. W czasie tego 

święta nie zabrakło  także tematycznej prelekcji o walentynkach.  

Uczniowie klasy 7d przygotowali prezentację o Walentynkach. W oparciu o wiadomości w niej zawarte, 

wśród pozostałych uczniów został przeprowadzony quiz. 

 W klasie 7a osoby chętne zrobiły piękne serca. Były pozdrowienia, rymowanki, wierszyki i słowa od 

siebie napisane. Rozmowom nie było końca… 

I jeszcze jeden ciekawy pomysł na Zdalne Walentynki! 

 

Uczniowie klasy 5a przypomnieli historię Dnia Zakochanych związaną ze świętym Walentym, patronem 

wszystkich zakochanych. Następnie w znanych sobie filmach, bajkach czy książkach wyszukiwali 

bohaterów zakochanych w sobie, lubiących się lub po prostu sobie życzliwych. Powstała też ciekawa 

instrukcja, jak dbać o serce. Ważne są: właściwe odżywianie, spacery, sport, realizacja marzeń, ale 

najcudowniej działa bliska, ukochana osoba u boku, co koniecznie znalazło się w instrukcji jako ważne 

zalecenie w trosce o serce jak dzwon. 

Na koniec chętni uczniowie wykazali się sztuką origami – powstało serce z papieru dla ukochanej 

osoby.  

 

I tak oto bawiliśmy się w naszej szkole, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! 

Samorząd Uczniowski klas IV – VIII 


