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Święto Zakochanych
„Kochad, to nie znaczy patrzed na siebie nawzajem, lecz patrzed razem w tym 

samym kierunku.” 
~George Sand 

 

Walentynki (ang. Valentine's Day) –coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne … z pewnością każdy 

wie kiedy i na czym polegają walentynki, dlatego w tym artykule skupimy się na tej 

bardziej praktycznej stronie i pokażemy Wam 2 ciekawe sposoby na oryginalny prezent 

dla swojej drugiej połówki. 



Tęczowa Róża
1. Co potrzebujemy: białe róże, ostry nóż, 

barwniki spożywcze w kilku wybranych 

kolorach, szklanki na barwniki, kawałek 

wstążki. 

2. Trzeba wybrad różę która nie jest zbyt 

dojrzała, musi mied jak najdłuższą i 

najgrubszą łodygę.  

3. Teraz, za pomocą ostrego noża, przekrój 

kawałek łodygi wzdłuż na pół, a 

następnie na dwiartki.  

4. Przygotuj naczynia z barwnikami. 

Najlepiej żeby były one jak najwęższe. 

Do każdego z nich wlej trochę wody i 

wkrop kilka kropel barwnika 

spożywczego. Im bardziej 

skoncentrowany pigment, tym 

ciemniejszy kolor przybiorą płatki róż.  

5. Przewiąż róże wstążką w miejscu, 

gdzie kooczą się nacięcia ich łodyg. 

Bardzo ostrożnie zanurz każdy kawałek 

danej łodygi w innym barwniku 

spożywczym. Żeby tego dokonad, 

pojemniki z barwnikami muszą 

znajdowad się naprawdę bardzo blisko 

siebie.  

6. Teraz czeka Cię ostatni krok, czyli 

czekad do rozkwitu róż. Całkowite 

zabarwienie może trwad od 48h do 

nawet kilku tygodni. Powodzenia  

 



Miłosne Wyznania 

  
Co potrzebujemy: karty, klej, nożyczki, 

dziurkacz, mazak i coś do pisania.  

W kartach dziurkaczem robimu otwory, które 

później związujemy wstązkami. 

Wycinamy tyle karteczek ile mamy kart 

 Przyklejemy  karteczki na karty 

Na każdej karcie umieszczamy jeden powód, 

dla którego kochamy lub lubimy obdarowaną 

osobę. 



Dzień Kota 
"Ludzie, którzy nie lubią kotów, widocznie jeszcze nie spotkali tego właściwego." 

~Deborah A. Edwards 

 

Światowy (Międzynarodowy) Dzień Kota (ang. World Cat Day, National Cat-Day, 

International Cat Day) – święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 

1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie 

pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, 

a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. 

przedstawimy prosty sposób  

na zrobienie własnej zabawki dla kota 

aby zwalczyć nudę naszego wąsatego czworonoga 

 

 



Grzechocząca myszka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co potrzebujemy: pudełeczka z tak zwanych 

kinder niespodzianek, gumkę recepturkę, 

cienki sznurek oraz kawałek wstążki  

Gumkę z przywiązanym sznurkiem oraz 

wstążką umieszczamy w środku, dzięki czemu 

wystający sznurek nie wyślizgnie się podczas 

zabawy. Krótki fragment wstążki dodatkowo 

imituje mysi ogon 

Prawda,że niewiele? Sam czas wykonania można 

policzyd w sekundach, zaś czas, jaki kot spędzi na 

zabawie...już w godzinach. 

 
Do środka wkładamy jeszcze paręnaście 

ziarenek ryżu, by zabawka grzechotała lecz na 

na tyle mało aby jej nie obciążyd 



Międzynarodowy dzień 

pizzy 9 luty 
"Lubię pizze" 

~Większośd ludzi 

 

 

Wielu z nas dałoby się nieraz pokroić za kawałek pizzy, nic więc dziwnego, że ten okrągły 

przysmak doczekał się swojego święta. Nie znaczy to bynajmniej, że w pozostałe dni 

obowiązuje abstynencja – codziennie bowiem sprzedawanych jest na świecie ok. 13 

milionów pudełek pizzy. 

 



Margherita 
Najpopularniejszym rodzajem serowego smakołyku jest niezmiennie margherita (jeden z 

wariantów pizzy neapolitańskiej). Swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch – Marghericie 

Sabaudzkiej – która w 1889 roku podczas wizyty w Neapolu miała zasmakować pierwszej 

współczesnej pizzy, przygotowanej na jej cześć przez miejscowego piekarza.   



Skąd pochodzi pizza?  

Wydawać by się mogło, że skoro pizza jest jednym z tradycyjnych 

dań w kuchni włoskiej to właśnie z tego kraju pochodzi. A tak 

nie jest. Przypuszcza się, że potrawę, która formą i smakiem 

przypominała pizzę, podawali już starożytni Grecy. Był to płaski 

chleb, posmarowany oliwą i czosnkiem oraz posypany ziołami. 

Około 500 roku przed naszą erą placek ten trafił do Rzymu. Gdy 

w XVII wieku sprowadzono do Neapolu pomidory, nieodłącznym 

elementem pizzy stał się sos pomidorowy. Najprawdopodobniej 

pierwsza współczesna pizza powstała w 1889 roku. 



Dziękujemy za uwagę 


