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Łatwy sposób przygotowania jedzenia dla ukochanej osoby:
 Parówkę rozetnij wzdłuż, nie docinając do końca
z obu stron.
 Nadać jej kształt serca (można sobie pomóc spinając
wykałaczką).
 Na patelni rozgrzać masło i obsmażyć serce
z parówki z obu stron.
 Kiedy obsmażamy już z drugiej strony wyjąć
wykałaczkę, a w środek serca wbijamy ostrożnie
jajko) (tak aby się nie rozlało). Doprawić solą
i pieprzem. Smażyć na małym ogniu aż do ścięcia się
białka.
 Ostrożnie wyjmujemy na talerzyk. Dekorujemy
zieleniną lub ketchupem...lub według własnego
pomysłu. Smacznego!

Walentynki
Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone
jest na całym świecie 14 lutego. Istnieje wiele
opowieści o początkach Dnia Zakochanych. W 496 roku
papież Gelasius I ustanowił dzień Świętego Walentego,
aby uhonorować jego heroiczne czyny. Walentynki
obchodzone są, aby upamiętnić męczenników.
Powszechnie uważa się, że zginęli ponieważ
propagowali oni miłość. Najpopularniejszymi
symbolami jest serce, amor z łukiem oraz czerwona
róża.
Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest
obdarowywanie ukochanej osoby, przyjaciół i rodziny
drobnymi podarunkami. Najczęściej prezentami są
walentynkowe kartki, kwiaty oraz czekoladki.

Ohiboka - arabski
Obliczam te - bułgarski
Aloha wau ia 'oe - hawajski
14 lutego to nie tylko dzień
zakochanych. Chcemy pokazać Ich liebe dich - niemiecki
I love you – angielski
bliskim osobom, że o nich

Jak powiedzieć
kocham Cię?

pamiętamy i wyrażamy to co
czujemy. Nie powinniśmy
zapominać również o tym, że
uczucia powinniśmy wyrażać
na co dzień. Lecz co wtedy gdy
chcemy powiedzieć „kocham
Cię” w innym języku? Oto jak
mówić nie tylko po polsku:

kocham Cię - polski
Watakushi wa anata o
aishinasu - japoński
Ja ljublju tiebja - rosyjski
Wo ai ni - chiński
Jeg elsker dig - duński
Je t'aime - francuski
Lubim ta - słowacki
Miluji te - czeski
Szeretlek - węgierski
Ti amo - włoski

Ciekawostki o
Walentynkach
180 milionów walentynek
wysyłanych jest każdego roku
na całym świecie. Szacuje się,
że 85% nabywców walentynek
to kobiety.
blisko 15% kobiet kupuje same
sobie prezent z okazji
walentynek.
Niewiele osób wie, że 14
lutego to dzień Chorych na
Padaczkę.
Najdłuższy pocałunek w
historii trwał 30 godzin 59
minut i 21 sekund. Rekord padł
w 2001 r., a w trakcie jego
pobijania partnerzy spalili po
7436 kalorii.

Wiersze
"Kocha się za nic,
serca wie, że tylko
nie istnieje żaden
miłość może
powód do miłości." uczynić go
~ Paulo Coelho
szczęśliwym”
~ Jan Paweł II

„Żaden dzień się nie
powtórzy
nie ma dwóch
podobnych nocy
Dwóch tych samych
pocałunków
dwóch jednakich
spojrzeń w oczy”
~ W. Szymborska

„Człowiek szuka
miłości, bo w głębi

Miłość cierpliwa
jest, łaskawa jest.
Miłość nie
zazdrości, nie
szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie
jest bezwstydna, nie
szuka swego, nie
unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z
niesprawiedliwości,

lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko
znosi, wszystkiemu
wierzy, we
wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko
przetrzyma. Miłość
nigdy nie ustaje.
~ I List do Koryntian

Rozwiąż rebus:

krzyżówka:

Epoka literacka, w której tworzył A. Mickiewicz.
2. Patron ludzi zakochanych. Święty .......
3. świętujemy 14 lutego.
4. Amor jest przedstawiany jako:
5. Obdarowujemy ….. drugą osobę.
6. Często usłyszymy to od ukochanej osoby:
7. Bożek miłości
8. Zakochani dają je sobie w Walentynki.
9. Uczucie jakim darzy się dwoje zakochanych.
10. czerwone kwiaty, symbolizujące miłość.

Pozdrowienia
od naszych uczniów
Pozdrawiamy wszystkich wspaniałych
nauczycieli, pracowników i uczniów naszej
szkoły!
Serdeczne pozdrawiamy
Pana dyrektora Adama
Ochenkowskiego za
wspaniałą współpracę. I B
Pozdrowienia dla Pana
Mariusza Kozickiego od
dziewczyn z III B.
Tęsknimy!
Pozdrowienia dla naszej
wychowawczyni Bożeny
Dobczyńskiej. I B
Pozdrowienia dla
uczennicy Moniki G. z I B

Serdeczne pozdrowienia
dla Pana Tomasz Szmitko
oraz życzymy spokoju
ducha i umysłu. III B
Od klasy I B serdeczne
podziękowania za
cierpliwość dla Pana
Piotra Oliwiaka.
III B pozdrawia pana
Rafała Mędelskiego,
ponieważ jest najlepszym
nauczycielem ever!

Pozdrowienia dla Natalii
Choromańskiej z I B
Pozdrowienia dla Pani
Marty Zyśk. Słowa „……
deltę” śnią nam się po
nocach. III A
Najserdeczniejsze
pozdrowienia dla Pani
Dobczyńskiej, dla

najlepszej nauczycielki
pod słońcem od Nataszki
i Wiktorki.
Dla Pani Jolanty
Ciszkowskiej najlepszej
wychowawczyni. III B
Pozdrowienia z gorącym
buziakiem dla Anetki z I B

95-te urodziny Toniego Halika
Dnia 26 stycznia 2016r. uczciliśmy pamięć Patrona Szkoły,
Mieczysława Antoniego Sędzimira Halika. Nie ma Go już z
nami, jednak nadal jest żywy w naszej
pamięci. Młodzież klas pierwszych i drugich
pod opieką polonistów, przygotowała krótką
część artystyczną ( IA, IB, IIA, II B) i
pamiątkowy film Natalii Choromańskiej z kl.
Ib. Z inicjatywy dyrektora szkoły, za aprobatą
nauczycieli, uczniów i rodziców został
patronem II Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego w Ostrołęce. Ufundował
stypendium dla najlepszego ucznia na
wakacyjne studia w Oxfordzie. 24 stycznia

obchodziłby jubileusz 95 urodzin.
Następnie dyrektor szkoły mgr Adam Ochenkowski
przywołał historię poszukiwań odpowiedniego Patrona
Szkoły. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała
opowieści na temat przemyśleń i pomysłów, które pojawiły
się, zanim podjęto ostateczną decyzję. Wśród kandydatów
była postać Jana Pawła II i Jana Kochanowskiego. W końcu,
dzięki aprobacie samego Toniego Halika, wybór został
dokonany. Pan dyrektor przywołał słowa, które usłyszał od
wielkiego podróżnika: „Most w Brazylii mam mojego imienia,
grotę w Argentynie, ale szkoły nie mam, więc się zgadzam…”
. I tak od dnia 31 maja 1996 roku Tony Halik patronuje II
Społecznemu Liceum.

