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  Svátek svatého Valentýna slavíme 14. února, kdy byl údajně popraven. Rok je
ovšem nejistý, protože informací o tomto světci se zachovalo jen velmi málo.
Historikové se dokonce přou/neshodnou/hádají, zda byl Valentýn knězem v Římě,
nebo biskupem v Terni. Ať tak či onak, legend o životě patrona zamilovaných
koluje mnoho a každý si může vybrat tu svou.
 Existují dvě hlavní pověsti. Podle první byl Valentýn velmi ctnostný, počestný a
moudrý kněz, který žil ve starém Římě. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i
císař, který si ho povolal k sobě do paláce. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k
jeho vědomostem. Posteskl si jen, že se Valentýn nemůže stát jeho přítelem,
protože věří „těm pověrám“, kterými myslel křesťanství. Valentýn se ovšem
ohradil a za bláhového označil císaře. Ten proto nakázal městskému prefektu
Astoriovi, aby na vzpurného mnicha dohlížel. Valentýn se tedy dostal k prefektovi
domů, kde se setkal s jeho krásnou, ale nevidomou dcerou. Astorius ho přitom
požádal, zda by se nemohl za dceřin zrak pomodlit, když je jeho víra tak mocná.
Valentýn to z lásky k mladé dívce udělal a zázrak se opravdu stal – zrak se jí vrátil.
Zpráva o této události se velmi rychle rozšířila a brzy si o ní povídal celý Řím.
Pohané ovšem odmítli na zázrak uvěřit, vtrhli do prefektova domu, Valentýna
zajali a za městem popravili.
  Druhá legenda vypráví o tom, jak svatý Valentýn porušil císařský zákaz a
oddával římské vojáky. Císař Claudius II. (historicky doložený vládce, známý také
jako Claudius Gothicus) byl totiž velkým válečníkem a velmi mu záleželo na síle
jeho vojska. Vojákům proto zakázal ženit se a zakládat rodiny. Obával se totiž, že
ženatí válečníci se budou chtít usadit a odmítnou jít do boje. Valentýn se však
nebál toto nařízení porušit a tajně oddával zamilované páry. Jednou byl ovšem u
obřadu přistižen a skončil v žaláři. Pověst vypráví, že u dveří jeho cely se pak
začaly objevovat drobné dárky a přáníčka od těch, které oddal. Byly to důkazy víry
v sílu lásky. Žalářníkova dcera si navíc vymohla na otci, že uvězněného kněze
navštíví. Ten se do ní zamiloval a v den popravy, 14. února, jí zanechal dopis
nadepsaný „Od tvého Valentýna“.
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Jak se slaví Valentýn u nás a ve světě?
ČESKO

Oslavy svátku sv. Valentýn je u nás nová
záležitost. Tradice sv. Valentýna coby

patrona snoubenců se výrazněji rozšířila až
po roce 1989. 

Večeře a květiny dnes patří spolu se
sladkostmi k nejpopulárnějším

valentýnským dárkem. Oblíbené jsou ale
třeba i masáže pro dva nebo kosmetika. 

USA  
Slaví Valentýn celé rodiny. Valentýna si užívají v
USA hlavně malé děti, které vyrábí přáníčka pro

rodiče, prarodiče, kamarády, nebo učitele.
Dospělí se obdarovávají sladkostmi, muffiny,

nebo různými vdolečky.

JAPONSKO 
 V Japonsku věnují koupené čokoládové pralinky

kolegům, přátelům, nebo studentům. Někteří
zamilovaní ručně vyrobí čokoládové bonbony,

kterými vyjadřují svou lásku k jedné osobě.

FRANCIE 
Francouzi si stejně jako zbytek světa předávají

zamilované vzkazy a básničky. Nechybí ani
romantická kytice a valentýnské dárky.

VELKÁ BRITÁNIE  
V Anglii se staly symbolem holubice a labutě, tedy opeřenci symbolizující věrnost. Britové totiž věří,

že právě v tento den 14. února, si ptácí volí své celoživotní partnery. Což je krajně romantická
událost, které by měly využít i lidé – na Valentýna se proto v Anglii darují zpravidla anonymní

valentýnky, květiny, drobné dárečky, připravuje se domácí večeře, pečou se buchty. 

V DÁNSKU ŽÁDAJÍ ŽENY O RUKU
Svatý Valentýn je současně pro mnoho mužů příležitost požádat svou vyvolenou o ruku,

obvyklé je to například v Bulharsku, Polsku, Turecku. Podle statistik roste v Německu počet
žen, které se v tento den nebojí otázku „Vezmeš si mě?“ vyslovit jako první. To ale není nic
proti Dánkám, ty mají v žádání o ruku svých partnerů dlouholetou tradici, která sahá až do

13. století. Skotská královna Margareta totiž výnosem v roce 1288 umožnila ženám 14. února
na přestupný rok požádat svého vyvoleného o ruku. Pokud muž odmítl, musel ctitelce koupit

12 párů hedvábných rukavic (případně hedvábných punčoch). V Dánsku prý stále existují
ženy, které v tento den navrhnou svému partnerovi sňatek.

FINSKO 
Pro každého, kdo je sám a nechce slavit svatého

Valentýna, je ideální být v tento den ve Finsku. Vůbec
si nebudete připadat nějak mimo, protože v téhle

zemi budete tento svátek slavit s kamarády. Také se
mu tak finsky říká: Den přátelství (ne sv. Valentýn).
Oficiální květinou je růžová růže, ale vaši kamarádi
určitě ocení i jiné dárky, přání nebo něco sladkého. Text zpracoval: Jiří

Horsák



A co takhle DEN SVATÉHO SAMOTÍNA?

Čínský internetový prodejce JD se
během svátku Singles‘ Day
pochlubil působivými tržbami. Za
pouhé dvě sekundy prodal
iPhony v hodnotě 15 milionů
dolarů, píše CNBC. Čínský Den
nezadaných je každoroční
nákupní svátek velmi podobný
západnímu Black Friday, i když je
několikanásobně větší. Během 24
hodin tam totiž online prodejci
prodají zboží za desítky miliard
dolarů a nabízejí neuvěřitelné
akce na nejrůznější produkty.

VYMYSLETE 
NOVÝ SVÁTEK!

 
Svátek pro všechny nezadané.

Kdo další by si zasloužil svůj
den? Navrhněte nový

svátek, jeho symboly, vymyslete
přáníčko s oslavnou básní nebo

reklamní slogan na produkt,
který je typickým dárkem k

tomuto svátku!

Reklamní sloganNávrh přání

Název svátku Kdo a proč slaví? Symboly svátku



 
SUROVINY

250 g těsto na pizzu
100 g eidam sýr ( nastrouhejte )

1 ks rajče
kečup ( s bazalkou a oreganem)

3 lžíce strouhaný parmazán
6 plátek suchý salám

6 ks zelené olivy

Valentýnská pizza

POSTUP 
Nejdříve ze všeho si dáme vyšlehat cukr a máslo. Šleháme asi tři minuty a přidáme vejce. Šleháme tak dlouho,

dokud není směs krásně krémová. 
Troubu si předehřejeme na 170 °C a připravíme si plech vyložený pečicím papírem. Rošt v troubě dáme

doprostřed. 
Do vyšlehaného cukru, vajec a Hery přidáme mouku, do které jsme vmíchali špetku soli a prášek do pečiva. V
podmáslí rozšleháme potravinářské barvivo (podle druhu barvy, stačí asi tak 1 lžička) a tuto barevnou směs

přidáváme také do mísy s těstem. Důkladně promícháme. Pokud za nás míchá robot, mícháme na nižší otáčky. 
Těsto vylijeme na připravený plech a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 – 30 minut. 

Při pečení korpusu si připravíme krém. Do šlehače dáme mascarpone, smetanu ke šlehání, cukr a vanilkový
prášek nebo extrakt. Vyšleháme do hladkého krému. 

Z upečeného a úplně vychladnutého základu vykrajujeme kulatou nerezovou formou na foodstyling kolečka.
Formu potom vyložíme průhlednou páskou na dezerty a do každé dáme jedno kolečko těsta. Na těsto

navršíme trochu krému, potom můžeme dát ještě jedno kolečko z těsta a opět krém. Nahoře ozdobíme podle
naší vlastní fantazie. 

Z odkrojených částí můžeme ještě vytvořit další dezerty do skleniček. Nadrobíme vrstvu na dno skleničky,
potom krém, opět nadrobená vrstva, a opět krém. 

 
 
 
 

PEČENÝ ZÁKLAD 
 

250 g polohrubá mouka 
 

125 g Hera máslová příchuť 
 

150 g cukr krupice 
 

2 ks vejce 
 

2 lžičky prášek do pečiva 
 

špetka sůl 
 
 
 
 

KRÉM 
 

500 g mascarpone 
 

300 ml smetana ke šlehání 
 

podle chuti cukr 
 

vanilkový cukr 
 

NA OZDOBU 
maličká cukrová srdíčka,
barevné sypání, oplatek,

sušenka... 

Valentýnské minidortíčky

POSTUP
1. Těsto na pizzu vytvarujeme do tvaru srdce.
Pomažeme kečupem s oregAnem a bazalkou.

Posypeme strouhaným sýrem, poklademe
nakrájenými plátky rajčat, suchého salámu a

posypeme kolečky z oliv.
2. Pečeme v rozpálené troubě při 250°C 7-15

minut.



6.C

Soutěž o nejlepší
valentýnskou fotku 
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A JEŠTĚ JEDNA SOUTĚŽ

O NEJHEZČÍ VALENTÝNSKÉ
PŘÁNÍČKO

.......





Valentýnské vtípky a přání

Mám pro tebe
hádanku:

 

Je to velké, 
je to krásné,

je to nekonečné.
 

Přece má láska k
Tobě!

 

Šťastného
Valentýna



K I S SA D

SAY COLOUR IT WRITE

A L O M V E

G P I R F T

R T O P S E

H E A S R T

ENGLISH QUIZ
 Colour the word. 2. Find the word. 1.

   3. Write the word.



Vytvoř si valentýnské přáníčko



Valentýnská omalovánka



Ptali jsme sePtali jsme sePtali jsme se   
prvňáčků...prvňáčků...prvňáčků...

Co je toCo je toCo je to   
láska?láska?láska?

Adam: láska je, 
když se někdo 

má rád a 
pusinkuje se.

 

Tobi: že se někdo 
objímá a miluje a 

mají miminko.

Toník: Že se 
někdo vezme 

jako moje máma 
a táta a už se 
nerozejdou.

Eliška: že 
spolu 
chodí.

Ema: láska je, že se 
někdo má rád, Když se na 

někoho koukne, tak se 
může zamilovat.Verunka: 

láska je, když 
někoho máš 

rád.

Eliška: 
láska je, 

když spolu 
chodí.

Jirka: když 
se mají 

rádi.

Jonáš: láska 
je, když se 
milujou, 

mazlí se a 
pusinkují.

Standa, 
Klaudie: 

láska je, když 
se spolu 
milujou.

Vali: láska 
je, když 

jsou všude 
srdíčka.

Jáchym: 
láska je 
svatba.

Zita: láska je, 
když je někoho 

na někoho 
hodný.

Víťa: když se 
někdo 

obětuje.

Peter: 
láska je, 

že se 
někdo 

zamiluje.

Honza: že 
tě nekdo 

má hodně 
rád.

Ema: že se 
někdo s 
někým 
miluje.

Bibi: že někdo
s někým

chodí, mají se
rádi a jsou
furt spolu. 

Jak se slav
íJak se slav
íJak se slav
í

Valentýn?Valentýn?Valentýn?
Bibi: může se 
sejít rodina a 
dají si víno.

Klaudie: dají si 
bonboniéru.

Vali: může být i 
ohňostroj

Jáchym: 
rozdávají se 

přáníčka.

Ema: dávají 
se kytičky Míša: něco 

někomu koupíšKatka: ...a 
to je láska.


