
Любов - це серця ніжні відчуття;  
Краса жінок, оспівана віками…  
Це небо в зорях, пізнє каяття  
І квіти з чарівними пелюстками… 
 
А ще любов - це полум’я і жар, 
Безсоння і несамовиті муки… 
Розбитої душі страшний тягар  
І зведені у купол неба руки… 
 
І вечір, що запестив нас удвох;  
І безсоромні ласки серед ночі…  
Незрозумілий щем сердець обох,  
Й твої щасливі з ніжним смутком очі… 
 
Рапсодія гірського джерела,  
І ніжні поцілунки на світанку… 
Гармонія і ласки, і тепла 
Під вальс до споконвіку… до останку.  
 
І ми з тобою - через все життя- 
Без сподівань, надії й каяття… 
Автор: Юрій Цюрик 

 





День Святого 

Валентина - 

Свято не таке вже нове. 

День Святого Валентина 

Святкувати будем знову! 

 



День Святого Валентина -  

День закоханих й щасливих. 

Люди люблять і чекають, 

А чого? Самі не знають… 



У цей день все може статись: 

Кожен може закохатись. 

Будуть серденька співати, 

Будуть квіти дарувати, 



Будуть усмішки сіяти, 

Хлопці на гітарах грати. 

Свято ласощів й кохання, 

Свято радощів й бажання. 



Все червоне і чудове, 

Все мрійливе і казкове. 

Навкруги сердець багато. 

Кожен хоче ВІДЧУВАТИ 



Звідусіль слова 

кохання, 

Поцілунків відчування. 

Люди люблять і цілують, 

Всім серця свої 

дарують. 



У цей чудовий день 
Нехай Валентин, як в добрій казці, 

Подарує всім вам щастя, 

А Амурчик у намисті 

Принесе кохання чисте! 



Хай будуть вам любов, 

вітання, 

Коли весна ось-ось прийде. 

І квітне на землі кохання 

У ніжний Валентинів день! 



Історія свята 

на Україні – 

 з початку 1990-х 

День святого 

Валентина – свято 

всіх закоханих – 

відзначається в 

Європі з ХІІІ ст., 

В США – з 1977 р., 



Жив в III ст. в місті Тернії 

(Римська імперія) Святий 

великомученик Валентин. 

Був він 

священнослужителем, 

займався науковими 

дослідженнями та медичною 

практикою. Із джерел 

відомо: арешт епіскопа 

Валентина був викликаний 

тим, що римський імператор 

не дозволяв солдатам своїх 

легіонів одружуватись, а 

Валентин тайно вінчав 

легіонерів та їх любимих. 



В очікуванні покарання 

в одній із римських 

тюрем, Валентин 

написав листа дочці 

свого тюремщика та 

підписався:  "Ваш 

Валентин".  

Потім зцілив її чудесним 

чином від сліпоти, але 

все рівно був страчений. 

Дата гибелі співпала з 

римським торжеством 

на честь Юнони, богині 

любові. З тих пір люди 

кожного року 14 лютого 

згадували Валентина та 

влаштовували свято  

всіх закоханих. 



До речі, англійці вважають, що з  

14 лютого природа робить поворот на 

весну, і у птахів починається сезон 

шлюбних ігор. Навіть стара 

англійська приказка говорить: «В 

день святого Валентина всі птахи в 

повітрі поєднуються парами». 



Символи  Дня  

Святого Валентина 



Серце 

 

Здавна 

вважають, що 

саме почуття 

любові 

знаходиться 

в серці  



Купідон 
Син Венери, 

богині любові. 

Він здатен 

примусити 

людину 

закохатися 

пострілом 

однієї із своїх 

чарівних 

стріл. 





 

улюблена квітка 

Венери, богині 

кохання. 

Червоний колір 

– це колір 

сильних 

почуттів.  

А червона 

троянда - це 

квітка кохання. 



Кохання та пристрасть 







Ніжність, довіра 



Розлука 



Птахи кохання 



Традиційно кохання 

символізують голуби. 

Вони вважаються 

улюбленими птахами 

Венери.  

Вони все життя не 

змінюють пари та 

разом турбуються про 

пташенят.  

Ці птахи - символи 

вірності та любові,  

а також символи дня 

Святого Валентина 



А в Африці  

за птахів 

кохання 

вважають 

папуг тому, 

що ті часто 

сидять 

напроти 

один одного, 

дотикаючись 

дзьобами. 

 





В багатьох 

країнах світу 

прийнято в 

день свого 

одруження 

обмінюватися 

каблучками. 



Рукавички 

Колись, якщо чоловік 

бажав одружитись 

на жінці, він 

"просив її руки".  

 

Рука стала символом 

кохання та сім’ї. 

Незабаром і 

рукавички також 

стали символом 

шлюбу. 



Традиції 

Цього дня молодь збиралася разом, 

писали на папірцях імена та 

кидали ці папірці в глечик, потім 

кожен витягав по одному папірцю 

та дізнавався про ім’я своєї 

коханої людини. 



Солодкий день 

Італійці 

намагаються 

саме цього дня 

дарувати 

коханим 

солодощі. 

 Цей день так і 

називається в 

Італії - солодким. 

 



В Англії 

 

англійці 

посилають 

любовні 

послання і 

своїм 

тваринкам, 

особливо 

собакам та 

коням 



В Америці 
цього дня 

продається 

близько 120 млн. 

роз, переважно 

червоного 

кольору. 

 

А на цукерки лише 

минулого року 

було витрачено 

650 млн. доларів 



Прийнято також 

дарувати один 

одному 

сердечка, які 

наливаються 

валентинками. 

Їх виготовляють 

з паперу, хутра, 

коштовного (і не 

дуже) каміння, 

тощо. 



У Франції 

пристрасні 

французи 

намагаються 

цього дня 

традиційно 

дарувати 

один одному 

каблучки  



В Данії 

люди 

надсилають 

один 

одному 

засушені 

білі квіти. 



В Японії 
найпоширенішим 

подарунком 

вважається 

шоколад 



Але в деяких країнах, 

зокрема в 

Саудівській 

Аравії, суворо 

заборонено 

святкувати 

День святого 

Валентина 



ЗІ СВЯТОМ ВСІХ ВАС!!! 

Нехай Святий Валентин 

подарує кохання на все 

життя, (якщо ще не 

подарував, звичайно) 



Прийміть мої щирі сердечні 

вітання 

Зі святом закоханих,  

святом кохання. 

Бажаю закоханим більше 

весни, 

А тим, хто шукає - кохання 

знайти! 

 



В презентації використані 

матеріали сайтів: 

http://www.valentine.com/  
http://happy-year.narod.ru/prazdniki/loveday/ 
  http://gifzona.com/valent.htm 
http://scards.ru/cards/topic/Lyubov*_::_valenti

nka 
http://zakat.ru/valentinka/ 
http://www.chaskor.ru/article/valentinki_14219  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
0%BD%D0%BA%D0%B 

 


