Ahoj všichni, (Zdravíčko),
a je to tady. Na následujících řádcích naleznete Vaše Valentýnské vzkazy.
Pokud patříte mezi ty šťastné, obdarované – blahopřejeme. A pokud k vám
žádná Valentýnka nedoletěla, nesmutněte.
Letos se s Valentýnkami pytel zrovna neroztrhl a Valentýnek je mnohem
méně než v minulých letech.
A možná, že se vaši kamarádi či tajní ctitele stydí… kdo ví..
Každopádně – Mějte se rádi a usmívejte se na sebe! Svět bude díky vašim
úsměvům mnohem hezčí.
Vaše redakce
Valentýnský speciál 2019 - Do každé třídy číslo zdarma.
najdete nás i na internetu na www.zsvelkeheraltice.cz

VALENTÝNKY
Pro nejlepší paní učitelku Naďu Uhlířovou - od Emičky ❤
Mám tě rád Vítku, jsi můj nej kámoš - tvůj kamarád Dominik
Tě péro pomeranči!
Normálně (často mě štveš, ale tohle teďka přehlédneme) tě mám ráda.jako
jo, často máme těžké chvíle a rozumíme si pouze pokud jde o Wattped a
knížky, ale jsme prostě friendi.
Takže si tady nebudu vylívat srdíčko a prostě to řeknu narovinu. Jsem ráda,
že tě mám.
Tvoje pomelko

Ahoj Sabi R.
Chtěl bych ti hodně dlouho něco říct. jenže kdykoliv jsem měl nějakou
možnost, nevyužil jsem ji… Prostě jsem se nedokázal překonat i přes to, jak
mi na tobě záleží. Jsi úplně sexy a nemůžu na tebe jen tak přestat
myslet...Jen závidím všem klukům, se kterýma se bavíš atd. Mě si ani
nevšimneš . Prostě jsem do tebe totálně zabouchlý a jsi top. MILUJU TĚ
Jantová je hot, má upe mega supe oči, akorát je moc dobrá kamarádka, až
moc hodná.
Takže fazole Amčo!
Mám tě moc ráda! Netuším, jak přežiju střední, když tam se mnou i se
svýma blbýma kecama nebudeš. Prostě mi budeš moc chybět. Musíme si ten
půl rok spolu ještě pořádně užít!
Tvůj střelenej fazol Kačmen :D
Pro pomeranče:
Jsi fajn a je s tebou prča mám tě ráda!
Ps: poufám že to doučko platí
Lucko ti seš moje nejlepší kamarátka nebila si moje první ale ses moje
nejlepsi kamaratka.
Honza Šír z 7.třídy má krásne oči a vlasy.
Andi je největší frajer ze školky

Pro nejlepší kámošku Amálku - od Emičky
Pro M.Jantovou
Máš uplně super postavu, i když sama tvrdíš že ne. Jsi prostě mega super
holka, máme hodně zážitků, na které nikdy nechci zapomenout jsi prostě sis,
i přes všechny ty problémky, tě mám pořád láád.
Hlavně se neměň.
Marc, Mac
Líbí se mi Honza Šír z 7. třídy
Veselého Valentýna všem třeťákům, se kterými se mi báječně pracuje :)
Naďa Uhlířová
Paní učitelka Caltová je super. Mám ju moc ráda. pro vás paní učitelko.
Mám ráda 4. třídu, jsou nejlepší matematici na škole.
Pro nejlepší kámošku Sáru - od Emičky
Pane učiteli Zemku, jste nejlepší učitel na škole. Je s váma sranda, jste
prostě týpek
Drahý Meloune
Poslední rok a půl jsi mi hodně přirostl k srdci a oblíbila jsem si tě. Strašně
moc mi budeš chybět. Doufám že až výjdu že se ještě budeme a budeme
bavit. Zůstaň takový jaký jsi a neměň se. Je s tebou sranda, hlavně když
jsme venku s pomelem.
sledujte mě na ig @martin.weiss_
a šťastnej valentyn :D
Milé Paní učitelce JANĚ MRAVÍKOVÉ, jste moc moc milá a hodná
Ahoj Honzíí. M.
Cítím k tobě neovládatelnou lásku, už delší dobu. NEDOKÁŽI SI POMOCT
JAKMILE UVIDÍM TVÉ ZELENÉ OČI JAKO RANNÍ ROSA V LÉŤE. nemohu
si pomoct skoro nikdy v tvé přítomnosti a nepřestanu se červenat další
nekonečné hodiny. Přála bych si být jen stebou na Valentýna. Byli by jsme u
mě doma a koukali byčkom se na Titanic při svíčkách. Bylo by to boží,
nezapomenutelný večer. Program po filmu by jsi organizoval už jen ty.

MIluji tě moc
M.B.
Pro Pomelo
jsi moje ségra nemám ti co říct protože ti To říkám pořák pořád
PS: doufám že mi pomůžeš s úkoly
svatý valentýn pro Frantu Jurčíka - od Báry
Miluju Káju B. - Je to nejhezčí holka ze školy
Myslím že jsi ta nejlepší kamarádka Kájo,
buď prosím taková jaká jsi,jsi ta nejlepší kamarádka
Pro nejlepší kámošku Kiki Adámkovou k Valentýnu - od Naty Malotové
Pro nejlepší kámošku Kiki - od Emičky
Milá paní učitelko Mravíková, mám vás nejradši z celé školy.
Vaše žákyně Adélka Rezbáriková
MILUJU BÁRU
Vašek je nejlepšy kamarád, je srandovní (nemá city)
Kapučíno
Ahoj Vašku jsi moc hodnej kámoš a hraješ si moc rád Vašek
Lásko mého života.
Když jsem s tebou tak se mám úžasně.
MILUJU tě Kači
Lucko si moje nejlepší kamarádka,
mám ráda když si spolu hrajeme jenom my dvě
Dear Amálko.
Jsi mega pretty holka a za ten čas ses hodně změnila,
k lepšímu samozdřejmě.
Jsi strašně v klidu na pokec a hlavně nejsi namyšlená
nebo něco, což se cení.
Laavv jůůů

Pro nejlepší paní učitelku Naďu Uhlířovou od Kristýnky Adámkové.
Jste nejlepší paní učitelka na světě
Ahoj Franto mám tě rád jako kamaráda. - Kup mi jídlo
Andy –jsi můj ❤
Pro Amálku od Dorotky. - Šťastný Valentýn si moje nejlepší kamarádka
Mám vás ráda pane učiteli Honko
Mám tě rád Lauro protože jsi dobrá holka
Milí třeťáčci
Mám vás ráda. Jste prostě zlatíčka.
Vždycky, když mě pozdravíte nebo obejmete,
zlepší mi to den.
Buďte pořád tak šikovní a pracovití.
Kačenka
Honza M. má strašně pěkné svaly a vlasy
Miluju Káju B. - tvůj tajný ctitel
Jsem holka a strašně se mi líbí @kaci.balu
Miluju Džerka
Pro nejlepší kamošku Naty - od Emičky
Emičko – jsi nej ❤
Pro nejlepší paní vychovatelku Martinku - od Emičky
Pro Emičku nejlepší kamarádce ať si zdravá a si šťastná od Sarinki
K.B. miluji Tě moc! Tajný ctitel – krásně se směješ
Pro mojí milovanou, nejhezčí holku z celé školy Majdu Bartuskovou
PS: jsi super

Pro lidi z 9. třídy MILUJU VÁS VŠECHNYYYYYY
Ahoj Říhovko,
Příjde mi, že se se mnou nějak přestáváš bavit.
Možná je to jenom můj pocit, co já vím.
Pořád si píšeme a nadáváme jako vždycky, ale i tak je to divný.
Mám tě ráda a nechci tě ztratit.Takže jdeš dneska ven?
Čauky. Tvoje d.vka
Můj milý meloune, moje malá sestřičko,
Tohle není typická valentýnka, ale spíše jde o menší promluvu.
Vím, že tě stále trápí ta věc s mou nejlepší kamarádkou (nebudeme zmiňovat
o koho jde).
Stále ti říkám, že ji neupřednostňuji, tak mi prosím věř.
Dále bych ti chtěla ještě říct, že chápu, že je to pro tebe těžké, že
nechceš, abych odešla.Avšak už jsem v devítce a mám svoje sny.
Brzo budeš taky na mém místě a pochopíš to.
Pořád budeš moje malá sestřička, ať už půjdu do Opavy nebo Kroměříže,
stále budu s tebou.
Mám tě ráda.
Tvoje Pomelo
Ahoj 8. třído – ať vám láska kvete ;-)
LÁSKO MÉHO ŽIVOTA… NASTAL TEN DEN, ABYCH TI KONEČNĚ
VYZNALA LÁSKU…
Je to dlouhých několik let, co spolu chodíme na tuto školu… A upřímně…
Zamilovala jsem se do tebe hned první den, co jsem nastoupila do 1. třídy…
Sice si to vůbec nepamatuju, ale jsem si jistá, že jsem se do tebe
zamilovala už tehdy… Chybělo ti nejspíš většina zubů, ale to na tobě bylo to
nejvíc HOT.
MILUJU TĚ MAGDO!
Drahé pomelo.
Jsi stejně praštěné jako já a jsi mega velký snílek. Jsi jedno z nejlepších
stvoření co znám a vím že mi vždycky pomůžeš. Doufám že se budeme bavit i
po základce. Je s tebou sranda, a hlavně ti můžu říct všechno. Mám tě
ráda, a doufám že zůstaneš tak praštěné. Jo a musíme s Melounem zůstat
pořád v kontaktu. No o co nakonec? Snad jen to že: Tě péro pomelo?
DEVÍTKA JE NEJ!

