
14 ЛЮТОГО— 
ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА 
  

 Францію не дарма називають "країною   

кохання" - саме французи першими поча 

ли вітати один одного у віршованій фор 

мі.  

 

 У японців все як завжди "не так як у 

людей". Представники сильної половини 

людства отримують тут більше подарун-

ків, ніж жінки. При цьому в них є спеціа-

льний шоколад "хонмей" - дарувати його 

можна тільки особливому чоловіку, як то 

кажуть, "тому єдиному".  

 

У Британії прийнято дарувати жінкам 

червоні троянди (втім, мабуть, не тільки в 

Британії). Цікаво, що у відповідь ви мо-

жете отримати яблуко як символ кохання 

і краси. 
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БІБЛІОТЕЧНА  РАДА 

ДПТНЗ «КУЛИКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» 

 

Вітаємо!!!  

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 
В ІНШИХ КРАЇНАХ  

Кохати - це не значить дивитися один 

на одного, кохати - це значить разом 

дивитись в одному напрямку. 



1..Частіше цікавтесь у закоханих як 

минув день. 

 

2. Не дозволяйте сваркам руйнувати 
ваші стосунки. Кожна людина може 
на когось злитися, але це не означає, 
що потрібно руйнувати кохання та 
стосунки. 

3.Повинні підтримувати захоплення 
своїх половинок, хоча це вам  не по-
добається. 

4. Не  повинні мовчати 
про те, що вам не подо-
бається. У кожного своя 
думка, бачення на по-
дії. 

 

14.Не ігноруйте дзвінки чи СМС від 
половинок. 

 

15.Не сваріться на відпочинку через 
дрібниці. 

 

16.Ніколи не зраджуйте коханим. 

 

17.Якщо кохаєте, то кохайте назавж-
ди. 

 

18.Робіть приємні сюрпризи. 

 

 

 

 

5. Частіше робіть приє-
мні подарунки, хоча б 
дрібниці, те що полюб-
ляє об’єкт ваших упо-
добань. 

 

6.Не забувайте показувати свою лю-
бов поцілунком, але не для загалу. 

 

7.Любіть рідних коханих, телефонуй-
те, відвідуйте, листуйтесь. 

 

8. Піклуйтесь про коханих коли вони 
хворіють. 

 

9. Допоможіть з навчанням чи коли 
на роботі труднощі. 

 

10.Завжди поважайте коханих, не на-
сміхайтеся перед друзями чи знайо-
мими. 

11.Будьте пунктуальними, не запіз-
нюйтеся. 

12.Завжди захищайте 
своїх коханих. 

13.Завжди повідомляй-
те про свої плани на 
день. 

БІБЛІОТЕЧНА  РАДА 

ДПТНЗ «Куликівський професійний 
аграрний ліцей» 

 

Вітаємо!!!  

ПОРАДИ 
ЗАКОХАНИМ 


