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Święta
Walentynki są corocznym międzynarodowym świętem zakochanych

obchodzone w imieniny Św. Walentego, czyli 14 lutego. W dzień ten

zwyczajem jest obdarowywanie się drobnymi upominkami oraz

wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. W naszej szkole

(przed pandemią) organizowana była sprzedaż słodkości od

samorządu uczniowskiego. Zwyczajem w naszej szkole jest również
poczta walentynkowa, do której uczniowie mogą anonimowo lub nie

wysyłać listy do danej osoby z wyznaniami miłosnymi. Zdarzał się też
konkurs na największą ilość uczniów w klasie ubranych w kolor

różowy lub czerwony. Dla osób, które nie mają drugiej połówki ciężki

jest ten dzień, ponieważ wszędzie znajdują się serduszka. Właśnie te

osoby mają swój dzień 15 lutego, który jest nazywany Dniem Singla.
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Kuchenne Zabawy 1
Kruche ciasteczka Walentynkowe

SKŁADNIKI:
- mąka 1,5 szklanki
- masło 150 gramów
- żółtko z 3 jajek
- cukier puder 2 łyżki
- szczypta proszku do pieczenia
- cukier puder do posypania
- marmolada różana

PRZYGOTOWANIE:
Krok 1
Przesiej mąke na stolnicę i złącz z masłem. Dodaj żółtka, cukier puder
oraz proszek do pieczenia a następnie zagniataj ciasto.

Krok 2
Rozwałkuj cienko ciasto. Foremką w kształcie serca wykrawaj w cieście
serduszka. Połowę serduszek ułóż na blaszce. Z drugiej połowy zrób
na środku mniejszą foremką małe serduszka.

Krok 3
Piecz ciasteczka przez 12 min przy 170 stopniach

Krok 4
Ciasteczka z otworami posyp cukrem pudrem, natomiast całe
serduszka posmaruj marmoladą. Ciastka z marmoladą sklej z
serduszkami z otworem. Gotowe ciasteczka ułóż na talerzu.
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Kuchenne Zabawy 2
Eliksir miłosny

SKŁADNIKI:
- 2 szklanki soku z czarnego bzu lub z czarnej porzeczki
- 1 laska cynamonu
- szczypta chilli
- szczypta oregano
- skórka z połowy cytryny
- TAJNY SKŁADNIK - MIŁOŚĆ

PRZYGOTOWANIE
Wrzuć do garnka wszystkie składniki i gotuj przez
następne 5 min na małym ogniu. Daj miksturze ostygnąć
a następnie przelej przez sitko do szklanek. Teraz
najtrudniejsze, więc odetchnij chwilę. Należy podać
ukochanemu eliksir i dopilnować aby wypił przynajmniej 3
łyki. POWODZENIA!

7



Ciekawostki ze Świata

Ciekawostki geograficzne

1.Język migowy jest jednym z urzędowych języków Nowej Zelandii (obok

maoryskiego i angielskiego).

2.Przez Rosję przebiega 11 stref czasowych.

3.Jezioro Asfaltowe w Trynidadzie jest półpłynną emulsją – mieszaniną wody,

gazów, bituminów, którego powierzchnia jest zaschnięta jakby była

utwardzona.

4.Na brzegu wyżyny Antrim w Irlandii znajdują się bazaltowe słupy ze

ściętymi na równo wierzchołkami tworząc „Drogę Olbrzymów”.

5. Najwyższą na świecie pionową ścianę stanowi Mount Thor w Kanadzie –

liczy 1250 metrów.

6.Na wyspie Luzon w Filipinach znajduje się jezioro, na którym znajduje się

wyspa, na której znajduje się  kolejne jezioro, na którym znajduje się

kolejna wyspa.

7.Dunaj jest rzeką przebiegająca przez największa ilość państw: Niemcy,

Austrię, Węgry, Słowację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Chorwację i

Mołdawię.

8. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch to najdłuższa

nazwa miasta w Europie i jedna z najdłuższych na świecie. Tłumaczenie to

„Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego

wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia”.
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Kawały
Chłopak mówi do swojej dziewczyny:

- Ale będziemy mieć super walentynki. Mam trzy bilety do kina!
- Po co nam trzy?
- Dla twojej mamy, twojego taty i twojej siostry.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak swoją
dziewczynę

- Nie wyjdę za ciebie. Mój przyszły mąż musi umieć
dobrze gotować, prać, sprzątać, robić zakupy, patrzeć
we mnie jak w tęczę, wypełniać wszystkie moje
życzenia...

- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól jednak, że
przez chwilę pozostanę jeszcze na klęczkach i
pomodlę się za tego biedaka…

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Horoskop
Koziorożec -Zakocha się w innym Koziorożcu.

Wodnik -W lutym wejdzie w szczęśliwy związek z

Rybami.

Ryby -Zakochają się  w Wodniku.

Baran -Pokłóci się ze swoim partnerem Lwem.

Byk -Zauroczy się w Raku.

Bliźnięta -Znienawidzą Pannę za zdradę.

Rak -Zdradzi swojego partnera/partnerkę.

Lew -Dostanie kosza od Barana.

Panna -Zerwie z Bliźniętami.

Waga -Zacznie się spotkać z Koziorożcem.

Skorpion -Urwie kontakt z Rybami.

Strzelec-W lutym zacznie randkować ze Skorpionem.
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