
 
 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nr 3       luty     2020/2021 

 
WALENTYNKI 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Nawet zima nie jest straszna, kiedy serca gorące 
 

 

 

 

 



*** Dwójeczka*** 
 

 2 

 

CO W TRAWIE PISZCZY? PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI 
 
• Aktualności Dwójeczki    str.3 – 4 

• Konkursy       str. 5 - 6 

• Kącik literacki      str. 6 - 8  

• Walentynki       str. 9 

• Walentynkowe zwyczaje    str. 9-11 

• Kącik sportowy      str. 12   

• Zimowa wykreślanka     str. 14 

• Słodkości na walentynki    str. 12  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
	 
 

 
 
 
 
 
 
 



*** Dwójeczka*** 
 

 3 

 

Aktualności  Dwójeczki  
Już od 14 lat z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień 
Bezpiecznego Internetu. 
Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat 
DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. 
Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką 
bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego wykorzystywania 
Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe 
bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. 
          W naszej szkole przeprowadzane są dla uczniów lekcje informatyki oraz 
godziny wychowawcze, na których nauczyciele poruszają tematy dotyczące 
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. 

Anna Arlt – Selmachowska 

KARNAWAł 
W naszej szkole odbyły się w lutym szalone, 
karnawałowe bale.   Warto wiedzieć, że zwyczaj 
karnawałowych zabaw  wywodzi się  ze starożytnej 
Grecji. Prawdopodobnie nazwa wzięła się od słów 
CARNE VALE – MIĘSO ŻEGNAJ. Okres 
karnawału w Polsce trwa od święta Trzech Króli, 
aż do Środy Popielcowej. Jednym ze zwyczajów 
karnawałowych jest organizowanie zabaw.  
 
W szkołach i przedszkolach dzieci mają baliki 
i przebierają się, za 
różne postacie. Mogą  
 
     

    Jagoda - redaktor 
 
być kim tylko chcą – księżniczkami, kotkami, 
rycerzami…  Kolejny zwyczaj to Tłusty Czwartek, wypada on na ostatni 
czwartek przed Środą Popielcową. Zgodnie z tradycją w tłusty czwartek należy 
zjeść przynajmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie powodzenie i szczęście 
przez kolejny rok. Ostatnie dni karnawału nazywane są OSTATKAMI. To 
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ostatnia szansa na zabawę przed Wielkim Postem. Podkoziołek – nazywany tak 
tylko w Wielkopolsce, w pozostałych regionach jest to Śledzik. W ten dzień 
jemy syto :). 

 

Bale karnawałowe w oddziałach przedszkolnych 
Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, 
dźwięków i zabaw tradycja. 8 lutego w 
poniedziałek odbyły się bale karnawałowe w 
klasach: 0a, 0b i 0c. Dzieci wystąpiły w 
ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za 
bohaterów znanych bajek i nie tylko. Można było 
zobaczyć: wróżki, księżniczki, rycerzy, kowbojów, 
policjantów, supermenów, nie sposób zliczyć i 
wymienić tych wszystkich postaci. W tym roku 
wzięliśmy udział w warsztatach tanecznych online 
w styli retro pt. „Możemy już tańczyć?”. 
Nauczyliśmy się tańczyć: Lindy Hop, Boogie,  
Shag’a, Balboa. Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości!  

Paula Sianos 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
KOTA 
Nie wszyscy są tak do końca zgodni 
kiedy ten dzień przypada, ale przyjmuje 
się, że właśnie 17 lutego. 
To  Międzynarodowy Dzień Kota ! 
Los kotów na całym świecie jest bardzo 
różny. W naszym kraju też. Jedne 

mieszkają w domach, inne niestety na ulicy. Życie kotów ulicznych jest dużo 
trudniejsze niż nam się wydaje! Na koty czyha cała masa niebezpieczeństw: 
choroby, samochody, psy, trucizny, zimno i źli ludzie. Dlatego tak ważne jest, 
by im regularnie pomagać. Świetlica organizuje zbiórkę karmy dla bezdomnych 
kotów. Dołącz do nas i spraw, by żaden kotek nie chodził głodny. Liczymy na 
Twoją pomoc. 

Świetlica szkolna 
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KONKURSY 
       Wyniki konkursu „Mój kalendarz adwentowy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W kolejnej edycji konkursu, która tym razem odbyła się online i jako konkurs 
szkolny, a nie gminny, udział wzięło 4 uczestników: 

Maja Grupińska, klasa 6e 

Matylda Kaczmarek, klasa 5a 

Adam Kapitan, klasa 4a 

Jagoda Wolarczak, klasa 6b 

Za nadesłane prace bardzo dziękujemy. Pod kątem plastycznym były oceniane 
przez panią Małgorzatę Witt z Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

Ponieważ wszystkie prace konkursowe były bardzo ciekawie, estetycznie 
i  pomysłowo wykonane, a także poprawne i bogate językowo, zasłużyły na 
równorzędne I miejsce. 

Kinga Wośkowiak 

Wyniki szkolnego konkursu języka niemieckiego dla kl. VII-VIII 
 
W konkursie na najciekawszą prezentację na temat Świąt Bożego Narodzenia 
w krajach obszaru j.niemieckiego wzięło udział  siedmioro uczniów klas VII . 
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Nadesłane prace były przemyślane, ciekawe i zawierały piękne zdjęcia. Widać, 
że uczniowie włożyli w to zadanie konkursowe wiele cennego czasu. 
Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie oraz  gratuluję , a wyniki 
prezentują się następująco: 

I miejsce – Oliwia Bolewska  kl.VII c 
II miejsce – Aleksandra Rochowiak kl.VII b 
III miejsce– Iga Pawłowska i Marta Zaporowska kl.VIId 
Nagrody zostaną rozdane, gdy wrócimy do szkoły- mam nadzieję,że nastąpi to 
już wkrótce! 

                                                                                  Organizator konkursu- 
Joanna Szajek 

Wyniki konkursu na najpiękniejszy wiersz walentynkowy 
12 lutego minął termin nadsyłania wierszy na konkurs walentynkowy. Komisja 
w składzie: Pani Iwona Hertig, Pani Wiesława Szubarga, Jagoda Łagodzińska 
(redaktor „Dwójeczki”) przyznała:  
I miejsce Paula Konieczna kl. VII d za wiersz „Strzała Amora” 
II miejsce Magdalena Łopusińska VII c za wiersz pt. „Uczucia” 
II miejsce Zofia Brzozowska kl. VII d za wiersz pt. ”Papierowe serce”   
Opiekun redakcji „Dwójeczki” przyznał wyróżnienie dla Barbary Łopusińskiej z 
kl. IVc za wiersz „Przyjaźń ABC”. 
Organizator konkursu zrezygnował z podziału na kategorie wiekowe, ponieważ 
w konkursie nie wzięli udziału uczniowie kl. I-III oraz ósmoklasiści. 
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy. Zwycięzcom 
gratulujemy. 
     Organizator konkursu: 
     Wiesława Szubarga oraz redakcja „Dwójeczki” 
 
                                          

KĄCIK LITERACKI 
Nie pisz do szuflady, napisz do nas 

Wprawdzie święta Bożego Narodzenia już za nami, chciałabym jednak, zgodnie 
z zapowiedzią, zaprezentować kolejne listy do św. Mikołaja  nadesłane na 
konkurs, który odbył się w grudniu. 
Zapraszam Was do lektury listu napisanego przez Asię Rochowiak z kl. VIc,  
Stefana Arlt-Stelmachowskiego z kl. VI d i Krzysztofa Nowickiego z kl. VIb. 
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Mosina, 13.12.2020 r. 

 
Dzień dobry Święty Mikołaju! 
 

Mam na imię Asia i jestem uczennicą klasy szóstej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie. Jak co roku piszę do Ciebie list z moimi prośbami.  

Tym razem lista moich życzeń jest nieco inna niż w poprzednich latach. 
Proszę Cię, jeśli to możliwe, żebyś przyśpieszył zakończenie pandemii 
koronawirusa. Zapewne nie tylko ja, lecz także i inne dzieci oraz dorośli 
chcieliby, żeby to wszystko skończyło się jak najszybciej. Chciałabym wrócić 
do szkoły, razem z koleżankami i kolegami uczestniczyć w stacjonarnych 
lekcjach, a na przerwach miło spędzać z nimi czas. Brakuje mi kontaktu z 
rówieśnikami, wspólnych zabaw i śmiania się. Latem, zarówno dzieci jak 
i dorośli, bardzo chcemy pojechać na wakacje, a przez pandemię nie możemy 
tego zrobić. Święty Mikołaju, jeżeli możesz sprawić, to uchroń mnie i moją 
rodzinę od tej choroby. 
 Bardzo lubię rysować, dlatego pod choinką w prezencie chciałabym 
znaleźć komplet kolorowych pisaków. Kolor czarny bardzo szybko mi się 
wypisuje, dlatego poproszę chociaż o dwa czarne pisaki.  
 Ostatnio bardzo dużo czasu spędzam w domu i w wolnych chwilach lubię 
słuchać muzyki. Swój pokój dzielę z siostrą, która dużo się uczy. Dlatego 
poproszę również o słuchawki. Słuchając muzyki w taki sposób,  nie będę 
przeszkadzać siostrze.  
 Święty Mikołaju, więcej życzeń w tym roku nie mam. Jeśli spełnisz to, o 
co proszę, to te święta będą radosne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę 
mogła Cię prosić o prezent tylko dla siebie. Mam jedno marzenie, ale zostawiam 
je na przyszły rok.  
 

Nie zawiedź mnie Święty Mikołaju! 
Pozdrawiam serdecznie 
Asia Rochowiak  

 
 
         Mosina, 24.12.2020 
 

Drogi Święty Mikołaju! 
 

Mam na imię Stefan i jestem uczniem klasy szóstej. Mieszkam w małej 
miejscowości, razem z moimi rodzicami, babcią, siostrą Ulką i moim 
najlepszym przyjacielem – pieskiem Lizakiem.  
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Przez cały rok byłem grzeczny, uczyłem się dobrze i pomagałem 
rodzicom. Jak co roku, piszę do Ciebie list, w którym chciałbym powiedzieć Ci, 
co chciałbym zobaczyć pod choinką.   

Nie mam ani wielkich wymagań, ani pomysłów na drogie prezenty. 
Ucieszę się, gdy dostanę nowe opakowanie kredek ( choć może być dużo 
kolorów), nową klawiaturę do komputera  i książki z mojej ulubionej serii. 
Lubię też słodycze, więc poproszę Cię o kilka czekolad i żelki.  

Poprosiłem Cię, Mikołaju o prezenty pod choinkę, ale tego, co uważam za 
najważniejsze, nie można kupić. Marzę o tym, żeby każdy z mojej rodziny był 
zdrowy. Prosiłbym Cię jeszcze o to, aby każdy podczas Wigilii mógł się spotkać 
z bliskimi, ponieważ wszyscy w tym świątecznym czasie chcemy być ze swoją 
rodziną. Ten rok jest dla nas bardzo trudny. Było mi smutno, gdy się 
dowiedziałem, że na te święta nie przyjedzie do nas nikt z dalszej rodziny, a co 
roku goście do nas przyjeżdżali i było bardzo wesoło. 

Bardzo dziękuję, że przeczytałeś mój list. Mam nadzieję, że moje 
marzenia się spełnią. Wiem, że te święta są inne od tych, które do tej pory 
przeżyłem, dlatego też pragnę  pomyślności dla moich bliskich, ponieważ to jest 
prezent najważniejszy. Mam nadzieję Mikołaju, że jesteś zdrowy i bezpieczny, a 
renifery są pełne sił, by rozwozić po świecie prezenty.  

 
Pozdrawiam Cię serdecznie   
Stefan 
 

 
Mosina,03.12.20r. 

Drogi Mikołaju, 
Pamiętam, gdy przynosiłeś moje wymarzone prezenty. Dziękuję Ci za nie 

Mikołaju. Mam kilka marzeń. Nie chcę żadnych gadżetów, bo to nie jest mi 
potrzebne. Mamy na świecie większe problemy, takie jak np. ludzie bezdomni, 
głodne dzieci w Afryce, ale też pandemię covid- 19. 

Proszę Cię Mikołaju: o pokój na świecie, skończenie pandemii covid-19, 
by ludzie bezdomni otrzymali swoje wymarzone domy, by głodne dzieci w 
Afryce dostały nie tylko jedzenie, lecz też zabawki i inne najbardziej potrzebne 
im rzeczy (bo one nie mają tego wszystkiego, co my posiadamy), o więcej 
śniegu, o ludzi, którzy pomagają osobom potrzebującym, żeby zwierzęta 
zapadające w zimowy sen mogły spać spokojnie. 

Wierzę, że spełnisz moje życzenia. W tym roku Mikołaju nie spotkamy 
się, ale mam nadzieję, że Cię usłyszę. Za wszystko bardzo Ci dziękuję. 

 
Krzysiu   
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WALENTYNKI  
 
  Obchody walentynkowe trafiły do naszego kraju wraz z kultem świętego 
Walentego. Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest wysyłanie listów 
i kartek, w których zakochani wyznają sobie miłość. Często obdarowują się 
także drobnymi upominkami.  
Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika w Terni. Co roku w 
niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary 
narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. 
Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia 
sakramentu małżeństwa.  
Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym 
Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są 
obchody ku czci patrona zakochanych. 
           Redakcja 

WALENTYNKOWE ZWYCZAJE I TRADYCJE 
Święto Zakochanych dużą popularnością cieszy się   nie 
tylko w Polsce, ale również za granicą. Walentynkowe 
zwyczaje i  tradycje na świecie nieco różnią się od naszych 
rodzimych. Oto jak obchodzone są walentynki w innych 
państwach.  

STANY ZJEDNOCZONE 
W USA obdarowuje się wszystkie osoby, które darzy się 
sympatią, nie musi to być koniecznie druga połówka. Może 
to być kolega, koleżanka, przyjaciel, szef, nauczyciel czy 
babcia. Najpopularniejszym prezentem są bombonierki  
 

Jagoda – redaktor 
w kształcie serca lub czerwone róże. Miasta toną w  
czerwonych serduszkach, radia są pełne miłosnych piosenek 
a telewizja i kina są pełne filmów o miłości. 
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  JAPONIA 
W Japonii podobnie jak w Stanach Zjednoczonych upominki wręcza się nie 
tylko ukochanym, ale również znajomym. W walentynki obdarowują jedynie 
kobiety, a głównym prezentem są czekoladki. Są dwa rodzaje czekoladek – 
własnoręcznie robione dla ukochanych oraz zagraniczne, głównie szwajcarskie 
i belgijskie dla osób mniej bliskich. Panie natomiast przyjmują podarki miesiąc 
później – w Biały Dzień. 
  
 

MALEZJA 
W Malezji, podobnie jak każde ważniejsze święto, walentynki również mają 
bardzo zaskakującą formę. Tego dnia organizowany jest konkurs dla 
zakochanych, w którym są oni skuci kajdankami. Aby wygrać,  i przede 
wszystkim udowodnić swoją miłość, muszą oni w ten sposób wytrzymać ze 
sobą tydzień. 
 

WIELKA BRYTANIA 
Dawniej tego dnia dzieci przebierały się za dorosłych i chodziły do sąsiednich 
domów, śpiewając piosenki o miłości. Ich głównym motywem było hasło 
„Dzień dobry, Walenty”. Obecnie w Wielkiej Brytanii dużą popularnością 
cieszą się kartki z podobiznami Shakespearowskich kochanków, czyli Romea 
i  Julii. 
 

FRANCJA 
We Francji Święto Zakochanych jest świętem narodowym i jest bardzo hucznie 
obchodzone. Zamiast czekoladek wysyła się bukiety kwiatów wraz z 
zaproszeniem do teatru. Zakochani świętowanie kończą zazwyczaj romantyczną 
kolacją. 
 

NIEMCY 
Nasi zachodni sąsiedzi w walentynki obdarowują się drobnymi podarunkami. 
Co ciekawe, wierzą, że tego dnia spełniają się wróżby, sny i przepowiednie. 
Podobno, jeśli w noc przed świętem miłości dziewczynie przyśni się 
nieznajomy, to będzie jej wybrankiem. Kolejną ciekawostką jest oryginalny 
motyw, który często towarzyszy obchodom dnia zakochanych… Na kartkach 
walentynkowych królują świnki – niemiecki symbol dobrobytu! 
 

WŁOCHY 
Włosi znani ze swojej romantycznej natury bardzo hucznie świętują walentynki. 
W Italii króluje czerwień. Panowie najczęściej wybierają czerwoną bieliznę dla 
swoich partnerek w prezencie. W miejscu spoczynku Świętego Wojciecha, czyli 
w Umbrii w niedzielę poprzedzającą Walentynki odbywa się Święto Zaręczyn. 
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To właśnie wtedy pary z różnych stron świata przybywają nad grób Świętego 
Walentego, by ślubować sobie miłość i wierność. 
 

CZECHY 
W Czechach święto to obchodzi się dwa razy w roku. 
Wtedy największe tłumy zakochanych możemy znaleźć 
na Moście Karola w Pradze. Wieszają oni kłódki, 
będące symbolem ich miłości. Najwięcej z nich 
możemy znaleźć przy płaskorzeźbie św. Jana 
Nepomucena. Pocierając ją kilkakrotnie, można 
zapewnić sobie lojalność drugiej połówki. 

 
 

FINLANDIA I ESTONIA 
Fińskie walentynki to „dzień przyjaciela”. W tym zimnym kraju święto to 
polega na propagowaniu przyjacielskich relacji i „miłości braterskiej”.  
Podobnie wyglądają estońskie walentynki. Mieszkańcy małego kraju wierzą, że 
przyjaźń trwa wiecznie, a miłość się czasem kończy, dlatego 14 lutego 
podarkami obdarowują kolegów i koleżanki. 

 
SŁOWENIA 

W Słowenii wierzy się, że w dzień wspomnienia św. Walentego ptaki łączą się 
w pary, co jest zapowiedzią bliskiego nadejścia wiosny. Według zwyczaju, żeby 
zobaczyć „ptasi ślub” należy wyjść w pole boso! W tym czasie ruszają także 
pierwsze prace w winnicach i na polach. 
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KĄCIK SPORTOWY 

Futbol Amerykański 

 Grają w nim dwie jedenastoosobowe drużyny. 
Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. 
Można: kopać, nieść, rzucać, przekazywać z rąk do 
rąk. Punkty zdobywa się np. przez  przeniesienie piłki 
przez linię punktową, rzucenie piłki do zawodnika 
stojącego za tą linią itd.  

   Krystian - redaktor 

Zawodnicy dzielą się na: 
Atak 
-Linia ataku-składa się z pięciu zawodników 
-Rozgrywający 
-Biegacze-przy ataku są to halfback(HB) lub tailback(TB). A przy blokowaniu 
fullback(FB) 
-Skrzydłowi 
-Końcowi 
Obrona 
-Linia obrony-trzy do sześciu zawodników 
Formacja Specjalna 
-Punter 
-Kopacz 
-Long Snapper 
-Holder              
-Punter Returner 
-Kich Returner 
-Gunner 
 W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nazywa się ten sport   po prostu 
Futbolem, a poza tymi  krajami nazywa się go Futbolem Amerykańskim. 
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ZIMOWA 
WYKREŚLANKA 

Znajdź słowa w wykreślance. Są one wpisane             
poziomo, pionowo lub ukośnie, a niektóre trzeba 
czytać  od tyłu. Litera skreślona w jednym 
wyrazie, może wystąpić w innym. 
 

    Justyna – redaktor 
 

M I K O Ł A J R E N I F E R 

Ś N I E Ż K A R S Z A L I K 

N T L O K A Z J A Z D S T M 

I O Ó S Z R E N I C A T R Z 

E R D C A P K U K N K O A I 

G Ó R Y K A A Y K O Z K S M 

L A S P O C K I Ł Y N O A A 

Ż U Ó E P Z A B Ę B I I P Ł 

Ć U T K A E O C H O I N K A 

B E R Y N A R T Y M T K O Ń 

A Z I A E O Z D O B A O M C 

Ł I K M W S Z L A K I C I U 

W M O  W A I G Ó R A L E N C 

A N P M F Z N A N S O S E H 

N O A Z A S P A G I L U K A 

 
SŁOWA: 
OBŁOK, TOR, SZRENICA, TRASA, LUTY, ZAKOPANE, BOMBKA, KOC, 
ŚNIEG, ŻURAWINA, KONIK, KARPACZ, BAŁWAN, KULIG, SZLAKI, 
ZAMIEĆ, ZIMA, ZASPA, GÓRALE, ZJAZD, RENIFER, SZALIK, STOK, 
MROZY, LAS, SOSNA, OZDOBA, KOPA, LÓD, CHOINKA, KOMINEK, 
ZIMNO, MIKOŁAJ, ŚNIEŻKA, ŁAŃCUCH, GÓRY, OSCYPEK, SANKI, 
NARTY, KAKAO 
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SŁODKOŚCI NA 
WALENTYNKI 
PRZEPIS NA MAKARONIKI                         
MALINOWE 
 Składniki: 
50g białek                              
45g cukru 
65g cukru pudru 
65g mąki migdałowej ( zmielonych migdałów) 
     odrobina czerwonego 
barwnika spożywczego w żelu lub w proszku 

Iga - redaktor 
 
Składniki na krem: 
* 2-3 łyżki serka mascarpone 
* garść świeżych malin 
 
Przygotowanie: 
Mąkę migdałową i cukier puder dokładnie przesiewamy i mieszamy. 
Białka (dobrze żeby były w temperaturze pokojowej) ubijamy na sztywno z 
cukrem zwykłym, nie pudrem. Dodajemy odrobinę barwnika spożywczego 
i dokładnie miksujemy. 

 
Szpatułką mieszamy białka z cukrem pudrem i mąką migdałową. Mieszanie to 
ważna część przepisu – jeśli masa będzie wymieszana zbyt mocno makaroniki 
nie urosną, jeśli zbyt słabo (zostanie za dużo pęcherzyków powietrza) podczas 
pieczenia ciasteczka urosną za bardzo i popękają. Jak sprawdzić czy mamy 
odpowiednią konsystencję? Podnosimy szpatułkę i patrzymy na spadające ciasto 
– powinno spadać dość cienką długą strużką. Masę na makaroniki przekładamy 
do worka cukierniczego lub zwykłego woreczka strunowego. Wyciskamy na 
blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Po nałożeniu można uderzyć blaszką 
kilka razy w stół, żeby ciasteczka się wyrównały. Blachę z makaronikami 
odstawiamy na 30 – 40 minut. W tym czasie makaroniki powinny zastygnąć na 
tyle, żeby na wierzchu utworzyła się skorupka – można sprawdzić palcem czy 
ciasto się nie klei.  
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Przygotowanie kremu: umyte maliny miksujemy na gładką masę, dajemy do 
serka mascarpone i dokładnie mieszamy. Makaroniki pieczemy około 6-7 minut 
w temperaturze 160 stopni (makaroniki nie powinny ani trochę zrumienić się z 
góry, żeby nie popsuć koloru) a blaszkę umieszczamy na niższym poziomie 
piekarnika. Gotowe makaroniki powinny mieć na górze „skorupkę”, czyli 
chrupiącą warstwę i falbankę na dole. 

 
Parujemy ciasteczka według rozmiaru, wyciskamy krem na co drugą połówkę 
i  sklejamy. 

 
Gotowe makaroniki malinowe przed podaniem przechowujemy w lodówce. 
Smacznego! 
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Strzała Amora 

Hokus-pokus czary-mary, 
Dziś amorek strzela w pary. 
Dziś walentynki święto zakochanych, 
Tysiące serc w ten dzień jest 
obdarowanych. 
 

Amorek ma pełne ręce roboty, 
Fruwa, lata robi naloty. 
Siedzi po cichu na wierzbie na buku, 
Patrzy na ludzi, i strzela z łuku. 
 

Wszyscy w ten dzień, duzi i mali, 
Są w sobie szczęśliwie zakochani. 
Ptaszyny na drzewach pięknie śpiewają, 
One także pewno takie święto mają. 
 

14 lutego zdarza się raz w roku, 
I kończy się zaraz po zmroku. 
Ale miłość z nami pozostaje, 
Anielskich skrzydeł nam dodaje. 
 

Nie da się żyć bez miłości, 
Wzajemnej czułości i bliskości. 
Warto iść z nią przez życie, 
 

A na pewno piękną zmianę zobaczycie.  
Dlatego niech miłość w naszych sercach zawita, 
I z każdym dniem niech pięknie rozkwita. 
W ten dzień wszyscy to wyznają, 
Że chcą kochać i kochają. 
                                      Paula Konieczna 
  
 
Redakcja: Zofia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 
Jagoda Łagodzińaka,  Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun:  Wiesława Szubarga   


