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SZKOLNE ŚMIESZKI

OD REDAKCJI

Witamy Was w czwartym numerze naszej szkolnej gazetki - „Geografioł”! Tym razem
głównym tematem jest święto zakochanych, czyli walentynki. Nieważne, czy jesteś singlem,

czy masz drugą połówkę, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Miłego czytania! 

ZNAKI ZODIAKU W
MIŁOŚCI

Jako że mamy walentynki, pokażę
Wam dopasowanie znaków zodiaku

w miłości. Oto najlepsze związki: 
 

Baran + Strzelec  
 

Byk + Rak 
 

Bliźnięta + Ryby 
 

Lew + Skorpion 
 

Panna + Koziorożec 
 

Waga + Wodnik 
 

Pamiętajcie, że to nie zawsze prawda
i nie musicie się kierować tym, co jest

napisane. To tylko astrologia... 

CIEKAWOSTKI O
WALENTYNKACH

Dominika Kamińska 7P

Pierwsza kartka walentynkowa została wysłana w 1415
roku przez księcia Orleanu, a pierwszą kartkę od kobiety

wysłano w 1477 roku.  
Kolory róż mogą mieć znaczenie! Czerwona róża oznacza

,,Kocham Cię”, żółta kojarzona jest z nieszczerością,
różowa mówi: ,,Bardzo cię lubię”, a biała świadczy o

prawdziwości uczuć. 
Najczęstszym prezentem walentynkowym jest kartka. Na
drugim miejscu występują czekoladki, a zaraz po nich –

kwiaty. 
W Japonii tego dnia kobiety dają prezenty mężczyznom.

Oni odwzajemniają ten gest miesiąc później - w Biały
Dzień. Tradycyjnie prezentem jest wtedy biała czekolada. 

Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Verony (we
Włoszech), gdzie rozgrywał się najsłynniejszy

szekspirowski dramat ,,Romeo i Julia”, dociera około tysiąc
kartek zaadresowanych do Julii. 

1.

2.

3.

4.

5.

 

STRONA 1



WIERSZ
WALENTYNKOWY
,,Czternasty dzień nostalgii''

 
Kocha czy nie kocha?  
Kończą się rumianki. 
Leżę na tapczanie,  

plotę z kwiatków wianki. 
Myśli moje są jak błoto. 

Po co ja go kocham? Po co?!  
Czemu jestem zakochana,  

skoro miłość nie jest mi pisana? 
 

Może to zauroczenie? 
Albo chociaż snów spełnienie?  

Ale nie. To rzeczywistość.  
Szaro - biało - czarna przyszłość. 

Nikt jej teraz nie przewidzi, 
ale każdy wie i widzi, 

kogo kocha i w co wierzy...  
Cóż, gdy do nich nie należysz? 

Co masz począć?  
 

W walentynki - dzień serdeczności,  
nie masz w domu swej miłości.  
Siedzisz sam i myślisz o kimś, 
kto cię strasznie zauroczył.  
Z przyjaciółką lub z kolegą, 
spędzisz cały wieczór taki.  

Czy kiedyś jeszcze prawdziwa miłość 
da mi się we znaki? 

Hanna Skrzyniarz 

KSIĄŻKI GODNE POLECENIA

„Świat bez bohaterów” to pierwsza część serii
„Pozaświatowcy” z gatunku fantasy autorstwa Brandona
Mulla, który napisał też „Baśniobór”.  Książka opowiada o

przygodach chłopca imieniem Jason w krainie zwanej
Lyrianem. Wraz z przyjaciółką, Rachel, udaje się on w

niebezpieczną podróż, żeby poszukać słowa, które może
obalić żądnego władzy cesarza. To bardzo wciągająca

lektura. Kolejne części tego cyklu to: „Zarzewie buntu” (cz.
2) i „W pogoni za proroctwem” (cz. 3).  

„Kuna za kaloryferem” to napisane przez słynnego
tropiciela zwierząt Adama Wajraka niesamowite historie
zwierząt, którymi autor się opiekował. Możemy poznać

fascynujące i jednocześnie zabawne opowieści o
kochającej wodę wydrze, kruku uwielbiającym

przekleństwa, a także o bocianie noszącym imię Brudas.
Naprawdę trudno oderwać się od tej książki.  

Książkę pt. „Wojna, która ocaliła mi życie” napisała
Kimberly B. Bradley. Akcja rozgrywa się w Anglii w czasie

II wojny światowej. Utwór opowiada o trudnościach, z
jakimi musiała się zmierzyć główna bohaterka – 11-letnia

Ada. Matka nie wypuszczała jej z mieszkania, ponieważ
dziewczynka miała szpotawą stopę. W końcu wraz z

młodszym bratem Ada uciekła z domu, by razem zacząć
nowe życie na wsi u Susan, która powoli stawała się dla

nich matką.  To bardzo wciągająca i podnosząca na duchu
książka.  
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Kalina Waszczyszyn 

Amelia Leszczyńska



WALENTYNKI W USA  

Kartki wysyła się do wszystkich - nie tylko do ukochanej osoby,
ale też do przyjaciół, rodziny, szefów. Obdarowuje się drugą
osobę także drobnymi prezentami. Najbardziej popularne są

bombonierki. Walentynki w USA są tak popularne, że do szkół
wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje.   

WALENTYNKI W ANGLII  
 

Istniał zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i
odwiedzania kolejnych domów ze śpiewem. Niewielkie

grupki ucharakteryzowanych dzieciaków raczyły
słuchaczy piosenkami o miłości, w których cyklicznie

powtarzał się motyw: „Dzień dobry, Walenty”. Do
popularnych upominków należą kartonowe serca z

postaciami Romea i Julii.  

WALENTYNKI W AUSTRII   

W St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych
par w ustrojonych dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra,

każda z par otrzymuje od miejskich władz 15 tysięcy szylingów,
a każda panna młoda - bukiet kwiatów. W miastach odbywają

się uliczne pochody.  

WALENTYNKI W NIEMCZECH   

Symbolem święta niezmiennie pozostają czerwone róże
świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz

czekoladowe lub piernikowe słodycze w kształcie serca. Jeśli
czekoladki, koniecznie z marcepanu w polewie z mlecznej

czekolady, jeśli z piernika, to w polewach lukrowych z
miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta kolacja

we dwoje, najczęściej w lokalu pośród innych par.  

WALENTYNKI W HISZPANII  
 

Dzień Świętego Walentego jest tu znany jako El Día
de San Valentín. Prezenty mają charakter bardziej

praktyczny i użyteczny. Panie otrzymują sprzęt
AGD: pralki, zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt

komputerowy, audio-video, gry.  
 
 

WALENTYNKI NA ŚWIECIE
Każdy z nas wie, jak obchodzimy walentynki w Polsce. Warto jednak poznać tradycje z innych zakątków

świata. Oto kilka z nich: 

WALENTYNKI W JAPONII  
 

Japoński zwyczaj walentynkowy jest nieco inny niż w
pozostałych rejonach świata. Tutaj panie obdarowują
słodyczami panów i to nie tylko swoich ukochanych -

podarunki wręczają również znajomym i żonatym
mężczyznom. Aby odróżnić intencje kobiety, czekoladki

podzielono na „giri-choko”, czyli „dla kolegów”, i „honmei-
choko” - „dla ukochanego".  

 Julia Podyma, Piotrek Szaro 7P   

CZY MASZ CZASAMI TAK, ŻE NIE WIESZ, GDZIE UDAĆ SIĘ Z
PRZYACIELEM, RODZINĄ, A MOŻE JESZCZE Z KIMŚ INNYM?  

A więc zacznijmy od
położenia owego

miejsca. Znajduje się
ono w Ogrodzie

Botanicznym
Uniwersytetu

Warszawskiego,
Aleje Ujazdowskie 4.

Obawiam się, że
niespodzianka

zepsuta. A może nie?
Otóż jest tam Ogród

Magiczny!  

Może zainteresuje Was wiadomość, że od dawna ścieżki
ogrodu były niedostępne dla gości i dopiero teraz zostały

otwarte... NIESTETY, czas ucieka!!! Tylko do 27 lutego można
w nim oglądać niesamowite wystawy świetlne, które

nawiązują do legend, baśni i wyjątkowych roślin, o których
nie mieliście pojęcia. Szansa na poznanie i zbadanie tajemnic

się w nim kryjących jest jedna...  
Czy może mówią Wam coś nazwy: mikoryza, dziwidło,

mandragora? Czyż nie brzmią one tajemniczo i zagadkowo?
Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co one oznaczają, wybierzcie

się do Ogrodu Botanicznego i skorzystajcie z organizowanej
dla zwiedzających gry terenowej. Przeżyjecie niezapomniane

przygody, które będziecie wspominać przez lata!  

Ogród Botaniczny UW
jest otwarty po zmroku,
codziennie od godziny

17.00 do 21.00.   
Dla gości przewidziano

dodatkowe atrakcje:
strefę zabaw dla dzieci

oraz grę terenową
powiązaną z trasą

zwiedzania.  

  
 

ZAINTERESOWANY?!  

OBAWIAM SIĘ, ŻE NIESTETY TAK... KTO NIE MA TAKICH PROBLEMÓW?  
Hmmmmm, jeżeli jesteś typem podróżnika i poszukiwacza przygód, mam dla ciebie idealne miejsce. Oczywiście musisz

lubić spacery wśród niesamowitej roślinności, legendy i baśnie, zabawę, światło lamp i lampek...   
  
 

CO W NIM TAKIEGO CIEKAWEGO?  

  
 

CIEKAWWA INFORMACJA!
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Agnieszka treść

Oliwia informacje  
 



Zofia Ulanowska 7P  
 

WOLONTARIATMITOLOGIA GRECKA
AFRODYTA - bogini miłości, piękna,

kwiatów, pożądania i płodności.
Najbardziej urodziwa z bogiń

antycznych. Jej rzymską
odpowiedniczką była Wenus. 

DANE: 
Rodzina: Uranos (ojciec),

Hefajstos(mąż), Silena, Drew,  Piper,
Lacy(córki), Mitchell, Eros, Dejmos,

Fobos, Michael, Kahalei, Eneasz
(synowie) 

Domena: miłość, piękno, płodność 
Broń: sztylet 

Atrybuty: róża, muszelka, mirt, gołąb,
lustro, łabędź 

Charakter: temperamentna,
podstępna, zalotna, uwodzicielska,

kochająca, łagodna i życzliwa 

WALENTYNKOWE PRZEPISY
BEZA SKŁADNIKI: 

BEZA 
6 białek, 300 g drobnego cukru, 1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1 łyżka soku z cytryny  
KREM  

250 g sera mascarpone, 1/2 szklanki śmietanki 30, zimnej , 1
łyżka cukru wanilinowego, 2 łyżki drobnego cukru lub pudru  

OWOCE  
truskawki, maliny, borówki  

opcjonalnie: gotowa polewa truskawkowa do dekoracji  
 

PRZYGOTOWANIE  
BEZA  

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Blachę z wyposażenia
piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia.  

Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Następnie stopniowo
dodawać drobny cukier, po 1 łyżce, cały czas dokładnie oraz

długo ubijając po każdej dodanej porcji cukru.  
Piana powinna być bardzo sztywna, gęsta i błyszcząca. Ubijać

jeszcze przez następne 3 minuty.  Na koniec dodać mąkę
ziemniaczaną oraz sok z cytryny i ubijać jeszcze przez

minutę.  
Wyłożyć na papier w kształcie koła o średnicy ok. 26 cm.

Pionowo wygładzić łopatką boki.  
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i od razu

zmniejszyć temperaturę do 150 stopni C. Piec przez 90
minut. Pozostawić w piekarniku do całkowitego ostygnięcia

(ok. 2 godz.).*  
 

KREM  
Ser mascarpone ubijać jednocześnie z zimną śmietanką,
cukrem wanilinowym oraz drobnym cukrem przez ok. 1

minutę, do czasu, aż masa zwiększy objętość i będzie
sztywna.  

Krem wyłożyć na bezę przed podaniem i posypać owocami.
Można skropić gotową polewą truskawkową.  

BROWNIE Z MALINAMI
SKŁADNIKI  

200 g masła, 100 g czekolady gorzkiej, 100 g
czekolady lekko gorzkiej (lub gorzkiej), 3 jajka

(temp. pokojowa), 250 g cukru, 140 g mąki,
mała szczypta soli, ok. 200 g malin 

 
PRZYGOTOWANIE  

Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.
Przygotować małą prostokątną foremkę o

wymiarach 21 cm x 28 cm (lub innej o takiej
samej powierzchni np. 24 x 24 cm), natłuścić
ją masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.  
Masło włożyć do rondelka i na minimalnym

ogniu roztopić. Dodać obydwie czekolady
połamane na kosteczki (2 kosteczki zachować

do starcia, na wierzch ciasta) i cały czas
mieszając, roztopić, odstawić z ognia.  

W oddzielnej misce zmiksować lub wymieszać
rózgą jajka z cukrem. Dodać do nich

roztopioną czekoladę z masłem i zmiksować
lub wymieszać rózgą na gładką masę.  

Dodać mąkę oraz sól i zmiksować na jednolite
ciasto. Wyłożyć do przygotowanej blaszki,
wierzch posypać startą na drobnej tarce

odłożoną czekoladą.  
Ułożyć maliny delikatnie wciskając je w ciasto.  

Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 35
minut, aż ciasto delikatnie urośnie. Po

upieczeniu i ostudzeniu pokroić na małe
kawałeczki i udekorować świeżymi malinami.

Można podawać z bitą śmietaną.  

Zuzia Jałowiec 7P, Wiktoria Białecka 7P   
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Miło nam poinformować, że nasza placówka dołączyła do
ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej "Pusty tusz wrzuć do paki

i dokarmiaj zwierzaki". 
W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do

drukarek komputerowych, do których możecie wrzucać puste tusze
zużyte w domu lub w zakładzie pracy rodziców. 

 Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również
dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek-tzw. kartridży.

Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów. 
 Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z

drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych
kartonów. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu i

zakupimy karmę dla bezdomnych zwierząt. 
  Akcja jest bezterminowa 

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://tuszdopaki.pl/ 
  Z góry dziękujemy , Wolontariat Szkolny 


