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Coś słodkiego dla ukochanej osoby z okazji
walentynek.

Walentynki, inaczej nazywane dniem zakochanych. Większość osób je obchodzi nawet, jeżeli nie mają swojej
drugiej połówki. W związku, że już się one zbliżają, chciałam podzielić się z wami pysznym przepisem na
muffinki. Swoim wyglądem i pysznym smakiem przypomną nam o tym święcie. Nawet, jeśli nie macie swojej
walentynki, zróbcie ten przepis dla swoich bliskich np. rodziców czy dziadków. Składniki na masę: - 4 łyżki
miękkiego masła - 2/3 szklanki cukru - 1/2 szklanki maślanki - 1 jajko - 1 i 1/4 szklanki mąki - 1/2 łyżeczki sody -
płaska łyżeczka czerwonego barwnika w proszku - tłuszcz do foremek - czerwone serduszka do dekoracji np. z
czerwonej masy cukrowej Składniki na krem: - 300g serka mascarpone - 150g kremówki - cukier puder
(niekoniecznie) Wykonanie: Masło zmiksować z cukrem, maślanką i jajkiem. Mąkę wymieszać z kakao, sodą i
barwnikiem. Dodać do masła z dodatkami.. Wymieszać
. Foremki do muffinek wysmarować masłem. 

W 2/3 napełnić ciastem. Piec ok. 25 minut w nagrzanym do 180°C piekarniku. Mascarpone ubić

z kremówką i ewentualnie z cukrem pudrem. Wystudzone muffinki przełożyć
do papilotek..                                                                                                                                                             
 Udekorować kremem i serduszkami. I gotowe! Smacznego! Mam nadzieję, że użyjecie tego przepisu właśnie w
ten dzień i podzielicie się muffinkami ze swoimi bliskimi.

 Weronika Rostkowska 7a



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 75 02/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

WALENTYNKI
 Walentynki obchodzi się 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomina w tym Dniu Kościół
katolicki. Zwyczajowo w walentynki prezentami obdarowują się zakochani, jednak w niektórych środowiskach
popularne jest też wręczanie prezentów przyjaciołom. Wszyscy w tym dniu starają się być mili składać
walentynkowe życzenia. W moim artykule dowiesz się jak sprawić, by ten dzień był wyjątkowy.
 Gdzie zabrać druga połówkę na walentynki?

 · Romantyczna kolacja – zrób swojej drugiej połówce ulubione danie, bądź jeżeli nie umiesz gotować to zamów
coś do jedzenia.

· Film – jeżeli oboje lubicie oglądać filmy to zróbcie maraton filmowy. Obejrzyjcie film taki, jaki oboje najbardziej
lubicie.

· Gry – jeżeli nie jesteście romantyczni to pograjcie w ulubione gry.

· Oglądanie starych zdjęć – jest to prezent od serca. Wcześniej możesz przygotować prezentacje zdjęć z
ulubionych wyjazdów i najlepszych momentów w waszym życiu.

· Most z kłódkami – jest to bardzo romantyczy prezent. Na samym początku kup kłódkę z inicjałami waszego
imienia i nazwiska, następnie zabierz drugą połówkę na spacer do mostu gdzie inne pary wieszają kłódki.
Razem powieście kłódkę, a następnie wyrzućcie kluczyk do wody.

· Trening w parze – jeżeli lubicie ćwiczyć to może zróbcie to razem.

· Łyżwy – jeżeli jeszcze w tym roku nie biliście na łyżwach to może czas się na nie wybrać. Co możesz
zafundować lub drugiej polówce?

 Jest to dzień, w którym możesz podarować prezent od serca bądź wymarzony prezent. Może to akurat w tym
roku podarujesz coś fajnego. Tutaj znajdziesz propozycje, co możesz kopić swojej drugiej połówce, ale i tak ty
wiesz, co najlepiej by było zafundować.

 DLA DZIEWCZYNY
 Foto-książka ze zdjęciami, poduszka ze zdjęciami, kubek ze zdjęciem, kosmetyki, skarpetki, kocyk, piżamka,
kapcie, odzież, zestaw herbaciany, czy po prostu czekoladki lub lizak w kształcie serduszka lub taki z napisem
„Kocham Cię”. Pamiętajmy, że liczy się sam gest, więc wspaniałym pomysłem będzie samodzielne zrobienie
prezentu, które dodatkowo nie będzie kosztowało zbyt dużo.
 DLA CHŁOPAKA

 Przejazd samochodem wyścigowym, zabawne skarpetki, kapcie, poduszka ze zdjęciami, perfumy, akcesoria
do ćwiczeń, portfel, zegarek, pasek, gra komputerowa ty tylko kilka propozycji, które spodobają się Twojemu
wybrankowi. Również w tym wypadku dobrym pomysłem będzie własnoręczny prezent, który będzie się w jakiś
sposób wiązał z zainteresowaniami Twojego chłopaka. 

 Wiktoria Zachura                                                                       
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W 29 finał świątecznej pomocy 31 stycznia 2021r. wraz z dwoma innymi wolontariuszami zbieraliśmy pieniądze
na sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. Podczas tego finału ok. 120 tyś. wolontariuszy
uczestniczyło w finale.
Łącznie ze wszystkimi wpłatami zebrano 127 495 626zł.
Nasze zbieranie rozpoczęło się od kościoła p.w „Nawrócenia Św. Pawła Apostoła” w Małkini Górnej . Byliśmy
tam między 8 rano, a 12, tak samo jak pod kościołem „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Małkini Górnej .
Po skończonej mszy pojechaliśmy pod sklep Biedronka, a później pojechaliśmy do restauracji ,,U kucharza
‘’która oferowała ciepłą herbatę i przekąski dla wolontariuszy. Po zregenerowaniu sił pojechaliśmy oddać
uzbierane pieniądze do punktu zbiórki.
Tego dnia było trochę zimno, ale daliśmy radę i pomogliśmy słusznemu celowi. Z moimi koleżankami
uzbieraliśmy łącznie 1500zł. Spędziliśmy razem trochę czasu i pomagaliśmy, więc było warto. Najważniejsze,
że wzięliśmy w akcji, która pomaga chorym dzieciom. W Małkini wspólnie z innymi wolontariuszami
uzbieraliśmy ponad 20 tysięcy złotych.

Autor-Oskar Karwowski
Wolontariusze-Kinga Staniaszek i Oliwia Zawisza. Kl.VIIa
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Walentynki lub inaczej Święto Zakochanych . 
 Są obchodzone corocznie 14 Lutego. Ich nazwa pochodzi od świętego Walentego którego wspomnienie
liturgiczne, jest obchodzone w kościele również tego dnia. Walentynki jest to wspaniały dzień ,w którym
możemy wyzna
od paru lat skrywane uczucie do jakiejś osoby na której nam bardzo zależy. Szczególnie teraz w okresie
pandemii tej miłości nam brakuje. Zwyczajem Walentynek jest wysyłanie listów lub inaczej walentynek, w
których zapisujemy wyznania miłosne dla danej osoby. Walentynki prawdopodobnie są obchodzone od
średniowiecza. W naszym kraju zaczęto je obchodzić bardzo późno, dopiero tak naprawdę w 20 wieku. W
mojej szkole parę dni przed walentynkami rozdaje się kartki lub inaczej walentynki ,w których zapisujemy jakieś
wyznanie miłosne podpisujemy ją i wrzucamy do specjalnej skrzynki. W Walentynki są oczywiście rozdawane
takie kartki. Czasami w Walentynki musimy ubrać się na czerwono, wtedy nie jesteśmy pytani, mamy też
delikatnie luźniejsze lekcje.
W tym roku dzień ten wypada w niedzielę i będzie inny niż zawsze. Nie możemy się spotkać, wysłać sobie
kartek, ale warto na godzinie wychowawczej choć trochę posłuchać pięknych piosenek o miłości, 

            

. .
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