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Motywem przewodnim numeru są
oczywiście WALENTYNKI – święto
zakochanych  obchodzone 14 lutego.
Jego nazwa pochodzi od św.
Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest również tego dnia.
Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii  i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona
zakochanych.
Na kolejnych stronach znajdziecie wiele
ciekawostek i humoru związanego z tym
dniem. 

    
      Dzień świętego Walentego
    To dzień dobry dla każdego!
 W tym dniu wszyscy to wyznają,
      Że chcą kochać i kochają!

                     Mnóstwa miłości 
        wszystkim starszym i młodszym 
                 naszym Czytelnikom 

                    życzy Redakcja

W numerze:

- Przepisy na
słodkie walentynki
- Wierszyki
walentynkowe
- Matematyczne
walentynki
- Walentynkowy
relaks -
kolorowanka
- Uśmiechnij się!

.
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WALENTYNKI

Walentynki to święto
zakochanych, które obchodzone
jest 14 lutego. 

Tego dnia ludzie wysyłają do
ukochanych i otrzymują od nich
„walentynki” - wiersze albo
wyznania miłosne. Niekiedy
obdarowują się upominkami. 

Walentynki to święto zarówno
tych, którzy są już zakochani,
znaleźli swoją drugą połówkę,
jak i tych, którzy są nieśmiali i
wciąż obawiają się wyznać swoje
uczucie. 

Walentynki to szczególny dzień,
a jaka jest jego historia?

Dzień św. Walentego stał się
prawdziwym świętem zakochanych
dopiero w średniowieczu, kiedy to
pasjonowano się żywotami
świętych i tłumnie pielgrzymowano
do ich grobów, aby uczcić relikwie.

Święto najbardziej rozpowszechniło
się w Anglii i Francji. Dziewczęta 14
lutego starały się odgadnąć, za
kogo wyjdą za mąż. 

Od XVI w. w dniu św. Walentego
ofiarowywano kobietom kwiaty.
Wszystko zaczęło się od święta
zorganizowanego przez jedną z
córek króla Francji Henryka IV.
Każda z obecnych dziewcząt
otrzymała wówczas bukiet kwiatów
od swego kawalera.

W 1800 r. Amerykanka Esther
Howland zapoczątkowała tradycję
wysyłania gotowych kart
walentynkowych.

14 lutego każdy narzeczony był
zobowiązany wysłać swej
ukochanej czuły liścik, nazwany
walentynką.

Takie liściki uważano za najbardziej
romantyczny sposób wyznania
miłości. 

Do dziś w walentynki wysyłamy
sobie kartkę z wierszykiem bądź
wyznaniem miłosnym, albo też
obdarowujemy się prezencikami. 

Niektórzy dzień zakochanych
pragną uczcić w inny sposób, np.
przygotowując romantyczną
kolacja przy blasku świec.
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Walentynkowa układanka
    
Składniki:

       
        Ciasto:

15 dag mąki,
1/3 kostki margaryny mlecznej,
1/4 szklanki cukru pudru,
2 żółtka,
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia,
0,5 opakowania cukru waniliowy

Lukier:
0,5 białka,
ok. 0,5 szklanki cukru pudru,
szczypta soli,
barwniki spożywcze w proszku.Sposób przygotowania:

CIASTO: 
Mąkę przesiewamy na stolnicę. Robimy kopczyk i
dodajemy pozostałe składniki ciasta. Zagniatamy
energicznie ciasto. Gotowe wałkujemy na grubość
około 0, 5 cm. Przy pomocy formy lub szablonu
wycinamy z ciasta duże serce. Wycięte przekładamy
na przygotowaną blaszkę. Przełożone serce dzielimy
na kilka części, według uznania, tak aby powstały
puzzle lub elementy tangramu. Puzzle pieczemy około
15 minut w temperaturze 180˚C. W trakcie pieczenia
delikatnie rozchylamy poszczególne elementy, ale nie
od razu, dopiero gdy ciasto zacznie twardnieć.
Upieczone elementy studzimy, a następnie
dekorujemy lukrem.

 LUKIER: 
Białko ubijamy z dodatkiem soli. Następnie stopniowo
dokładamy do niego cukier. Najpierw dekorujemy te
elementy, które mają być białe. Pozostały lukier
barwimy i dekorujemy pozostałe elementy układanki.
Puzzle odstawiamy, aby lukier zastygł.

                      SMACZNEGO!!
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Muffinki dla
zakochanych

Składniki
           (porcja na 5-6 muffin):

– 50 g gorzkiej czekolady 55% z
drobinkami orzechów (takie złote cienkie
pudełko Wedla)
– 100 g mąki
– 50 g cukru
– 1 jajko
– 15 g masła
– 100 ml ciepłego mleka
– 1 łyżeczka cukru waniliowego
– ¼ łyżeczki sody
– 1 łyżka kakao
oraz:
– 150 ml śmietanki 30 %
– 1-2 łyżeczki cukru pudru (do smaku)
– barwnik różowy

Sposób wykonania:
Suche składniki wymieszać w misce.
Czekoladę, masło i mleko umieścić w
garnuszku, lekko podgrzewać, aż
czekolada i masło się rozpuszczą. 

Przestudzić, dodać jajko i wymieszać,
następnie miksując mikserem dodawać
stopniowo suche składniki.

Przygotowanie dekoracji:
Schłodzoną śmietankę ubić, dodać do
smaku cukier puder. 
Dodać kroplę różowego barwnika i
ponownie wymieszać. 
Śmietankę włożyć do szprycy, 
część masy wycisnąć na środek muffiny,
delikatnie przykryć wierzchem i uzupełnić
serduszko różową śmietanka.
Podawać od razu albo schłodzone.

                       Smacznego!

                      Jak to mówią: 
             "Przez żołądek do serca" :)
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WALENTYNKOWE
RYMOWANKI

Wszystko można zapomnieć 
radość, smutek i łzy, 
lecz nie można zapomnieć 
takiego chłopka, jak Ty!

Jak Romeo kochał Julię, 
A książę -  Kopciuszka,
Tak ja kocham Ciebie 
Mojego małego Kwiatuszka!

Jeśli zgadniesz,
Kto to taki,
To dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, ze to ja,
To dostaniesz jeszcze dwa!

Nie obiecuję Ci wiele,
Bo tyle prawie, co nic.
Najwyżej wiosenną zieleń
I pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele,
Bo tylko po prostu siebie.

Cokolwiek będzie,
cokolwiek się stanie,
me serce na zawsze
przy Tobie zostanie.

Jesteś bliską mi osobą, 
Krótko mówiąc - kocham Cię. 
Chcę być zawsze tylko z Tobą, 
Twą bliskością cieszyć się. 
Pragnę patrzeć
jak się śmiejesz 
I jak ronisz smutku łzy. 
Uwierz proszę, że istniejesz 
W moim sercu tylko Ty.

Dużo mówić by się chciało,
Lecz na słowa czasu mało.
Mówię krótko, węzłowato:
Kocham Ciebie,
co Ty na to?

Ktoś bardzo Cię kocha,
nie powiem Ci kto.
I myśli o Tobie,
nie powiem co.
I tęskni, bo czuje,
że kogoś mu brak.
I w myślach całuje,
nie powiem Ci jak.
Lecz niech serce Ci powie
za dzień, może dwa,
że ten, kto Cię kocha,
to właśnie ja.

Cokolwiek będzie,
cokolwiek się stanie,
me serce na zawsze
przy Tobie zostanie.

Długo w Twe serce Amor celował
Aż wreszcie dla mnie 
Cię upolował.
W sercu mym zamknę Cię 
na dwa spusty,
Bo świat bez Ciebie
jest strasznie pusty.

Nawet lód nie zgasi tego,
Co czuję do serca Twojego.
Jak Twe Serce tak odległe,
Tak uczucie me rozległe.

Wieczorem cisza pokryła świat,
Gwiazdy zabłysły na niebie.
Każdy ma w sercu jakiś kwiat,
A ja mam w sercu Ciebie.

W chmurach ciągle głowę mam. 
Ja o Tobie marzę tam.
O mej pięknej i wspaniałej,
Ukochanej ubóstwianej.

W dniu świętego Walentego 
Nic nie może dziać się złego, 
Nikt nie może się dziś złościć, 
Bo dziś nadszedł dzień miłości...

Zostań moją Walentynką,
ukochaną mą dziewczynką. 
Serce się bez Ciebie smuci,
boi się, że je porzucisz! 
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Happy Face Math

   KOCHA, LUBI, SZANUJE...
Zrozpaczona Zosia wróży sobie z
płatków stokrotki: kocha, lubi,
szanuje, nie dba, nie chce, żartuje,
kocha, lubi, szanuje, nie dba...
Co sobie wywróżyła, jeśli stokrotka
ma 197 płatków?

CZY TO MOŻLIWE?
Gdy Julka miała 2 lata, Ola była od
niej 5 razy starsza. Gdy Julka miała
4 lata, Ola była od niej 3 razy
starsza. Ile lat będzie miała Julka,
gdy Ola będzie od niej 2 razy
starsza?

GRUNT TO RODZINKA!
Na zbiórce zuchów jest 12 dzieci. 7
z nich ma brata, 8 ma siostrę, a 2
jest jedynaków. Ile dzieci ma brata i
siostrę? 

CIĘCIE DRZEWA
Sosnowy pień o długości 16 m
drwal pociął na kawałki o długości 1
m . Ile było tych kawałków? Ile razy
drwal musiał przecinać ten pień?

        ZACZAROWANA PIŁKA

Zaczarowana piłka spadając na
podłogę, odbija się na wysokość 2
razy większą, niż wysokość,
z której spadła. Z jakiej wysokości
spadła piłka, jeżeli po drugim
odbiciu od podłogi osiągnęła
wysokość 320cm?
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)
- 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, spełniać wszystkie moje
życzenia...
- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól jednak,
że przez chwilę pozostanę jeszcze na klęczkach i
pomodlę się za tego biedaka...
                                         :)
Spotyka się chłopak z dziewczyną. On, bojąc się ją
spłoszyć, nie wykonuje żadnych czułych gestów. 
To z kolei bardzo ją martwi. W końcu kiedy
odprowadza ją pod dom, ona postanawia przejąć
inicjatywę i mówi:
- Zimno mi…
- No cóż, w końcu mamy luty!!!
                                         :)

Jaś pisze list do Małgosi:
 "Nie jem śniadania, bo myślę o Tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o Tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o Tobie,
Nie śpię w nocy, bo... JESTEM GŁODNY!!!"
                                      :)

Małżeństwo matematyków rozmawia podczas
romantycznej kolacji przy świecach. Mąż zwraca się
do żony:
- Kochanie, czy myślisz o tym samym co ja? 
- Mhm... 
- I ile ci wyszło? 
                                      :)

- Jasiu! Co dostałeś dzisiaj w szkole? - pyta tata.
- Dwie jedynki z matematyki i szóstkę ze śpiewu -
odpowiada Jaś.
- Nie rozumiem - powiada rozgoryczony ojciec - jak ci
się po tym wszystkim jeszcze chciało śpiewać?!
                                        :)
Jaś do nieprzytomności zakochany jest w Małgosi: 
  - Małgosiu, co powinienem Ci dać, żeby móc Cię
pocałować? 
 - Chyba narkozę... 
                                        :)
Synek pyta: 
- Tato, dlaczego wszystkie bajki kończą się ślubem?
Ojciec wzdycha: 
- Bo po ślubie kończy się bajka...
                                        :)
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   KOLOROWANKA
Stwórz najpiękniejszą walentynkę kolorując poniższy rysunek. Miłej zabawy :)


