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Luty 

Ciekawostki z lutego     

 
 

Drugim miesiącem w kalendarzu jest luty. Ma on 28 dni, a w latach przestępnych 29 

dni. Rok przestępny jest to rok, który ma 366 dni zamiast 365, ma on na celu 

umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego z rokiem wyliczonym na podstawie 

obiegu Ziemi dookoła Słońca. Nazwa Luty pochodzi od określenia srogich mrozów 

jakie w tym miesiącu zazwyczaj występują. 

 

W lutym obchodzimy kilka świąt: 

 

11 luty: Światowy Dzień Chorego 

14 luty: Dzień Zakochanych (Walentynki) 

 

Przysłowia o miesiącu lutym: 

Idzie luty, szykuj ciepłe buty!  

Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna późno nastąpi i będzie po chłodzie.  

Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki, ale gdy słońce 

ciepło świeci, wiosna tak prędko nie przyleci. 

 

Opracowała: Monika Jakubska  
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Pożegnaliśmy ferie 
 

 
 

Tegoroczne ferie upłynęły nam w innej atmosferze niż zwykle. Ze względu na 

pandemię, nie mogliśmy wyjechać na zimowiska, nie mogliśmy uczestniczyć w 

żadnych zorganizowanych imprezach.  

Pomimo tego, żal nam żegnać się z odpoczynkiem zimowym, jednak czas już na 

powrót do szkoły. Ostatni weekend ferii to czas na wyciszenie i zebranie się do nauki. 

Choć okres ten przypada do najzimniejszą porę roku w Polsce, bywało że słońce 

raczyło nas swoimi promieniami jak gdyby zupełnie zapomniało, że zima w pełni. 

Samorząd Uczniowski życzy wszystkim, aby przyszłoroczne ferie odbywały się bez 

żadnych zakłóceń i niemiłych niespodzianek. Życzymy zdrowia w drugiej części 

tegorocznego roku szkolnego, wytrwałości i szybkiego powrotu do normalności.  

 

 

 
 

Opracowała: Karolina Pieczykolano 
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~~Walentynki~~ 
 

Co to są Walentynki?    
 

 

Jest to święto zakochanych. Przypada ono 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne jest obchodzone tego 

samego dnia (14 luty). 

 

 
 

                    

 

 

 

Jak obchodzimy Walentynki? 

 
Zwyczajem, w tym dniu jest darowanie listów miłosnych, które są 

najczęściej pisane wierszem. W Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych czczono św. Walentego jako opiekuna zakochanych, 

dlatego dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się upominkami. 

 

 

 

 

 



5 

 

Historia Walentynek 

 
Walentynki w Europie południowej i zachodniej są obchodzone od średniowiecza, 

natomiast Europa północna i wschodnia dołączyła do obchodów tego święta znacznie 

później. Jest ono czasem kojarzone ze zbieżnym terminowo zwyczajem 

wywodzącym się z Cesarstwa Rzymskiego. Polega ono głównie na poszukiwaniu 

wybranki serca, np. poprzez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Święto to jest 

także kojarzone z postaciami mitologicznymi takimi jak: 

 

-Kupidyn,  

-Eros, 

-Pan, 

-Juno Februata. 

 

Jednakże Brytyjczycy uważają to święto za własne, ponieważ rozsławił je na cały 

świat Walter Scott. 

 

Samorząd uczniowski życzy Wesołych 

Walentynek 

 

 

 

 Opracowała: Julia Bukowiecka 
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W miesiącu lutym jest obchodzony również 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

 
Święto to obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest 

inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym 

roku Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić 9 lutego. 

 

10 Zasad Bezpiecznego Internetu 

 

1. Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak adres, numer 

telefonu itp. 

2. Pamiętaj, że nie każdy jest kimś, za kogo się podaje. 

3. Nie podawaj nikomu hasła dostępu do Twojego konta na stronie, na 

której jesteś zalogowany. 

4. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

5. Nie umawiaj się sam na spotkania z nieznajomymi, których poznałeś 

przez internet. 

6. Stwarzaj trudne do odgadnięcia hasła dostępu - kombinacje minimum 

12 cyfr, wielkich i małych liter oraz znaków interpunkcyjnych. 

7. Nie klikaj w nieznane załączniki i linki. 

8. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć i nie udzielaj im zbyt wielu 

informacji na swój temat. 

9. Do każdego konta stosuj inne hasło dostępu. 

10. Zachowaj ostrożność przy pobieraniu plików z internetu. 

 

Opracował: Stanisław Iwanek 
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Kącik naszych talentów 

 

„W życiu możesz robić cokolwiek i osiągnąć wszystko,  

jeśli tylko nastawisz na to swój umysł” 

 
Autor: Terry Pratchett 

 

 

 

Kamil Jachymek i jego muzyczna pasja 

 
 „Cześć, nazywam się Kamil, chodzę do klasy 7c. Na perkusji akustycznej 

gram już 6 rok. Gdy miałem 6 lat pierwszy raz spróbowałem zagrać coś na tym 

instrumencie, zachęcił mnie do tego mój wujek z nad morza, który też gra na perkusji. 

Gra na bębnach od razu mi się spodobała, więc moi rodzice zapisali mnie na ognisko 

muzyczne. Na co dzień rozwijam swoją pasję, moimi ulubionymi zespołami są 

AC/DC, Guns N'Roses (muzyka rockowa, ale nie tylko). Poszukuję osób, które by 

chciały stworzyć zespół, aby razem móc grać.  

Aktualnie prowadzę kanał na youtube. Mój nick: D4UMM3R.” 

 

                   

                                    
        Tekst i zdjęcia: Kamil Jachymek 

Opracowała: Monika Jakubska 
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Dział Sportowy  

 
Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2021 

 

  W tym roku odbyła się 27 edycja Mistrzostw Świata - oficjalnego  

międzynarodowego turnieju organizowanego przez Międzynarodową Federację Piłki 

Ręcznej. Turniej odbywał się w Egipcie w dniach 13-31 stycznia 2021 roku. W 

zawodach wystąpiły po raz pierwszy trzydzieści dwa zespoły. Do mistrzostw 

automatycznie zakwalifikowała się Dania jako mistrz świata z 2019 roku oraz 

reprezentacja Egiptu jako gospodarz zawodów. O wejście do udziału w tegorocznych 

mistrzostwach walczyły w kontynentalnych eliminacjach pozostałe reprezentacje, w 

których rozegrano 102 mecze, a do bramki trafiono 5803 razy.  

 Tytuł mistrzowski obroniła Dania, drugie miejsce zajęła Szwecja, przegrywając 

z Danią w finale, a trzecim miejscem mogła się poszczycić Hiszpania, wygrywając z 

Francją w dogrywkach o trzecie miejsce. Królem strzelców tych mistrzostwa został 

Frankis Marzo, który strzelił 58 goli, a najlepszym zawodnikiem turnieju został 

Mikkel Hansen. Polska zajęła 13 miejsce na całym turnieju.  

 

 

 
 

 

Opracował: Stanisław Iwanek 
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Okiem Czytelnika 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

 
21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji pragniemy wam 

uświadomić jak ważny jest język, który z pokolenia na pokolenie, stanowi najważniejszą drogę 

przekazu historii, kultury, wiedzy i mądrości.   

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. 

Święto upamiętnia wydarzenie z 1952r. w Bangladeszu, gdzie pięciu młodych studentów zginęło 

podczas demonstracji, w której domagano się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego. 

Pamiętamy, że w historii naszego narodu również były okresy, kiedy zabraniano Polakom 

porozumiewać się w języku narodowym (lata zaborów) i niejeden rodak oddał życie, broniąc naszej 

mowy ojczystej.  

 

Czy ty dbasz o swój język, jego czystość, bogactwo i poprawność? 

 

Dziś przyjrzyjmy się frazeologizmom językowym.  

 

Co to takiego? 

 

Czy frazeologizmy wzbogacają obrazowość naszych wypowiedzi? 
 

 Związek frazeologiczny to wyjątkowe połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika z 

właściwości użytych słów. Frazeologizmy wywodzą się z wielu źródeł, są to m.in.: mitologia 

i kultura antyczna, Biblia, literatura i sztuka, historia i kultura, życie codzienne i obyczaje 

człowieka, obserwacje świata natury.  

 

Oto kilka związków frazeologicznych, których używamy na co dzień w mowie potocznej.  

 

Czy znasz ich historie i znaczenie?  

 

Gorączka złota - obsesyjna pogoń za bogactwem, żądza 

pieniądza, chęć zysku zaślepiająca człowieka i odbierająca mu 

panowanie nad sobą, tak jak gorączka.  

 

Gdy w Ameryce odkrywano złoża złota, osadnicy napływający na 

te tereny czynili wszystko, by odnaleźć jak najwięcej cennego 

kruszcu. Poszukiwanie złota stawało się celem życia, dla którego 

byli w stanie poświęcić bardzo wiele.     

 

CIEKAWOSTKA!!! Słynny film Charliego Chaplina z 1925 

roku zatytułowany ‘’Gorączka złota’’ odnosi się do tego  

frazeologizmu!  



10 

 

Druga strona medalu – inny punkt widzenia, przeciwny aspekt   

zagadnienia czy jakiejś sprawy, zazwyczaj negatywny, czasem     

ukryty.  Każda sytuacja ma swoje pozytywne i negatywne strony, to 

co wydaje się na pozór dobre może mieć ukrytą drugą stronę, której 

nie widać na pierwszy rzut oka, np. odwołano lekcję geografii, 

dobrze, nie lubię geografii, ale z drugiej strony … miała być 

powtórka materiału przed sprawdzianem, a tak nie będzie… a więc 

nie zysk tylko strata…     

 

 

Przeczytać od deski do deski – przeczytać od początku do końca, 

od pierwszej do ostatniej strony. By zrozumieć to sformułowanie 

musimy sięgnąć do historii książki. W czasach średniowiecza 

połączone strony książki znajdowały się między okładkami, które 

zrobione były z desek oprawionych w skórę. Jeśli ktoś przeczytał książkę „od deski do deski” to 

znaczyło, że od okładki do okładki, czyli od początku do końca. 

 

 

Zrzucić maskę - pokazać swoje prawdziwe oblicze, kim się tak 

naprawdę jest. 

Termin ten wywodzi się ze  starożytności, gdzie w teatrze 

starożytnej Grecji aktorzy nosili maski, które zasłaniały ich twarze 

i pokazywały rysy, charakter i nastrój granych bohaterów. Maski 

skrywały prawdziwe twarze  i emocje aktorów, nikt z widzów nie 

widział co się pod nią dzieje, gdyby maska się zsunęła wszyscy 

zobaczyliby prawdziwą twarz aktora, iluzja by się skończyła.  

W życiu zdarza się, że ktoś przywdziewa niewidoczną maskę, 

udaje kogoś kim nie jest, ukrywa coś przed innymi, skrywa swoją 

prawdziwą twarz – jeśli zdarzy się, że nieświadomie lub 

przypadkiem ujawni się prawda o nim, wtedy mówimy, że 

objawiły się czyjeś prawdziwe zamiary, ktoś ujawnił swoją 

prawdziwą twarz, opadła mu maska z twarzy. 

  

 Czytać w cudzych myślach – odgadywać czyjeś myśli i pragnienia, rozumieć kogoś bez słów. Na 

poznawanie czyichś uczuć i myśli pozwala umiejętność wczuwania się w czyjąś sytuację, wnikliwa 

obserwacja, wewnętrzna wrażliwość na drugiego człowieka. W zwyczajnej codzienności używamy 

tego sformułowania w odniesieniu do sytuacji, w których ktoś domyślił się o co komuś innemu 

chodziło.  

 

Walczyć jak lew - walczyć odważnie i mężnie, nieustępliwie i 

zaciekle, używając „zębów i pazurów”, walczyć z 

poświęceniem, z narażeniem życia, do końca, do upadłego, do 

ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi. 

     

Lew - król sawanny jest uosobieniem siły, mądrości i odwagi, 

symbolizuje władzę i majestat.   
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Bić się w piersi - przyznać się do popełnionej winy, szczerze 

żałować.  

Gest uderzania się w piersi ma korzenie biblijne, jest gestem 

pokutnym. Skruszony celnik z ewangelicznej przypowieści bił się 

w piersi, uznając swoją winę i prosząc Boga o litość.  

W tym kontekście uderzanie się w piersi wyrażającym skruchę,  

przyznanie się do winy powinno „ugodzić wrota naszego świata 

wewnętrznego i wstrząsnąć nim”, abyśmy mogli się przebudzić i 

zmienić. Bicie się w piersi przypomina zatem rozbijanie twardej 

skorupy naszego serca, aby ponownie je otworzyć na dobre 

działania. 

 

 

Mieć cięty język – umiejętność swobodnego wypowiadania się 

błyskotliwie i złośliwie, inteligentnie i uszczypliwie. „Cięty język” bywa wadą i zaletą, celność i 

ostrość szybkiej riposty (?) świadczy o inteligencji mówiącego, ale nieraz zraża słuchającego. 

 

 

 

Patrzeć jak cielę/wół na malowane wrota - patrzeć tępym wzrokiem, z 

wpatrywać się z bezmyślnym zachwytem. 

Cielę podobnie jaki i wół jest symbolem tępoty i bezmyślności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Kornelia Goraus i Pani Danuta Grodoń-Śliwińska 

rys: Kornelia Goraus 
Źródło: „Frazeologizmy kulturowe”. internet 
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Uczniowie polecają 
 

 

W ostatnim czasie uczniowie klasy 3a, jako lekturę przeczytali książkę pt. „Królowa Śniegu”, która 

jest jedną z baśni Hansa Christiana Andersena. Oto co napisał o tej baśni uczeń tej klasy Bartosz 

Słotwiński: 

 

 

 

 „Baśń „Królowa Śniegu.” bardzo mi się podoba. Opowiada o losach 

zwierciadła i dwóch przyjaciół Gerdzie i Kayu. Diabły stworzyły zwierciadło, a 

aniołowie je zniszczyły. Kayowi złe zwierciadło wbiło się w oko i w serce. Przez 

to Kay stał się niegrzecznym chłopcem. Pewnego dnia podczas zabawy spotkał 

Królową Śniegu. Pr\zyczepił swoej sanki do jej wielkich sań. Potem wsiadł do 

sań Królowej, a ona pocałowała go dwa razy w czoło. Wtedy kay zapomniał o 

wszystkich i wszystkim co było wcześniej. 

 Gerda zaczęła szukać Kaya. Kiedy go szukała spotkała duży dom, w 

którym mieszkała stara kobieta. umiała ona czarować, ale nie chciała tego 

wykorzystywać do złych rzeczy. Żeby nie być sama, zrobiła tak, że Gerda 

zaczęła zapominać o Kayu. Potem sobie o nim przypomniała. Porozmawiała z 

kwiatkami i poszła go szukać. Po drodze poznała wrony, które pomogły jej 

dotrzeć do pałacu Królowej Śniegu. Królowa uknuła podły plan, żeby pozbyć 

się Gerdy. Dała jej karocę z ludźmi. Jak jechali, w lesie napadli na nich 

rozbójnicy, którzy zabili ludzi. Gerdę oszczędzili z jednego powodu. Mała 

rozbójniczka chciała się z nią bawić. Kiedy Gerda opowiedziała swoją historię, puścili ją wolno.  

 Dziewczynka wróciła do pałacu i zobaczyła kaya, który miał ułożyć słowo wieczność. Podeszła do 

niego, a przyjaciel jej nie poznał. Wtedy Gerda zapłakała gorącymi łzami, które poleciały do jego serca i 

oka. Wtedy roztopiły się kawałki zwierciadła i Kay sobie wszystko przypomniał. Nadeszła wiosna i Królowa 

Śniegu musiała wynieść się w zimniejsze miejsce. Po powrocie do domu Gerda i Kay zauważyli, że są o 

kilkanaście lat starsi”. 

 

Bartosz Słotwiński – 3a 

 

  

 

 

  „Do moich rąk trafiła książka z uroczej serii Koniki z 

Szumińskich łąk pt. „Dżunia”. Przygoda ta odbywa się w wakacje. 

Paulina- główna bohaterka miała za zadanie pilnować małe 

uczestniczki obozu w siodle, co nie było lada wyzwaniem.  

 Do stajni przybywa Lala – najmniejszy konik na świecie rasy 

Falabella, o którą zazdrosna będzie tytułowa Dżunia – rasowy arab. 

Lala była małym i słodkim konikiem i każda obozowiczka szalała za  

nią. Do obozu zawitała mała złośnica Anabella, która przysparza 

niemałe problemy swojej opiekunce Paulinie.  

 Czy Dżunia odkryje swój ukryty talent? Czy Lala i Dżunia 

zaprzyjaźnią się? Czy Anabella polubi szumińskie łaki? Odpowiedzi na 

te pytania znajdziecie czytając książkę. Zachęcam do przeczytania.” 

 

 

Małgorzata Liszka – klasa 3a 
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 „Książka „Zwierzęta świata” autorstwa Martyny Wojciechowskiej, 

to ciekawa książka o prawdziwych historiach zwierząt.   

 Znajdziemy w niej różne ciekawostki o życiu mrówkojada z 

Wenezueli, który chciał być małpką, ale nie umiał skakać po drzewach. 

Poznamy orangutana z Borneo, który jest krewnym człowieka. Poznamy 

również ciekawą historię Balgicha, białego szczura z Indii, który mieszka w 

świątyni szczurów i podobno przynosi szczęście. Inne zwierzęta, które 

możemy poznać w tej książce, to dzielny słonik z Kenii o imieniu Fusi oraz 

hipopotam Jessika.  

 Książka ta rozbudza ciekawość, uczy odpowiedzialności i tego, że 

każdy z nas ma wpływ na losy naszej planety”. 

 

Franciszek Duda – klasa 3a 

 

 

 

 

 

 

  „Książka pt. „Tajemnice diamentów” opowiada o dwóch 

przyjaciołach z jednej klasy, którzy założyli w mieście Valleby biuro 

detektywistyczne. Przyjaciele rozwiązują różne zagadki.  

 Pewnego dnia do ich biura przyszedł Muhamed Karat z nową 

zagadką i powiedział, że ktoś kradnie z jego sklepu jubilerskiego diamenty. 

Codziennie ginie jeden! Lasse i Maja dodali, że musi być to ktoś z 

pracowników. Lasse i Maja udawali, że będą sprzątać w sklepie i pomagać 

pracownikom Miało im to pomóc w śledztwie. Maja myła okna, a Lasse 

wszystko dokładnie oglądał z wieży kościelnej na przeciwko sklepu. Złodziej 

się znalazł – a kto to był przekonacie się czytając książkę, która jest pełna 

zagadek. Zachęcam do jej przeczytania”. 

 

 

Janina Kula – klasa 3a  

 

 

 

 Książka Barbary Derlickiej pt. ”Gwiazda nad gwiazdami i inne 

opowiadania” składa się z dziewięciu przepięknych opowiadań o tematyce 

świątecznej. Każde z nich przedstawia magiczną, wyjątkową i ciepłą 

historię, od której nie można się oderwać. 

 Jedna z opowiada o Kasi – małej dziewczynce, która po ciężkiej 

chorobie straciła piękne włosy. Mama zapewniała ją, że już niedługo 

zaplecie jej wymarzony warkocz. Wiedziała, że musi być dzielna. Razem z 

rodzicami przygotowywała się do świąt. W wieczór wigilijny pod choinką, 

którą Kasia ustroiła w anielskie włosy znalazła prezent dla siebie. Okazało 

się, że w środku znajduje się czapeczka utkana z długich jedwabi włosów. 

Kasia była najszczęśliwsza na świecie. Myślała, że to jakiś anioł odstąpił jej 

swoje włosy. 

 Kasia wyzdrowiała i odrosły jej naturalne włosy, ale piękną perukę 

zachowała w pudełku z aniołkiem. Opowiadania polecam każdemu kto chce 

poczuć magię i cud świąt.  

 

Inga Klepek kl, 3a 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc LUTY 

 „Luty, miesiąc bardzo zmienny, raz zimowy, raz wiosenny!” 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 

1 

Dzień Gumy do 

Żucia  

2 

Dzień 

Naleśnika 

 

3 

Dzień 

Ciasta 

Marchew

kowego

 

4 

Międzynarod

owy 

Dzień Walki z 

Rakiem 

5  

Światowy 

Dzień  

Nutelii

 

6  

Międzyn

arodowy 

Dzień 

Barman

a 

 

7 

 

8 Dzień  

Służby 

Więziennej

 

9 

Dzień 

Bezpieczne

go 

internetu

 

10 

DZIEŃ 

Mincerza

 

11 

Światowy 

Dzień 

Chorego

 

12 

Światowy 

Dzień 

Darwina

 

13 

Światow

y Dzień 

Radia

 

14 

Światowy 

Dzień 

Małżeństw

a 

(Walentynk

i)

 
15 

Dzień 

Singla  

16 

Międzynar

odowy 

Dzień  

Listonoszy

 

17 

Dzień 

Kota

 

18 

Dzień 

Baterii

 

19 

Dzień 

Nauki 

Polskiej

 

20 

Dzień 

Kajdane

k

 

21 

Miedzy- 

narodowy 

Dzień 

Języka 

Ojczystego

 

22 

Dzień  

Myśli  

Braterskiej

 

23 

Dzień 

Walki 

Z 

Depresją

 

24 

Dzień  

Niespodzi

ewanego 

Calusa

 

25 

Światowy  

Dzień  

Powolności

 

26 

Dzień 

Dizonaur

a

 

27 

Dzień 

Niedzwi

edzia  

Polarne

go

 
 

28 

Dzień 

Kibica 

Cracovii

 
 

Opracowanie: Kornelia Goraus, Zofia Goraus 
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Przepisy dla każdego  
W tym numerze, proponujemy walentynkowy deser w postaci musu waniliowego z truskawkami. 

Może zrobicie taki deser Waszym najbliższym? Pamiętajcie jednak o zachowaniu środków 

ostrożności podczas gotowania . 

Walentynkowy mus waniliowy z truskawkami 

Galaretka truskawkowa 

 4 g żelatyny namoczonej w 25 g zimnej wody 

230 g truskawek, umytych lub mrożonych 

30 g cukru pudru 

Mus waniliowy  

3 żółtka jaj, rozmiar L 

20 g cukru 

20 g wody 

1 opakowanie cukru wanilinowego 

200 g białej czekolady 

400 g śmietanki 30% 

100 g truskawek, umytych 

Dekoracja 

150 g cukru trzcinowego 

100 g białej czekolady 

 

Galaretka truskawkowa - truskawki przekładamy do garnka i gotujemy na małym ogniu 

do rozgotowania. Dodajemy cukier puder, gotujemy mieszając 2-3 minuty. Miksujemy. 

Żelatynę rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej i łączymy z musem truskawkowym. 

Schładzamy do 35°C, wlewamy do kieliszków i chłodzimy w lodówce około 40 minut. 

Mus waniliowy - zagotowujemy cukier z wodą. Ubijamy żółtka, zalewamy je (sparzamy) 

syropem cukrowym i chwilę wszystko miksujemy, pod koniec dodając cukier waniliowy. 

Czekoladę rozpuszczamy. Śmietankę ubijamy. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą łączymy. 

Za pomocą worka cukierniczego szprycujemy mus do kieliszków z galaretką. Chłodzimy w 

lodówce kolejne 40 minut. Truskawki kroimy w kostkę i wykładamy na stężały mus. 

Dekoracja - cukier trzcinowy rozsypujemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

Czekoladę rozpuszczamy, temperujemy i umieszczamy w kornecie (rożku wykonanym z 

papieru ze ściętą końcówką) lub w małym rękawie cukierniczym. Na cukrze rysujemy serca 

rozpuszczoną czekoladą i chłodzimy około 10 minut. Dekorujemy deser. 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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