
Tytuł: Geozin.
Strona 1. Na szarym tle, w centrum strony, znajduje się kula ziemska z różowo-fioletową aurą. Na 
górze umieszczono półokrąg słońca z wypisanym tytułem pracy: Geozin. Kartki zinbooka są 
połączone czarną włóczką zawiązaną tak, by tworzyła krzyżyki. 
Strona 2. Tło: białe, na dole strony umieszczono rysunek pustynnych, piaszczystych gór ze skąpą 
roślinnością. Tekst: Co to jest pustynia? Pustynia to piasek, ogromne wydmy do samego nieba i 
nieposkromiona siła. 
Strona 3. Tło bez zmian, na dole strony znajduje się rysunek pomarańczowo-brązowego skalistego 
kanionu\, przez który przepływa rzeka o błękitnej tafli wody. Tekst: Wielki Kanion w Arizonie u 
stóp wód w chłodnym powietrzu płonie. Po tygodniach spędzonych w nieruchomej atmosferze, 
dalej płynę w tej zamilkłej sferze. Wiele milionów lat historii skały u szczytu zawierają i tam dalej i
wciąż się sklejają. Z ostrym posmakiem chłodnej jesieni blask mych oczu wciąż się jęczmieni. 
Strona 4. Grafika: czarno-biała impresja wijącej się drogi, z rozłożystym drzewem na początku i 
kępą wysokich traw u celu. 
Strona 5. Grafika: czarno-biała impresja wyspy wśród fal oceanu, która zwieńczona jest wysoką 
górą, może wulkanem i ogrzewana w pełni widoczną tarczą słońca. 
Strona 6-7. Napis: Planeta Ziemia. Wszystkie litery są wielkie i wypełnione różnymi kolorami. 
Napis „Planeta” ma kolor zielony i jest pozbawiony ozdobników. „Z” jest brązowe i ma listki na 
podobieństwo gałązki, niebieskie „I” posiada kulę ziemską zamiast kropki, „E” to blok mieszkalny 
z kolorowymi oknami zamkniętymi w różowych konturach. „M” ma kolor nieba i jest upstrzone 
pomarańczowo-żółtymi gwiazdkami, „I” pomalowano szarością kamieni, które narysowano 
również we wnętrzu żółtej kropki. Natomiast czerwone „A” z kolorowymi liniami 
przytwierdzonymi do nóżek, wygląda niczym rakieta wyruszająca w kosmos. 
Strona 8. Historyjka obrazkowa pt.: „Potęga wiatru”. Na czarnym tle umieszczono sześć obrazków. 
1. Brzeg morza pokryty zieloną trawą z kilkoma drzewami i niewielkim domkiem. Na gładkiej tafli 
wody unosi się żaglówka. Pogoda jest piękna, a wiatr znikomy. 2. Ten sam obrazek, ale słońce 
skryło się za chmurami. Wzmógł się silny wiatr, wzburzając fale, poruszając żaglówką i wyginając 
drzewa. 3. Wiatr staje się niebezpieczny, kolor nieba wskazuje na burzę, a wysokie fale zwiastują 
nadciągający sztorm. Żaglówka się przewraca, a drzewa łamią i nawet dom traci dach. 4. Trąba 
powietrzna wciąga żaglówkę, szczątki drzew i fragmenty uszkodzonego domu. 5. Trąba powietrzna 
oddala się po wodzie, zostawiając za sobą szczątki żaglówki, roślinności i kompletnie zniszczonego
domu bezładnie porozrzucane po brzegu. 
Strona 9. Grafika. Czarno-biała impresja. Widać górę lub wulkan, którego czubek otaczają chmury, 
a w pobliżu roi się od ptaków.


