
 1 

 

 

 
 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły…  

 Literacki zakątek  

 Ciekawostki  

 Kącik DIY 

 Angielski na wesoło 

 Z kartoteki biblioteki 

 Dodatek specjalny: Przepisy z Kawiarenki Pod Aniołami 

 Z życia świetlicy 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali  42 
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OD REDAKCJI… 
 
 

 

Drodzy Czytelnicy, 

    Magię świąt już czuje się w naszej szkole. A to stroje mikołajkowe, 

a to zapach ciast przygotowanych przez nasze mamy,  

czy dochodzące z klas melodie kolęd. Mróz zaczyna szczypać  

w uszy, choć śnieg za oknem jeszcze się nie pojawił. Czekając 

więc na pierwsze płatki śniegu, możecie sięgnąć po nasz 

świąteczny numer. Na ten nadchodzący szczególny Czas i Nowy 

Rok życzymy Wam wiele radości i zdrowia! 
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ANDRZEJKI 

 

    Wróżby andrzejkowe jak zwykle zamieniły w szkołę w miejsce zabawy, gdzie starsi, 

zresztą nie tylko, zaoferowali młodszym w lekkiej i przyjemnej formie odkrywanie tajemnic 

przyszłości. Stroje, świece, magiczne gadżety spotęgowały klimat tych wróżb, co z pewnością 

na długo pozostanie w pamięci najmłodszych. W końcu nasza szkoła to magiczne miejsce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ DOBREGO SŁOWA 

 

     Gdzieś nam czasem umykają te tzw. dobre słowa, którymi przecież możemy siebie 

wzajemnie obdarowywać. I od razu dzień wydaje się milszy, i słońce jakoś tak jaśniej 

świeci… Dlatego samorząd przeprowadził tygodniową akcję „Tydzień Dobrego Słowa”, by 

przypomnieć, jak ważne jest, by kulturalnie odnosić się do siebie, używając miłych słów,  

o których niekiedy zapominamy w codziennym zabieganiu. Mamy nadzieję, że te słowa 

pozostaną z nami dłużej, oby jak najdłużej… 
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MIKOŁAJKI 

 

     Może i jest w dalekiej Laponii Mikołaj, może… Za to u nas 

cała grupa Mikołajów? Ha, to uczniowie klas starszych nie do 

rozpoznania w świątecznych przebraniach! Zrobili nam 

wszystkim słodką niespodziankę – przy wejściu do szkoły  

6 grudnia dostaliśmy pyszne cukierki. Mniam mniam, słodko  

i miło jest u nas w Mikołajkowy Dzień! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA 

 

     Przyłączanie się do różnych akcji to nasza specjalność. A 

jeśli można jeszcze wywołać uśmiech na twarzy 

obdarowanego zwłaszcza przed świętami, to działamy 

natychmiast. Dzięki zbiórce pieniędzy, w jaką chętnie 

włączyli się rodzice jedna z rodzin spędzi radośnie święta 

Bożego Narodzenia. Zakupione produkty  

i rzeczy dotarły już do ludzi najbardziej potrzebujących, 

którzy nie kryli łez wzruszenia, dziękując darczyńcom. 

 

 

DLA DZIECI Z BODZECHOWA 

 

     

Oj, ucieszą się dzieciaki z Bodzechowa! W końcu tyle słodkości spłynie do 

nich przed świętami. Nasi uczniowie bowiem chętnie podzielili się  

z innymi słodyczami, przyłączając się do kolejnej akcji charytatywnej.  

Bo jak nie my, to kto? Na nas z SPnr 92 zawsze można liczyć… 
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Mikołajkowa Integracja Świąteczna  

Mikołajkowa Integracja Świąteczna wpisała się już na stałe  

w kalendarz  uroczystości naszej szkoły. W tym roku MIŚ odbył się  

15 grudnia i jak zwykle spowodował wielki ruch. 

Kiermasz rozpoczęły dzieci z chóru, które pod kierunkiem Pani 

Eweliny Lachowicz przygotowały koncert pięknych kolęd i pastorałek.  

Stoły zastawione zostały wspaniałymi wytworami rąk nauczycieli, 

dzieci  i ich bliskich. Już  od początku grudnia  w klasach trwały gorące 

przygotowania.  Dziś każdy mógł zakupić pierniczki dekorowane z wielką 

precyzją małymi paluszkami, śliczne kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, 

mieniące się bombki, uśmiechnięte  aniołki, misternie wykonane mikołaje 

i bałwanki oraz wiele innych ozdób.  Wokół wznosił się cudowny, 

piernikowy zapach.  Nieopodal działała kawiarenka z pysznymi ciastami  

i gorącą, zimową herbatą.  

Dzieci mogły również wziąć udział w mini warsztatach: 

przyozdabiały pomarańcze goździkami, kleiły choinki, składały gwiazdy. 

Zarówno sprzedający  jak i kupujący bardzo dobrze się bawili. 

Cały kiermasz przepłynął nam w miłej i świątecznej atmosferze.  

Drodzy Rodzice bardzo dziękujemy Wam za pomoc i 

zaangażowanie! 

Do zobaczenia za rok! 

    

 

 

 

Wycieczka do Zamku Królewskiego 

 W listopadzie uczniowie  klas IV-VI 

skorzystały z atrakcyjnej oferty Zamku Królewskiego 

i uczestniczyli w zajęciach z cyklu Ostatni Król 

Polski zaprasza. Pracownicy Zamku przeprowadzili 

dla nich lekcje muzealne Z wizytą u króla i Symbole  

i alegorie, czyli zagadki i tajemnice dzieł sztuki. Na 

przykładzie dzieł znajdujących się w apartamentach 

zamkowych, przeprowadzali analizę treści   
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i kompozycję  obrazów, a także przedstawiali warsztat artystów.  

Dzieci mogły też zwiedzić zamkowe wnętrza: sale reprezentacyjne - balową i tronową, 

a także prywatne komnaty ostatniego króla Polski 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Ponadto uczniowie klasy VI a zaproszeni 

zostali do galerii obrazów Jana Matejki. Wydarzenia, 

które znali  

z lekcji historii, 

uwiecznione na 

płótnach mistrza 

Matejki, wywarły 

na nich ogromne 

wrażenie.  

W dniu,  

w którym odbywały się lekcje muzealne, warszawskie 

Stare Miasto przywdziewało 

świąteczną szatę. Dzieci 

podziwiały świąteczne dekoracje 

i chętnie pozowały do zdjęć na 

ich tle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel 11 listopada 

W piątek,  11 listopada 2016 roku na świecie uroczyście obchodzono 98 rocznicę  zakończenia I 

wojny światowej.  

Dla nas Polaków 11 listopada ma wyjątkowe znaczenie. 

11 listopada nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Polska po 123 latach nieobecności pojawiła się 

na mapie Europy.  

Uroczystym  apelem  w wykonaniu uczniów klasy Va oraz chóru złożyliśmy hołd Polakom, którzy tę 

niepodległość wywalczyli. 
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W poniedziałek 5 grudnia na Starych Powązkach 

pożegnaliśmy pana Henryka Kończykowskiego pseudonim Halicz. 

Msza żałobna odprawiona została  

w kościele Karola Boromeusza. 

 

Życie Henryka Kończykowskiego to heroiczna walka 

o niepodległą Polskę. 

Jako harcerz Szarych Szeregów i żołnierz harcerskiego 

batalionu  AK ,,Zośka” uczestniczył  

w Powstaniu Warszawskim, brał udział w walkach na Woli, Starym 

Mieście i Czerniakowie. 

W ostatnim pożegnaniu Powstańca, zgodnie z ceremoniałem, uczestniczyli żołnierze 

z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta 

odczytał list Prezydenta RP. Wartę honorową przy trumnie zaciągnęła jednostka komandosów 

z Lublińca. Obecni byli również członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Zgrupowanie 

Radosław” oraz harcerze z Głogowa i  63 Drużyna z Dziwnowa nosząca imię Halicza. 

W uroczystości pogrzebowej wzięli również udział uczniowie żoliborskich szkół, 

którzy przybyli wraz z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło też sztandaru naszej szkoły.  

Dwa lata temu gościliśmy Pana Henryka Kończykowskiego „Halicza” w naszej 

szkole. Słuchaliśmy jego relacji z przebiegu Powstania Warszawskiego. Okazją do spotkania 

było wydanie książki napisanej przez pana Jarosława Wróblewskiego Zośkowiec.  

Jej bohaterem jest właśnie Pan Henryk Kończykowski. 

Planowaliśmy w styczniu 2017  roku spotkanie z Haliczem na jego 93 urodziny. Choć 

odszedł z tego świata, nadal jest obecny w naszej pamięci. 
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Drodzy Uczniowie! 

Wszyscy wiemy, jak ważna jest umiejętność posługiwania się poprawną 

polszczyzną w mowie i w piśmie. Aby wypracować naturalną umiejętność 

poprawnego komunikowania się w języku polskim, przeprowadzamy w naszej 

szkole szereg konkursów i korzystamy z różnych możliwości, by rozwijać 

miłość do języka ojczystego. 

 
28 października dwanaście osób 

z klas szóstych uczestniczyło w 

Warsztatach Retorycznych, 

które odbyły się w Muzeum 

Niepodległości. Uczniowie 

wynieśli z nich świadomość, jak 

ważny podczas przemawiania 

jest nie tylko sam tekst, ale 

również postawa, mimika 

twarzy, gestykulacja. 

 

 

 
3 listopada dziesięć osób z klas szóstych brało udział w Kuratoryjnym Konkursie Języka 

Polskiego, rozwiązując zadania zarówno związane z czytaniem tekstu ze zrozumieniem, jak i 

odnoszące się do zagadnień gramatycznych oraz ortograficznych. Naszą szkołę na kolejnych 

etapach będzie reprezentowała Aleksandra Pikuła z kl. 6a. 

 

25 listopada pięć uczennic 

startowało w eliminacjach IV 

Warszawskiego Konkursu 

Recytatorskiego „O wieczne 

Pióro Odkrywcy Poezji”. Do 

finału, który odbędzie się 16 

grudnia, zakwalifikowały się: 

Weronika Drzewiecka i Natalia 

Pacholec z kl. 6d. 

 

28 listopada dziesięcioro uczniów 

sprawdzało swoje szanse w VII 

Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. K. Onufrego Kopczyńskiego.  

30 listopada odbyły szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. 

Finał już 16 grudnia, a wystąpią w nim: Maja Siemieniewska i Marta Rostkowska z kl. 6a 

oraz Weronika Drzewiecka z kl. 6d. 

Do 5 grudnia 2016 r. przyjmowane były  zgłoszenia do I Ogólnopolskiego Konkursu 

Kaligraficznego Z kaligrafią na co dzień. 
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7 grudnia 2016 r. odbył się I etap 

Szkolnego Konkursu 

Ortograficznego dla uczniów 

klas IV-VI. Wzięli w nim udział 

wszyscy uczniowie. Uczestnicy 

napisali krótkie dyktando. 

Także 7 grudnia miał miejsce 

finał Ogólnopolskiego 

Konkursu Wokalno-

Recytatorskiego Poezji 

Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego „Ojczyzną moją 

jest muzyka…”. Reprezentowały nas uczennice kl. 6d: Weronika Drzewiecka, Olga 

Rostkowska i Natalia Pacholec, a efekty ich pracy poznamy niebawem. 

 

 
12 grudnia nagrodę za zwycięstwo w 

Ogólnopolskim Konkursie Literacko-

Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Janusz 

Korczak – czarodziej naszej wyobraźni” 
odbierała Nadia Zaborowska, uczennica kl. 6d. 

Poniżej zwycięska praca Nadii oraz jej inny tekst 

napisany na konkurs „Opowiadanie Kryminalne”. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Już 13 grudnia 2016 r. poznamy także wyniki I etapu konkursów: „Z poprawną polszczyzną 

na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. 

Wszystkim uczniom gratulujemy dotychczasowych sukcesów! 

 

Nauczyciele języka polskiego 
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Zwycięska praca Nadii Zaborowskiej w Ogólnopolskim Konkursie  

Literacko-Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży  

„Janusz Korczak – czarodziej naszej wyobraźni” - scenariusz etiudy filmowej 

 

NIE PODDAM SIĘ!  

Osoby: Król Maciuś, Bum-Drum, jego córka Klu-Klu, Król, Psycholog, Poseł, Strażnik 

Scena I 

Szpital. Zwykły korytarz przed gabinetem lekarskim. 

Bum-Drum siedzi przed gabinetem i czeka na psychologa. Nagle skrzypią drzwi. Wychyla się 

z nich starszy mężczyzna, zupełnie łysy.  Na nosie ma okulary w czarnej, grubej, plastikowej 

oprawce. Nosi biały, lekarski kitel i luźne spodnie o tym samym kolorze. Jest niski i garbaty. 

Mimo że nie jest ładny, wygląda przyjacielsko i smutno.  

Bum-Drum: Co się stało z moją Klu-Klu? 

Psycholog: Nie chce jeść, pić ani rozmawiać. Jest strasznie smutna i ponura. Myślała, że Król 

Maciuś ich ocali, ale przegrał. Przez to władzę objął zły król.  

Zatroskany lekarz żegna się i wraca do gabinetu.  

Bum-Drum: Jest tylko jeden sposób, by uratować moją córkę. Muszę uwolnić Maciusia, 

zanim zostanie wysłany na bezludną wyspę i pomóc mu wrócić na tron!  

Scena II 

Więzienie. Szaro, buro i ponuro. Pusta cela z jednym łóżkiem. 

Król Maciuś: Jak ja sobie poradzę? Zawsze byłem otoczony mnóstwem przyjaciół, a teraz 

jestem sam i tak ma zostać… 

Maciuś rozmyśla,  nagle poza celą coś się porusza. 

Drzwi do więzienia otwierają się. Jest ciemno i Maciuś nie widzi, kto wchodzi. Ku jego 

zdumieniu, ta osoba wyprowadza go z pomieszczenia za kratami. 

Ciemne korytarze, dużo cel więziennych. 

Maciuś i tajemnicza postać po cichu przedzierają się korytarzami, ukrywając się przed 

strażnikami, aż wychodzą na zewnątrz.  

Podwórze, mglista noc 

Tajemnicza osoba każe czekać Maciusiowi, po czym znika we mgle. Po paru minutach zza 

krzaków wyłania się Bum-Drum. 

Scena III 

Przytulne, małe mieszkanie w bloku. 

Tata Klu-Klu i  Maciuś siadają na kanapie, po czym rozpoczynają rozmowę. 
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Bum-Drum:  Muszę cię ukryć i pomóc odzyskać koronę. Do tego czasu nikomu nie możesz 

ufać ani z nikim rozmawiać. Każdy może cię zdradzić, tak jak Smutny Król. 

Król Maciuś: Gdzie jest Klu-Klu?  

Bum-Drum: Po twojej przegranej Klu-Klu załamała się. Przestała jeść i pić. Nie chce z nikim 

rozmawiać. Wylądowała w szpitalu… 

Król Maciuś: To moja wina… to przeze mnie Klu-Klu jest w tym stanie. Niepotrzebnie 

dawałem jej nadzieję. To było oczywiste, że ja jako dziecko nie jestem w stanie wygrać 

wojny… 

Bum-Drum:  Nie smuć się, bo ty nie możesz - jesteś ostatnią nadzieją tego ludu. Jeśli ty też 

się poddasz, to na kogo mamy liczyć? Musisz po prostu pocieszyć moją córkę, kiedy ją 

przyprowadzę. Idę po nią, a ty tu zostań. 

Scena IV 

Pałac, duża sala narad. 

Na tronie siedzi znudzony król. Do sali wpada zdyszany poseł więzienny. 

Poseł: Panie, przepraszam, że tak nagle i bez uprzedzenia, ale to sprawa, która nie mogła 

czekać!  

Król: Oby to było naprawdę ważne, bo bardzo nie lubię, gdy ktoś mi przeszkadza w moich 

rozmyślaniach… 

Poseł: Maciuś uciekł z więzienia! 

Król: Co takiego?! Nie kpij sobie ze mnie! 

Poseł: Mówię prawdę, rozmawiałem ze strażnikiem, który pilnował więźnia. 

Król: Przyprowadzić go tutaj! Ja już z nim sobie porozmawiam! Wynocha i wykonać rozkaz! 

Poseł wychodząc: Jednak wolałem Maciusia. Prawdziwy król nie jest tak srogi dla 

poddanych. Ten biedny człowiek, który pilnował Maciusia, też przekona się o tym na własnej 

skórze… 

Po kilku chwilach zostaje przyprowadzony przestraszony strażnik. 

Król  krzyczy: Czy to prawda, że Maciuś uciekł na twojej służbie!?  

Strażnik: Tak, panie…  

Król: To znaczy, że sam go wypuściłeś albo spałeś na służbie! W obydwu sytuacjach to ty 

byłeś winien! 

Strażnik: Nie, panie…  

Król: Ty śmiesz mi zaprzeczać?! Do więzienia z nim! Rozpocząć poszukiwania Maciusia!  

Scena V 

Wieczór. Szpital. Biała sala.                                      
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Klu-Klu leży w sali szpitalnej, jest zmęczona i smutna z powodu Maciusia. Nagle wchodzi jej 

tata. 

Bum-Drum: Zabieram cię stąd. Maciuś jest wolny! 

Klu-Klu mało to pociesza, już nie wierzy w zwycięstwo. 

Scena V 

Mały pokój w przytulnym mieszkaniu. 

Drzwi do domu otwierają się. Do mieszkania wchodzi Klu-Klu. Maciuś łapie ją za rękę i 

zaprowadza na kanapę. 

Król Maciuś: Klu-Klu, nie bądź smutna. Tylko jeden raz przegraliśmy, to nie znaczy, że 

zawsze tak będzie… 

Klu-Klu: Maciusiu, jeśli drugi raz poniesiemy porażkę, na pewno nie darują ci życia…! 

Król Maciuś: Wiem o tym, ale gdy nie spróbujemy, to zawsze będziemy musieli się ukrywać 

i żyć w strachu przed rozpoznaniem. Jeśli się nie uda, to zginę, ale wszyscy zapamiętają mnie 

jako prawdziwego króla, a nie tchórza. A poza tym śmierć to nie najgorsza rzecz, która może 

mnie teraz spotkać… 

Klu-Klu: Jakim ty jesteś mądrym chłopcem, prawdziwym królem…! Masz rację, nie poddam 

się i wcale nie jestem tchórzem! 

Nadia Zaborowska 

 

Kolejny fragment twórczości Nadii Zaborowskiej – opowiadanie kryminalne 

 

„Tajemnica hotelu Gold” 

 

Gdzie się podziały wszystkie rzeczy? 

            O północy w hotelu Gold usłyszano krzyk. Cały personel pobiegł w kierunku,  

z którego on dobiegał. Okazało się, że to bogata pani Małgorzata czymś się przeraziła. 

- Co się stało? - zapytał lokaj. 

- Nie wiem, gdzie jest moja szkatułka z najdroższą biżuterią! – krzyczała przerażona kobieta. 

Nikt nie zdążył nic zrobić, a już dało się słyszeć kolejny krzyk. Wszyscy pobiegli do pokoju 

Janusza, biznesmena z wieloma tajemnicami. 

- Gdzie mój laptop!? – spytał oburzonym głosem. 

- Przecież ma pan jeszcze dwa– zauważyła recepcjonistka. 

- Na tamtym zapisałem ważne dane służbowe – wyjaśnił Janusz. – Szef mnie wyleje  

z pracy, jeśli się dowie, że go zgubiłem. 

Znowu krzyk - tym razem piskliwy i głośniejszy od pozostałych. To była pani Anna. 
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- Ktoś mi ukradł torebkę!  

- Komu miałoby zależeć na pani torebce? – spytał dozorca. 

- Była ozdobiona złotem – wyjaśniła pani Anna. 

- Kto mógłby to zrobić? – recepcjonistka Helena załamała ręce. 

- Każdy, Heleno, każdy… – refleksyjnie stwierdził lokaj Marian. 

Złodziej w hotelu? 

             Zaniepokojeni byli wszyscy. Trzy kradzieże jednej nocy - to nie zdarza się często. 

- Mówię wam, pójdźmy z tym na policję – przekonywała pani Anna. 

- To zły pomysł – stwierdził lokaj Marian. 

- A gdzie Damian? – spytała recepcjonistka Helena. 

Rzeczywiście, starego dozorcy nigdzie nie było widać. 

- Nieważne, trzeba poszukać naszych rzeczy w hotelu. Może wcale nie było żadnych 

kradzieży – zauważyła Małgorzata. 

- To prawda – przyznała jej rację Helena. 

  Wszyscy rozbiegli się po całym hotelu. 

Mrówkomistrz 

Pan Antoni Grochowski zauważył mrówkę w swoim pokoju. Wiedział, co to 

zwiastuje. Odsunął wielką, ciężką szafę, za którą znajdowały się stare drzwi. Zszedł po 

schodach. Znowu otworzył drzwi, zza których biło światło. Były tam diamenty, złoto, cenna 

biżuteria i pieniądze… Gdyby ktoś tam wszedł, zrozumiałby, dlaczego Antoni jest bogaty. 

Miał to wszystko dlatego, że był Mrówkomistrzem - nieuchwytnym złodziejem. Miał władzę 

nad mrówkami, które dla niego kradły. Kiedy zdobywały nowe łupy, jedna z nich 

przychodziła do pokoju Antoniego, a ten oceniał wartość przedmiotów. Te cenne zostawiał 

dla siebie, a te nic nie warte mrówki wyrzucały do rzeki. Dzisiaj jego poddane przyniosły 

torebkę ozdabianą złotymi elementami, laptop i szkatułkę. Gdy Antoni ją otworzył, jego 

oczom ukazała się biżuteria.  

- Dzisiaj zostawię torebkę i biżuterię – oznajmił Mrówkomistrz, a mrówki wzięły laptop  

i wyniosły go nad rzekę. 

             O potencjalne łupy Antoni nie musiał się martwić. Mieszkał nieopodal hotelu Gold, 

do którego przyjeżdża dużo bogatych ludzi.  

Poszukiwania 

            Pani Anna szła, szukając torebki. Skręciła w lewo. To, co tam zobaczyła, przeraziło ją. 

Krzyknęła tak głośno, jak umiała. W tym samym czasie pan Janusz przedzierał się przez 

korytarze i myślał: „ A co, jeśli ukradli i rozszyfrowali mój laptop? Złodzieje mieliby dostęp 

do ważnych dokumentów”. To przypuszczenie nie dawało mu spokoju. Nagle usłyszał krzyk,  

a raczej pisk. Wiedział, kto go wydał: pani Anna. Pobiegł do niej czym prędzej. 
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Recepcjonistce Helenie nie mieściło się w głowie, że ktoś z hotelu jest złodziejem. 

Była przekonana, że rzeczy się zgubiły. Jednak nigdzie ich nie widziała. Ktoś krzyknął. 

Pobiegła sprawdzić, co jest przyczyną tego hałasu.  

Małgorzata rozglądała się za biżuterią. Kroczyła uważnie przez korytarze, kiedy nagle 

weszła w nieznaną jej część hotelu. Zobaczyła drzwi, do których ciągnęła ją tajemnicza siła. 

Podeszła do nich i przyjrzała się. Były stare, drewniane. Widać było, że od dawna nikt nie 

otwierał ani nawet nie dotykał tych wrót. Już miała wejść do środka, ale nagle rozległ się 

krzyk. Porzuciła poprzedni zamiar i pobiegła na ratunek.  

Lokaj Marian myślał tylko o Helenie. Nawet nie rozglądał się za bardzo. Nic go nie 

obchodziły kradzieże. Był zakochany. Wyobrażał sobie swój ślub z Heleną. Przestał 

rozmyślać dopiero, gdy usłyszał krzyk.  

- Żeby to tylko nie była Helena!– przeraził się i pobiegł do źródła wrzasku. 

Ohydne insekty 

Pani Anna stała blada jak ściana i wpatrywała się w jeden punkt.  

- Co się stało? – spytali wszyscy chórem. 

- Tam…tam… – jąkała się pani Anna. - Tam jest mrówka!  

- Z tego powodu krzyczałaś? – spytał oburzony Janusz. 

- Myślałem, że stało się coś He… to znaczy Tobie – powiedział Marian. 

- Nie trzeba było tak krzyczeć…, ale rzeczywiście, w naszym hotelu nie powinno być 

mrówek – zauważyła Helena. – Już ją zabieram.  

- Nie, ja to zrobię – powiedział Marian i wziął się za sprzątanie. 

Nocne koszmary 

Było późno. Pani Małgorzata postanowiła się położyć… Nagle znalazła się koło 

tajemniczych drzwi. Korciło ją, żeby tam wejść tak bardzo, że się nie powstrzymała.  

W środku było ciemno i nic nie widziała. Wpadła na kolejne drzwi. Otworzyła je. Poraziło ją 

światło bijące od skarbów, które znajdowały się w środku. Było tam mnóstwo mrówek,  

a jakiś człowiek w kominiarce mówił do nich.  

Nagle Małgorzata coś zauważyła. Tajemniczy mężczyzna trzymał w ręce torebkę pani 

Anny i szkatułkę z jej biżuterią…! Pani Małgorzata rzuciła się, by mu ją odebrać, ale kiedy jej 

dotknęła, obudziła się zlana potem… 

Tajemnica hotelu? 

Po usłyszeniu, co się przyśniło Małgorzacie,  każdy zareagował inaczej. 

- Co za bzdury! – oburzył się Janusz. 

- Sny nie mają nic do rzeczywistości! - dodał Marian. 

- To tam w ogóle są takie drzwi? - spytała Helena.  

- Zrobię wszystko, aby odzyskać torebkę! – twierdziła pani Anna. 
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- Kto idzie ze mną otworzyć drzwi?  - zapytała w pewnym momencie Małgorzata. 

- Ja! – postanowiła pani Anna.  

- Ja też idę. Nigdy nie widziałam tych drzwi i chcę je zobaczyć – powiedziała Helena. 

- W takim razie i ja pójdę – przyłączył się Marian, choć robił to tylko dla Heleny. 

Tylko Janusz został sam na korytarzu, po czym udał się do pokoju. 

Wyprawa 

Bohaterowie doszli do drzwi. Na szczęście były otwarte. Było tam ciemno, tak jak we 

śnie Małgorzaty. Marian zapalił światło. Okazało się, że znajdowali się w małym pokoiku 

pełnym skrzynek i starych mebli. Wszystko było pozostawione w nieładzie. 

- Gdzie te wszystkie skarby? – zapytał drwiąco Marian. 

- Były tu jeszcze jedne drzwi. O, dokładnie tutaj - Małgorzata zaczęła odsuwać jakieś 

skrzynki. Były zbyt ciężkie, więc wszyscy poszli w jej ślady.  

W końcu odsłoniło się wejście do jaskini. Pani  Anna przewróciła się, ponieważ trudno było 

jej chodzić w szpilkach po nierównym terenie. Na szczęście  wstała i ruszyła dalej. Wszyscy 

przeszli do ogromnej sali. 

Z wrażenia nie mogli się ruszyć, tak  wielkie były tam bogactwa. Tylko pani Małgorzata 

zdjęła buty, by nie hałasować. Zamierzała w razie czego dać znak, by uciekali. Schowała się 

za górą złota.  

Gdy wyjrzała z kryjówki, zauważyła osobnika w dziwnym stroju. Miał czarne, ulizane włosy. 

Był średniego wzrostu. Leżała przy nim torebka pani Anny i szkatułka Małgorzaty. Więcej 

szczegółów nie zdążyła zauważyć, gdyż spojrzał na nią strasznym wzrokiem i zaczął mówić 

jak w transie:  

- Jestem  Mrówkomistrz, władca mrówek i nieuchwytny złodziej! Nie ma szans, żeby policja 

mnie znalazła. Jestem Mrówkomistrz… 

Pani Małgorzata nie była głupia. Wiedziała, co musi zrobić. Niezatrzymywana przez 

zadufanego w sobie Antoniego, szybko wróciła do pozostałych i nakazała  im, by wrócili do 

hotelu. Tam dopiero opowiedziała im, co widziała, po czym dodała:  

- Trzeba zadzwonić po policję, by aresztowała złodzieja i pomogła odzyskać skradzione 

rzeczy. 

Wkroczenie policji 

Oficer Rutkowski przeprowadził sprawnie cała akcję. Policjanci przebyli opisaną 

drogę, ale dopiero po wyważeniu kolejnych drzwi prowadzących do mieszkania Antoniego – 

Mrówkomistrza – aresztowali go. Na komendzie próbował się tłumaczyć, ale nikt mu nie 

wierzył. Skradzione skarby wróciły do właścicieli. Wszystko w miasteczku zaczęło wracać do 

normy. 

Nadia Zaborowska 
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Krzyżówka listopadowa 

autor Mariusz z 4c 
 

 

 

 

      1              

     2               

    3                

4                    

     5               

      6              

      7              

   8                 

9                    

 

 

 

 

 

1. Człowiek ,który kocha Ojczyznę 

2. Miesiąc, w którym Polska odzyskała niepodległość 

3. Tworzą Wojsko Polskie 

4. Dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość 

5. „Legiony to żołnierska ….'' 

6. Nazwisko obecnego Prezydenta Polski 

7. „Każdy chłopak chce być ranny …. morowe panny '' 

8. Aby odzyskać niepodległość potrzebna była … 

9. Cmentarz wojskowy na Żoliborzu 
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Warkocze dobra 

 

 
 Nazywam się Kacper Kopacz, chodzę do klasy 5b. Chcę Wam 

opowiedzieć, dlaczego przez dłuższy czas widywaliście mnie w szkole z bardzo 

długimi,  jak na chłopaka, włosami. A było to tak. 

  Któregoś dnia usłyszałem w programie Galileo o fundacji 

WeGirlS, która zajmuje się robieniem peruk dla dzieci po 

chemioterapii.* 

 Z programu wynikało, że fundacja ta zbiera również 

włosy potrzebne do wykonywania peruk. Miałem wtedy już 

długie, dawno nieobcinane włosy. Minimalna długość włosów, 

którą przyjmuje fundacja, wynosi 25 cm, natomiast ja 

myślałem wtedy, że aż 35 cm. Podjąłem wtedy decyzję, by 

zapuszczać włosy dalej tak, by spełniły konieczne wymogi. 

Dopiero po czasie dowiedziałem się od siostry, że oddawane 

włosy mogły być o 10 cm krótsze : )). 

 W sumie nie obcinałem włosów ponad dwa lata... 

 

 Następnie poszedłem do fryzjera, który 

współpracował z fundacją WeGirls, a on bezpłatnie obciął 

mi włosy. (Najpierw należało zapleść je w warkocze, bo w 

tej formie są przyjmowane). 

 Uważam, że nie było to zbyt duże poświecenie z mojej strony, a przyniosło 

wiele dobra. Dla wielu chorych dzieci jest przecież bardzo 

wstydliwym faktem łysienie związane z leczeniem. 

 Zastanówcie się, czy i wy nie chcielibyście w ten sposób 

komuś pomóc. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moje włosy po obcięciu. 

 

 

 

 

 
*chemioterapia – metoda leczenia nowotworów, wyniszczająca zarówno komórki chore i 

zdrowe organizmu, czego skutkiem jest ogromne osłabienie organizmu pacjenta, a w jego 

konsekwencji między innymi wypadanie włosów pacjenta, czasem aż do zupełnego 

wyłysienia. 
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IMIENINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 
Mikołaj to męskie imię pochodzenia greckiego. Imię to popularne jest 

zwłaszcza w krajach, w których wyznawane jest prawosławie, gdyż święty Mikołaj z 

Miry jest jednym z głównych świętych. Różne zagraniczne odpowiedniki Mikołaja to: 

Nicholas, Nicolas, Nikolaj, Nikołaj, Nicolae, Nicolaj, Nikolai, Nicolai, Niels, Claus. 

Dnia 6 grudnia, swoje imieniny obchodzi Mikołaj. Jednym z najbardziej 

znanych Mikołajów był św. Mikołaj z Miry.  

W niektórych krajach Święty Mikołaj uważany jest za patrona szczęśliwych 

małżeństw, do którego swoje prośby zanoszą samotne panny. 

W zupełnie innych krańcach świata jest on patronem piekarzy, na pamiątkę rozdania 

chleba, jakie miało miejsce w Mirze, gdzie ciągle panował głód. 

Święty Mikołaj był również portretowany z kotwicą. Patronując marynarzom, 

rybakom i handlarzom morskim, miał zapewnić  

bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót do portu.  

Tradycja o Świętym Mikołaju jest wciąż 

żywa i podtrzymywana z ochotą przez kolejne 

pokolenia. Dzień imienin Mikołaja, 

przypadający na dzień  

6 grudnia jest okazją do wszelkiego rodzaju 

niespodzianek i obdarowania bliskich drobnymi 

prezentami, które najczęściej zostawiane są pod 

poduszką  

Zwyczaj inspirowany legendą  

o Świętym Mikołaju z Miry, przetrwał do dziś i 

cieszy się powodzeniem nie tylko wśród dzieci, 

ale również wśród dorosłych.  

 

 

 

 

 

 

 
Święty Mikołaj z Miry 
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KĄCIK  
    
SKARPETA NA PREZENTY 

       ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

 
Potrzebne rzeczy: 

1. Papier i ołówek 

2. Materiał w świąteczne wzory/filc 

3. Nożyczki 

4. Nitka i igła 

5. Wstążka 

6. Szpilki 

 

Sposób wykonania: 
1. Naszkicuj na papierze swoją skarpetę – wytnij szablon 

2. Złóż materiał podwójnie, stroną z nadrukiem do wewnątrz 

3. Przypnij szpilkami szablon/wykrój do materiału  

4. Odrysuj skarpetę na materiale i wytnij, zostawiając 1 cm zapasu na szew 

5. Zszyj obie części materiału, wzór materiału do wewnątrz 

6. Przewróć zszytą skarpetę na prawą stronę , możesz doszyć uchwyt  

ze wstążki 

7.  Znajdź miejsce na zawieszenie swojej mikołajkowej skarpety i czekaj na 

prezenty nie tylko na te pod choinką, tak jak klasa IIG  
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Colour the snow white. 

Colour the sun orange. 

Colour the sky light blue. 

Colour the clouds pink. 
Colour the trees green and brown. 

Colour the bear’s hat red and white. 

Colour the bear’s scarf purple. 

 

Colour the bear’s boots black. 

Colour the bear’s mouth light brown. 

Colour the bear’s belly light brown.  

Colour the bear dark brown. 

Colour the snowman’s nose orange. 

Colour the snowman’s hat blue and grey. 

Colour the snowman’s scarf yellow and red. 

 

 

 

 

 

Read and colour: 
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Szkolną bibliotekę można porównać do skrzyni pełnej skarbów – 
fantastycznych książek.  Miłośników literatury z pewnością 
zainteresują najnowsze wydawnictwa: „Chcę mieć przyjaciela”, 
„Pamiętnik grzecznego psa” oraz „Arka czasu”. 

 
 

„Chcę mieć przyjaciela” 
Autor: Elżbieta Zubrzycka 

 
To książka idealna dla czytelników do lat ośmiu. Tekst (napisany 
dużą czcionką) ozdabiają barwne i zabawne ilustracje. Główna 
bohaterka chce zaprzyjaźnić się z misiem, ale przypadkiem 
spotyka krokodyla o smutnych oczach. Co wyniknie z tej 
znajomości? 
Bajka opowiada o tajnikach kontaktu z drugim człowiekiem 
i o niespodziankach czekających na tych, którzy szukają 
prawdziwego przyjaciela.   

 
 

„Pamiętnik grzecznego psa” 
Autor: Wojciech Cesarz 
 
Książka skierowana jest do czytelników w wieku 8-10 lat.  
To obowiązkowa pozycja dla miłośników czworonogów oraz 
wszystkich, którzy cenią wartościową i ciepłą literaturę. Głównym 
bohaterem jest … alaskan malamut o imieniu Winter. Jego życie nie 
jest wcale „pieskie”, lecz wypełnione dobrą zabawą.   
Książka otrzymała nagrodę w II Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom.   

 
 

„Arka czasu” 
Autor: Marcin Szczygielski 
 
Książka skierowana jest do uczniów klas starszych.  Ukazuje realia II 
wojny światowej oczami młodego człowieka. Pod warstwą fabularną 
utworu kryje się ważna i trudna tematyka. Fakty historyczne łączą się z 
fantastycznym motywem wehikułu czasu. Przesłanie książki jest 
oczywiste – warto znać przeszłość swojego kraju, nawet tę 
dramatyczną. Najlepiej ją zrozumieć wsłuchując się w drugiego 
człowieka, w jego osobistą opowieść. Powieś została nagrodzona w 
wielu prestiżowych konkursach, np. w VI Konkursie 
Literackim Muzeum Książki Dziecięcej i w III Konkursie  Literackim im. 
Astrid Lindgren. 
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Mafiny 

bananowe 

 

 

 

 

 

 

 
Puchate muffiny bananowe to zmodyfikowana 

wersja bananowego ciasta – idealny sposób na 

rozniecenie domowego ogniska w 25 minut. 

Dodatkowe pięć minut ucierania i stają się 

cupcakes – czyli eleganckimi ciastkami z kremem. 

Upieczone w tortownicy, ostudzone i przełożone 

kremem – zamieniają się w urodzinowy tort. 

Ciasto wytrych! 

Ze spiżarni wyciągamy: 

4 mocno dojrzałe banany 

2 szklanki mąki 

3 jajka 

3/4 szklanki cukru 

20 dag masła 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

płaską łyżeczka sody 

szczypta soli 

opcja fakultatywna: 2 garście wyłuskanych  

orzechów włoskich lub tyle samo pokrojonej  

w kosteczkę czekolady, małych rodzynek itp. 

cynamon – jeśli lubicie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

 

Nagrzewam piekarnik do 170 st (termoobieg). 

Masło rozpuszczam w garnuszku na małym ogniu, 

studzę nieco. Wrzucam do miski mąkę, cukier, sodę, 

proszek do pieczenia, mieszam z roztrzepanymi 

jajami, drobno krojonymi bananami i masłem. Na 

koniec można dodać orzechy, czekoladę lub inne 

dodatki. 

Foremki do muffinek napełniam do połowy, bo 

sporo urosną. Piekę ok 20 minut (po tym czasie 

wyciągam jedną sztukę i sprawdzam, czy jest 

gotowa). Z podanej ilości powinno wyjść ponad 20 

średnich sztuk. 

Z okazji dorocznego Balonowania Życzeń 

Noworocznych udekorowałam moje muffiny 

kremem z serka Philadelphia (miksuję w równych 

proporcjach miękkie masło z serkiem kremowym, 

może być oryginalna philadelphia lub jej polskie 

odpowiedniki, cukrem pudrem i sokiem z cytryny 

do smaku) – można dodać do kremu odrobinę 

śmietanki kokosowej w proszku (banan i kokos to 

urocza para) lub ulubiony aromat. Do dekorowania 

cupcakes idealnie sprawdza się też mascarpone 

wymieszane z odrobiną kremówki, cukrem pudrem, 

chlustem limoncello lub zwykłą skórką startą z 

cytryny. 

Smacznego! 

Brownie  

Składniki: 

6 jaj 

200 g masła 

2 szklanki cukru 

1 szklanka mąki 

2 gorzkie czekolady (200 g) 

szczypta soli 

https://celebracje.wordpress.com/2011/01/09/zyczenia-na-sznurku-czyli-krotka-instrukcja-jak-sprawic-zeby-sie-spelnily/
https://celebracje.wordpress.com/2011/01/09/zyczenia-na-sznurku-czyli-krotka-instrukcja-jak-sprawic-zeby-sie-spelnily/
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Przygotowanie: 

Masło włożyć do rondelka i na minimalnym ogniu 

roztopić. Dodać 2 gorzkie czekolady połamane na 

kosteczki i cały czas mieszając roztopić, odstawić  

z ognia. 

Białka ze szczyptą soli ubić na pianę. W oddzielnej 

misce utrzeć żółtka z cukrem. Dodać do nich ubitą 

pianę i mąkę, a potem roztopione i ostudzone masło 

z czekoladą. Wszystko utrzeć na jednolita masę. 

Pieczenie 

Piekarnik nagrzać do 180°C. Przygotować 

prostokątną foremkę i wyłożyć ją papierem do 

pieczenia. Wymieszane ciasto wyłożyć do foremki  

i piec w piekarniku ok 25 minut. 

 

Placek czekoladowy (zwany 

afroamerykaninem): 

Składniki: 

2 szklanki  mąki 

2 szklanki  cukru 

1 kostka masła 

5 jajek 

4 łyżeczki kakao 

1/2 szklanki  mleka 

1 łyżeczka plaska proszku do pieczenia 

W garze rozpuścić 2 szkl cukru + masło + mleko + 

kakao.  Wystudzić.  Dodać żółtka wybełtać.  Dodać 

mąkę z proszkiem wybełtać na koniec piana z 

białek i bełtać znowu. Do blachy i do pieca na  

180 stopni - piec jak komu pasuje (podobno 40 min 

starcza - mnie zawsze siedzi dłużej w piecu - nie 

wiem może w gazowym faktycznie wystarcza te  

40 minut). Można dodać śliwki suszone lub inne 

wg upodobania.  A i trzeba przed dodaniem żółtek 

odlać trochę zajzajera żeby potem posmarować po 

wierzchu jak sie upiecze 

Składniki: 

60 dkg mąki pszennej 

6 dkg masła lub margaryny 

1 szklanka cukru pudru 

1 szklanka miodu (1/2 naturalny , 1/2 sztuczny) 

2 całe jajka 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

2 łyżeczki korzennej przyprawy do pierników 

 

Wykonanie: 

Do mąki dodać cukier, sodę, przyprawę korzenną. 

Wymieszać. Dodać masło lub margarynę- drobno 

posiekać i rozkruszyć ręką. Następnie dodać miód 

 i lekko roztrzepane jajka. Wszystko razem 

wymieszać i zagnieść ciasto.  

Podczas zagniatania, ciasto można podsypywać 

dodatkowo mąką. Przygotowane ciasto 

rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm. a następnie 

wyciąć ulubione kształty :) Dodatkowo pierniczki 

przed włożeniem do piekarnika można posmarować 

za pomocą pędzla - roztrzepanym jajkiem. Piec  

w temperaturze 180 C 

Zdobienie według uznania :) 

Smacznego!  

Sernik nutellowy 

Składniki: 

800 g sera śmietankowego mielonego 

200 g serka mascarpone 

5 jajek 

1/2 szklanki cukru pudru 

250 g nutelli 

cukier waniliowy 

budyń waniliowy 

  

polewa: 

100 g nutelli 

50 ml śmietanki kremówki 

1 łyżka masła 

  

spód: 

140 g herbatników 

60 g miękkiego masła 

1 łyżeczka kakao 

  

Wykonanie: 

  

Herbatniki rozdrobnić i połączyć z miękkim 

masłem + kakao. Tortownicę o śr. 21cm wyłożyć 

papierem do pieczenia. Na dnie umieścić masę 

ciasteczkową. 

Jajka ubić na pianę i stopniowo dodawać cukier  

i cukier waniliowy. Następnie dodawać twaróg, 

mascarpone, budyń i nutellę. Przygotowaną masę 

wyłożyć do tortownicy. 

Sernik piec w temperaturze 180C ok. 60 min.  

Po upieczeniu studzić w uchylonym piekarniku. 

Składniki do polewy podgrzać i energicznie 

mieszać do połączenia. Polać wystudzony sernik. 
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Sernik w czekoladowym 

cieście 

Składniki ciasta: 

1/2 kg mąki 

20 dag masła 

20 dag cukru pudru 

1 jajko 

3łyżki kakao 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

4 łyżki śmietany 

Wykonanie: 

Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i kakao, 

połączyć z pozostałymi składnikami, szybko 

zagnieść ciasto i schłodzić w zamrażalniku przez 

minimum godzinę. 

Masa serowa: 

1 kg półtłustego zmielonego twarogu 

5 jajek 

1 kostka masła 

1 szk. cukru 

1 opakowanie cukru waniliowego 

1 opakowanie budyniu śmietankowego 

Żółtka utrzeć z cukrem na puszystą masę, dodać 

masło i pozostałe składniki. Z białek ubić sztywną 

pianę, delikatnie połączyć z resztą składników. 

Wykonanie: 

Przygotować blachę o wymiarach 38x 23 cm. Na 

tarce o dużych oczkach zetrzeć połowę ciasta, lekko 

docisnąć. Wylać masę serową i zetrzeć pozostałą 

część ciasta. Piec około 60 minut w temp. 180'C. Po 

upieczeniu obsypać cukrem pudrem.   

Zimowa  herbatka z 

imbirem i pomarańczami 

Składniki ( przepis na duży dzbanek ):  
3 torebki dobrej jakości czarnej herbaty 

1 duża, wyszorowana pomarańcza (najlepiej 

ekologiczna )  

1 cytryna lub duża limonka 

3-4 cm obranego i pokrojonego korzenia imbiru 

10 goździków 

laska cynamonu 

miód, sok malinowy (najlepiej od babci) według 

upodobań 

Wykonanie: 

W szklanym dzbanku zaparzamy herbatę, następnie 

dodajemy pokrojone owoce cytrusowe  

i pozostałe składniki .Czekamy około 10 minut do 

naciągnięcia. Na koniec dolewamy sok malinowy 

lub miód. 

Herbata cudownie pachnie i zaczarowuje świat 

szczególnie wtedy, gdy pijemy ją  

z najbliższymi. Smakuje z kruchymi, makowymi 

ciasteczkami. Cudownych chwil ! 

Jola Hodakowska 

 

Jabłecznik 

Składniki: 

 
 
Ciasto: 
 
*       3 szklanki mąki 
*       1 łyżeczka proszku do pieczenia 
*       1 szklanka drobnego cukru 
*       1 cukier wanilinowy 
*       250 g zimnego masła roślinnego (może być 
masło lub margaryna) 
*       4 jajka 
 
Jabłka: 
 
*       2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo 
antonówka) 
*       około 12 łyżeczek cukru 
*       1 cukier waniliowy 
*       1 łyżeczka cynamonu 
 

Wykonanie: 

 
*       Jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki i 
razem z cukrem oraz 
cukrem wanilinowym lekko podsmażyć, tak aby 
się nie rozpadły. Dodać cynamon. 
*       Przesiać mąkę razem z proszkiem do 
pieczenia bezpośrednio na 
stolnicę, dodać 3/4 szklanki cukru, cukier 
wanilinowy oraz masło. Całość 
posiekać nożem. Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko. 
Zagnieść szybko ciasto i 
podzielić na 2 części. Zawinąć w folię i włożyć do 
lodówki na godzinę. 
*       Jedną część ciasta rozwałkować (najlepiej 
pomiędzy dwoma arkuszami 
papieru do pieczenia) i przełożyć do prostokątnej 
formy 20 x 30 cm. Odkleić 
wierzchnią warstwę papieru. Wstawić do lodówki. 
Białka z 3 jaj ubić na 
pianę, następnie stopniowo dodawać resztę (1/4 
szklanki) cukru, ciągle 
ubijając, aż piana będzie sztywna i błyszcząca. 
*       Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę z 
ciastem wyjąć z lodówki, 
wyłożyć jabłka. Przykryć ubitą pianą z białek. (do 
białek dodaję zwykle dużą 
łyżkę kisielu truskawkowego bez owoców, wtedy 
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beza ma kolor różowy) Na 
wierzch położyć drugą część rozwałkowanego 
ciasta. 
*       Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
przez 1 godzinę (gdyby w 
trakcie pieczenia wierzch za bardzo się zrumienił, 
położyć kawałek folii 
aluminiowej). Po upieczeniu posypać cukrem 
pudrem. 

Pierniczki 

Składniki: 

60 dkg mąki pszennej 

6 dkg masła lub margaryny 

1 szklanka cukru pudru 

1 szklanka miodu (1/2 naturalny , 1/2 sztuczny) 

2 całe jajka 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

2 łyżeczki korzennej przyprawy do pierników 

Wykonanie: 

Do mąki dodać cukier, sodę, przyprawę 

korzenną. Wymieszać. Dodać masło lub 

margarynę- drobno posiekać i rozkruszyć ręką. 

Następnie dodać miód i lekko roztrzepane jajka. 

Wszystko razem wymieszać i zagnieść 

ciasto. Podczas zagniatania, ciasto można 

podsypywać dodatkowo mąką. Przygotowane 

ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm, a 

następnie wyciąć ulubione kształty :) 

Dodatkowo pierniczki przed włożeniem do 

piekarnika można posmarować za pomocą 

pędzla - roztrzepanym jajkiem. Piec w 

temperaturze 180 st. C. Zdobienie według 

uznania :) 

Ciasto jogurtowe z 

owocami i kruszonką 

  

Składniki 

Ciasto 

*3 jajka 

*szklanka cukru 

*cukier waniliowy 

*pół szklanki oleju 

*szklanka jogurtu naturalnego 

*3 łyżeczki proszku do pieczenia 

*3 szklanki mąki 

 

Kruszonka 

*100 g mąki 

*50 g margaryny 

*50 g cukru pudru 

* olejek lub cukier waniliowy 

 

Ponadto: 

*dowolne owoce (np. śliwki, maliny, truskawki, 

morele) 

Wykonanie: 

Jajka z cukrem ubijamy. Dodajemy olej, jogurt, 

proszek do pieczenia i mąkę. Wszystko razem 

mieszamy. Przelewamy na blaszkę (25 x 28 cm) 

wysmarowaną tłuszczem, po czym układamy na 

cieście umyte owoce. Składniki na kruszonkę 

mieszamy i posypujemy ciasto. Pieczemy ok. 45 

minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. 

 

PYCHOTKA   

 
Składniki na kruche 
ciasto: 

 500 g mąki 
pszennej 

 1 łyżeczka proszk
u do pieczenia 

 szczypta soli 

 pół szklanki cukru 
pudru 

 200 g masła, 
zimnego 
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 6 żółtek 

 2 łyżki kwaśnej śmietany  

 
Składniki na bezę: 

 6 białek 

 szczypta soli 

 1,5 szklanki drobnego cukru do 
wypieków 

 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej 

 
Ponadto: 

 1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki 
(450 g) 

 120 g płatków migdałowych 

 
Masa kremowa: 

 2 szklanki mleka (500 ml) 

 3 łyżki mąki pszennej 

 2 łyżki skrobi ziemniaczanej 

 2 żółtka 

 3 łyżki cukru 

 200 g masła, w temperaturze pokojowej 

 kilka kropel aromatu migdałowego  

 

Ciasto - przygotowanie: 
Mąkę i proszek do pieczenia przesiać, 
dodać masło, posiekać szybko nożem do 
momentu, kiedy ciasto będzie przypominać 
kruszonkę. Dodać żółtka, cukier, sól, kwaśną 
śmietanę i szybko zagnieść. Z ciasta uformować 
kulę, podzielić ją na 2 równe części, owinąć folią 
spożywczą, schłodzić w lodówce przez 30 - 
60 minut. 

Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli. 
Następnie dodawać stopniowo i małymi partiami 
cukier, łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Na 
koniec dodać przesianą skrobię ziemniaczaną, 
delikatnie wymieszać szpatułką do połączenia 

Formę wyłożyć papierem do pieczenia, sam 
spód. Jedną część ciasta rozwałkować,  wyłożyć 
na spód i wyrównać. Ciasto posmarować 
połową dżemu z czarnej porzeczki. Następnie 
wyłożyć połowę masy bezowej. Na masę bezową 
wysypać połowę płatków migdałowych. Piec  
w temperaturze 160ºC przez około 40 minut. 
Identycznie postąpić z drugą częścią ciasta. 
Można obydwa placki piec razem w piekarniku 
(z termoobiegiem) lub jeden po drugim (jeśli nie 
mamy dwóch takich samych form); wtedy 
najlepiej drugą bezę przygotować bezpośrednio 
przed pieczeniem. Placki wystudzić. 

Masa – przygotowanie: 

Jedną szklankę mleka zagotować z cukrami. 
Drugą zmiksować z żółtkami, mąką, skrobią (jak 
na budyń), dodać do gotującego się mleka, 
zagotować do gęstości. Wystudzić, przykrywając 
folią spożywczą w taki sposób, by folia dotykała 

powierzchni budyniu. Masło umieścić w misie 
miksera i utrzeć na puch. 
Dodawać wystudzony budyń cały czas ucierając. 
Dodać aromat migdałowy i utrzeć. 

Gotowe, wystudzone placki przełożyć masą 
kremową. Schłodzić przez minimum 3 godziny  
w lodówce. 

KARLSBADZKI TORT 

CYNAMONOWY 

Składniki: 

 250 g masła 

 220 g drobnego cukru do wypieków 

 6 jajek, żółtka i białka osobno 

 100 g gorzkiej czekolady (min 70%), 
drobno posiekanej 

 100 g mąki pszennej 

 3 łyżeczki cynamonu  

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 300 g uprażonych na suchej patelni i 
grubo zmielonych migdałów (lub innych 
orzechów) 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze 
pokojowej. 

Uprażone (lub podpieczone) i grubo zmielone 
migdały wymieszać z przesianą mąką, 
cynamonem i proszkiem do pieczenia. 

W misie miksera umieścić masło i cukier, utrzeć 
do otrzymania jasnej i puszystej masy maślanej. 
Dodawać żółtka, jedno po drugim, cały czas 
ucierając. Dodać mieszankę mąki i migdałów, 
posiekaną czekoladę i wymieszać szpatułką do 
połączenia. 

W osobnej misie ubić białka, na sztywno. 
Partiami dodawać do ciasta, delikatnie 
mieszając, by piana nie opadła. 

Gotowe ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 
23 cm (wysokiej) lub niższej 25 cm, wyłożonej 
papierem do pieczenia.  

Uwaga: ciasto mocno rośnie. 

Piec w temperaturze 160ºC przez około 60 minut 
lub do tzw. suchego patyczka.  

Studzić w lekko uchylonym piekarniku.  

Ponadto: 

 kilka łyżek gładkiej konfitury morelowej 
(glazury) 

 70 g mlecznej czekolady, startej 

Wystudzone ciasto z wierzchu posmarować 
konfiturą. Oprószyć startą mleczną czekoladą. 

 

http://www.mojewypieki.com/przepis/karlsbadzki-tort-cynamonowy
http://www.mojewypieki.com/przepis/karlsbadzki-tort-cynamonowy
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Z życia świetlicy: 
 

 

 

W ramach integracji jesiennej klas III odbył się projekt 

„Konkurs na konkurs”. Skierowany był do uczniów klas III 

uczęszczających do świetlicy. Zadaniem uczniów było 

przedstawienie w formie plakatu własnego pomysłu na 

konkurs. 

Ostatecznie zgłoszonych zostało 20 prac.   

W drodze głosowania uczniów i nauczycieli świetlicy 

wybrane zostały 3 zwycięskie projekty. 

Ich realizacja odbędzie się w II półroczu roku szkolnego 2016/2017. 

30 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia, podczas którego zostały 

wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie 

 i kreatywność uczestników. 

Organizatorami konkursu były: 

 p. M. Lachowska 

 p. M. Woźnica 

 p. K. Ogorzałek 

 p. M. Ucherska 

 

Już teraz pragniemy zachęcić uczniów do wzięcia udziału w realizacji zwycięskich 

projektów. ZAPRASZAMY!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń M edia (www.madonmedia.com) 

za pomoc przy druku - biuro@madonmedia.com 

http://www.madonmedia.com/

