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“W maju w naszych sercach jak w gaju,

czytając gazetkę czuj się jak w raju.”
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OD REDAKCJI

Dzień dobry, a może dobry wieczór! Ciekawi nas kiedy najchętniej czytacie

naszą gazetkę. ;)

Witamy w majowym numerze! W maju jak w gaju - wiosna w pełni, choć

deszczowo, słychać śpiew ptaków, coraz chętniej wystawiamy twarz na słońce - gdy

tylko się pojawi. :) Energii nie brakuje, nawet podczas lekcji zdalnych, co mogą

potwierdzić nasi nauczyciele. ;)

Tęsknimy jeszcze mocniej i ciągle czekamy… Zastanawiamy się też co to

czekanie przyniesie. Powrót do rzeczywistości? Jaka ona będzie? Mamy teraz poważne

zadanie - wspierać się w tym czasie pełnym nowych doświadczeń. Może nie jest tak,

jakbyśmy chcieli, ale może właśnie z tego “nie tak” możemy zrobić coś pięknego?

Pomyślmy jak tę piękną, choć późną wiosnę przenieść do naszych serc i serc bliskich

nam osób. Sprawmy, by każdego dnia słońce świeciło na naszych twarzach.

Udźwigniemy to, aż w końcu przyjdzie moment wielkiej ulgi i radości.

W tym oczekiwaniu zachęcamy do zgłębienia wielu nowych tematów, które

proponujemy w tym numerze. Od ważnych świąt państwowych, przez 101. urodziny

Jana Pawła II, Dzień Muzeów, Zesłanie Ducha Świętego... Aż do Dnia Mamy i Dnia

Rodziny! Wydarzeń i nowinek nie zabraknie, jak i rozrywki, do której pewnie chętnie

zaglądacie.

Czekamy na Wasze reakcje i życzymy miłej lektury przy herbatce… Może

w pachnącym bzem ogrodzie? ;)

REDAKCJA
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NOWINKI Z NASZEJ SZKOŁY

<^> KWIECIEŃ <^>

Witamy na stronach NOWINEK. Ten miesiąc był raczej smutny dla

wszystkich uczniów klas 1-3, ponieważ oznaczał dalszą naukę zdalną. Jednak

w naszych sercach pozostały wesołe wspomnienia. Tutaj postaramy się je przybliżyć.

6 KWIETNIA

Razem z uczniami klasy 3B wspominaliśmy artystyczne chwile spędzone na

malowaniu. Jako pisanki posłużyły… głowy - nie tylko uczniów, ale i całych rodzin!

Było bardzo wesoło i kolorowo!
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16 KWIETNIA

Akcja dla schroniska czyli zbiórka zorganizowana na szkolnym korytarzu o�cjalnie

zakończyła się sukcesem. Wolontariat szkolny nie ma sobie równych!

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc i okazane serce w czynieniu dobra dla

zwierząt.

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

św. Jan Paweł II
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22 KWIETNIA

Konkurs matematyczny KANGUR odbył się… w naszej szkole! Mogliśmy przyjść

i rozwiązywać zadania w salach! Bardzo miło było zobaczyć się z nauczycielami

i uczestnikami konkursu. Niektórzy nawet mieli plany, żeby zostać na noc i spać na

pufach w świetlicy. ;) Czekamy na wyniki!

Był to też Dzień Ziemi, który, mamy nadzieję, że świętowanie go jest okazją do

zastanowienia się jak wiele daje nam nasza planeta i jak warto o nią dbać. :)

W kwietniu przyroda budzi się do

życia. My też chcemy się obudzić

i wrócić do szkolnego życia! Kiedy to

będzie możliwe…

Wydaje się, że już w tym miesiącu!

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dalszego przeglądania gazetki.

Wiktor Pilarski
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WYDARZENIA MIESIĄCA

WAŻNE:

1 maja - Święto Pracy

2 maja - Dzień Flagi

3 maja - Święto Konstytucji 3. maja

15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin,

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów

23 maja - Zesłanie Ducha Świętego

26 maja - Dzień Mamy

DODATKOWO:

4 maja - Dzień Strażaka

5 maja - Dzień Godności Osoby z

Niepełnosprawnością Intelektualną

8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

12-14 maja - Zimni Ogrodnicy; 15 maja - “Zimna Zośka”

14  maja - Dzień Farmaceuty

25 maja - Dzień Mleka

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

31 maja - Światowy Dzień Bez Papierosa

32 maja - Dzień Kurczaka z rożna, Międzynarodowy Dzień Dobrego Kebaba*

Blanka Jaworska, Maria Ellmann, Magda Mojzykiewicz

*taki żarcik, typowy dla nas ;)
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1-3 MAJA

Powód do dumy - Konstytucja 3 maja

Na temat zbliżającego się święta narodowego została przeprowadzona

rozmowa z panią Katarzyną Spychałą - nauczycielką historii oraz języka polskiego

w naszej szkole. :)

MARIA ELLMANN: Dzień dobry. Chciałabym z Panią porozmawiać na temat

zbliżającego się święta, gdyż 3 maja jest dniem wolnym od pracy i zajęć w szkole.

P. KATARZYNA SPYCHAŁA: Co roku obchodzimy święto narodowe na pamiątkę

uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku.

ME: Czym jest konstytucja?

KS: Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, to zbiór najważniejszych praw w państwie.

Mówi, jak powinno być rządzone państwo, zawiera podstawowe prawa i obowiązki

obywateli.

ME: Dlaczego Ustawa Rządowa z 1791 miała tak duże znacznie?

KS: Cieszę się, że zadałaś to pytanie… Otóż była to pierwsza konstytucja w Europie,

druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych). Już ten fakt daje powody do dumy.

Niezwykle ważne jest jednak to, że wprowadzanie nowych praw miało być przede

wszystkim ratunkiem dla Polaków po I rozbiorze w 1772 roku. Uchwała została

przyjęta przez Sejm Czteroletni właśnie w 3 maja 1791r., kiedy część posłów,

przeciwników uchwały, wyjechała na święta do domów.

ME: Dostrzegam w tym pewien podstęp…

KS: Owszem, nie mylisz się, wykorzystano podstęp, ale uchwałę przyjęto legalnie.

Chodziło bowiem o ratunek dla Polski przed kolejnym rozbiorem polskich ziem.
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Zależało na tym dawnemu królowi, dodam, ostatniemu królowi Polski

- Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

ME: Jakie były główne postanowienia dokumentu?

KS: Konstytucja ustanowiła katolicyzm religią panującą, jednakże zapewniała innym

wyznaniom tolerancję. Szlachta zachowała przywileje, ale mieszczanie otrzymali

nowe prawa. Chłopów wzięto pod opiekę rządu, zatem zadbano o poprawę sytuacji

tej grupy społecznej zgodnie z ideami epoki, czyli oświecenia. Twórcy konstytucji

proponowali także nowoczesną koncepcję trójpodziału władzy na ustawodawczą

(uchwalenie prawa), wykonawczą (realizacja prawa), sądowniczą

(niezależne sądy). Zniesiono liberum veto, zasadę, która pozwalała każdemu

szlachcicowi zerwać obrady sejmu, zaproponowano likwidację elekcyjności tronu

(wyboru władcy) zgodnie z założeniem, że tron powinien być dziedziczny.

ME: Czy konstytucja została wprowadzona w życie?

KS: Niestety nigdy w pełni nie została wprowadzona w życie za sprawą jej

przeciwników oraz państw sąsiednich, którym nie zależało na pozytywnych zmianach

w Rzeczpospolitej. Doszło do wojny z Rosją, którą Polacy przegrali. Skutkiem

przegranej był drugi rozbiór Polski.

ME: Czemu służą święta narodowe?

KS: Cóż kojarzymy je z... dniem wolnym. Są to jednak dni szczególnej pamięci

o wydarzeniach z przeszłości, o osobach, którym poświęcamy rocznice. Święta

narodowe nas jednoczą, dają powód do dumy, kształtują tożsamość narodową.

Są ważne!

ME: Dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Na zakończenie chciałam poprosić

o jakąś ciekawostkę, której nie znajdziemy w podręczniku.
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KS: Projekt konstytucji król przedstawił w wąskim gronie zaufanych osób w języku

francuskim. Tak! Tak! Król napisał pierwszą wersję dokumentu w języku francuskim!

Współtwórcy projektu, czyli Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki czy Stanisław

Małachowski czytali projekt ustawy w tym właśnie języku. Po naniesieniu poprawek

przez recenzentów, a zarazem współtwórców, Stanisław August Poniatowski

podyktował tekst w języku polskim jednemu z posłów. Ostateczną formę zapisom

nadał Hugo Kołłątaj i nad tym projektem dyskutowano w maju 1791 roku.

ME: Dziękuję, że zechciała się Pani podzielić z nami wiedzą historyczną.

KS:  To dla mnie zaszczyt.

Drodzy Czytelnicy czasopisma “Ploteczek z szósteczki”!

Chciałabym, abyście zapamiętali, że:

- 1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,

popularnie zwanym Świętem Pracy.

- 2 maja ustanowiony został w 2004 roku jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Polskiej, nie jest to jednak czas wolny od pracy! Tego samego dnia przypada

Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Miłego świętowania!

Marysia Ellmann
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Pamiętajmy o Święcie Królowej Polski

oraz o nabożeństwie majowym

w tym pięknym MARYJNYM MIESIĄCU!

11



ZIMNI OGRODNICY i ZIMNA ZOŚKA

Co to?

Na pewno słyszeliście te określenia od babci czy dziadka… Czas na

wytłumaczenie - uwaga, będzie bardzo specjalistycznie!

Jest to zjawisko charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie

maja, gdy ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się już dłużej, następuje zmiana pogody

i przychodzi do nas powietrze z obszarów polarnych. Obserwatorium Astronomiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziło analizę danych z lat 1881–1980,

a pokazała ona, że w 95 spośród tych lat następowało istotne ochłodzenie w okresie

1–25 maja, przy czym aż w dziewięciu latach spadek temperatury z dnia na dzień

przekraczał dziesięć stopni Celsjusza! Na podstawie tych danych ustalono,

że najwyższe prawdopodobieństwo ochłodzenia występuje między 10 a 17 maja

i wynosi aż 34%. Szok, prawda?

Skąd taka nazwa?

Nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to

św. Pankracy, św. Serwacy i św. Bonifacy, natomiast zimna Zośka – św. Zo�a to akurat

15 maja. Inny patron tego samego dnia, święty Izydor, również został utrwalony

w tradycji ludowej z powodu bycia rolnikiem. Według przysłów i obserwacji ludzi ten

okres to ostatnie dni wiosennych przymrozków. Wtedy też chłód może się nasilić, lecz

po tych dniach zazwyczaj jest już tylko cieplej i można zacząć dbać o ogródek - by był
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kolorowy od kwiatów. Podobne określenia dla zimnych dni w maju występują

również w innych krajach europejskich: Niemcy - 11–15 maja, Francja - 11–13 maja,

Holandia -11–15 maja, Słowenia - 11–15 maja.

Czekamy zatem z niecierpliwością na ostatnie zimne dni, a później już tylko

słońce!

Marianna Międlarz
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DZIEŃ MUZEÓW

Czy wiedzieliście, że gdyby odwiedzać

jedno muzeum dziennie, można obejrzeć

wszystkie w ciągu 150 lat? Czyli... na całym

świecie jest około 54 750 muzeów. W samym

Poznaniu jest ich kilkanaście, np. Muzeum

Archeologiczne w Poznaniu, Poznańskie Muzeum Pyry, Rogalowe Muzeum,

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum

Historii Miasta Poznań, Muzeum Broni

Pancernej w Poznaniu, Muzeum Bambrów

Poznańskich czy Muzeum Narodowe

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

w Szreniawie (niedaleko Poznania).

Same muzea mają swoje klasy�kacje, na

przykład: muzea �gur woskowych, muzea gospodarcze czy muzea morskie. Słowo

muzeum pochodzi z łaciny, “musaeum”, a zostało utworzone z greckiego

“mouseion”, czyli miejsce lub świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom.

Wracając do dnia muzeów - obchodzi się go 18 maja. Został ustanowiony 28 maja

1977 roku w Moskwie, przez

Międzynarodową Radę Muzeów,

działającą przy UNESCO. Jest to typ

święta międzynarodowego. Podobnym

świętem jest na przykład Noc Muzeów.
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Najciekawszymi muzeami na świecie są:

PODWODNE MUZEUM W CANCUN, Meksyk

MUZEUM ILUZJI 3D W KUALA LUMPUR, Malezja

MUZEUM TOALET W DELHI, Indie

MUZEUM FILMOWE W SZANGHAJU, Chiny

MUZEUM ZUPEK CHIŃSKICH W OSACE, Japonia

MIĘDZYNARODOWE MUZEUM I OŚRODEK BADAŃ NAD UFO, Nowy

Meksyk, USA

MUZEUM ZABAWEK, Singapur

Może niedługo odwiedzicie któreś z tych mieszczących się najbliżej, a może

zorganizujemy wycieczkę, kto wie… ;)

Aleksandra Górska
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JAN PAWEŁ II - 101. urodziny

W tym artykule opowiemy

o ważniejszych wydarzeniach

w życiu naszego wspaniałego Jana

Pawła II, który 18 maja obchodziłby

101. urodziny.

Karol Wojtyła urodził się

w Wadowicach w roku 1920 r. Był on pierwszym Polakiem, który został papieżem.

Miał  zawsze uśmiechniętą twarz, wiele osób nazywało go  Świętym uśmiechniętym.

W SKRÓCIE:

- JPII urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach

- 16 października 1978 r. arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako

pierwszy kardynał z Polski został papieżem. Dlatego 16 października

obchodzimy jego święto - DZIEŃ PAPIESKI

- Jan Paweł II przez 27 lat odwiedził Polskę aż 9 razy

- 18 maja będziemy obchodzić jego 101. urodziny
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- JP II zmarł 2 kwietnia 2005r. w Watykanie

- 1 maja 2011 r. został beaty�kowany

- 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany

- był najmłodszym papieżem w historii kościoła (miał zaledwie 58 lat)

- zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży

“TOTUS TUUS”

Te słowa były dewizą Jana Pawła II. Oznaczają “Cały Twój, Maryjo…”

ZAMACH  NA  JANA PAWŁA II

Według specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem JPII, Papież był

najbardziej narażony na atak na placu św. Piotra. W tłumie nieznanych osób, biała

postać była bardzo łatwym celem. Zamach miał miejsce 13 maja 1981 r., kiedy to

podczas audiencji generalnej padł strzał… Zamachowca aresztowano. Ciężko rannego

papieża przewieziono ambulansem do szpitala. Karol Wojtyła tra�ł do kliniki Gemelli

w stanie krytycznym. Stracił bardzo dużo krwi. Sekretarz ks. Dziwisz udzielił mu

sakramentu chorych. Papież potrzebował natychmiastowej transfuzji krwi i

operacji. Wykonał ją profesor Francesco Crucitti, który wiadomość o zamachu

otrzymał w innej części miasta. Po kilkugodzinnej operacji o godzinie 20.00

opublikowano komunikat uspokajający cały świat, jednak nie minęło jeszcze

zagrożenie śmierci. Kula tra�ła JPII w palec i lekko skrzywiła tor lotu, co go

uratowało. Pocisk o kilka milimetrów ominął główną tętnicę brzuszną. 17 maja

ludzie zebrali się na placu i odsłuchali wiadomości nagranej przez rannego:
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,,Jestem szczególnie blisko dwóch osób, zranionych wraz ze mną oraz modlę się

za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”.

Dziękujemy Bogu i Maryi za opiekę nad naszym Janem Pawłem II tego dnia,

dziękujemy też nieustannie za cały jego ponty�kat.

Święty Janie Pawle II - módl się za nami!

Krzyś Mojzykiewicz
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zesłanie Ducha Świętego to inaczej Zielone Świątki. W tym roku święto

obchodzimy 23 maja.

Dzieje Apostolskie opowiadają nam o tym zdarzeniu:

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem

na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też

języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy

zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im

Duch pozwalał mówić." (Dz 2, 1-4)

Zielone Świątki przypadają zależnie od Wielkanocy. W II wieku zaczęto

obchodzić je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu. Doliczając Wielkanoc będzie to

dzień 50. - stąd właśnie pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy. Tego dnia podczas liturgii

możemy usłyszeć Psalm 104.
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Katolicy z pewnością pamiętają słowa Jana Pawła II z jego pierwszej

pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w stolicy - Warszawie. Papież wołał

wówczas: “Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!”

Przed wojną Zielone Świątki obchodzone były jak Boże Narodzenie

i Wielkanoc – trwały dwa dni. Drugi dzień był dniem wolnym. Po 1989 r. i czasie

komuny nie było woli, by wrócić do tradycji.

Obecnie Pięćdziesiątnicę obchodzimy de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu

– jest to bowiem święto niedzielne – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

Pewnie zastanawia Was skąd wzięła się nazwa “Zielone Świątki”.

Zielone Świątki przypadają w okresie najbardziej bujnego, a zarazem pięknego

rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy zwykle na przełomie maja i czerwca.

Kiedyś tego dnia wieńce zdobiły głowy dziewcząt, we wsiach urządzało się liczne

zabawy, oczywiście na łonie przyrody. Dziś organizuje się wielbienia i czuwania

w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Blanka Jaworska
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DZIEŃ MAMY

Dzień Matki obchodzimy

26 maja. Jest to wyjątkowe święto

naszych Mam.

Jak świętuje się na świecie?

W Norwegii Dzień Matki

obchodzony jest w drugą niedzielę

lutego, a w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.

W USA… w drugą niedzielę maja, więc prawie jak u nas. W wielu państwach święto

to połączone jest z Dniem Kobiet i obchodzi się je 8 marca. Jest tak np. w Bułgarii, na

Białorusi, w Albanii, Rosji czy Serbii.

Początki Dnia Matki sięgają jeszcze czasów starożytnych Greków i Rzymian.

Otaczano wtedy kultem matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Cesarstwo

rzymskie przyjęło później chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania

innych bogów. Jednak zwyczaj obchodzenia Dnia Matki w takiej formie, jak

w dzisiejszych czasach zapoczątkowany został najprawdopodobniej w USA. W 1907

roku Anna Jarvis z Filadel�i zorganizowała nabożeństwo na cześć swojej zmarłej

matki, która była działaczką na rzecz kobiet. Tej kobiecie szybko udało się

rozpropagować stworzone przez siebie święto i po kilku latach uznała je większość

stanów. Obchodzono je w drugą niedzielę maja i tak zostało aż do dziś. W 1914 r.

prezydent Woodrow Wilson uczynił ten dzień świętem państwowym. Właśnie w tym

roku po raz pierwszy obchody święta zorganizowane zostały również w Polsce.

21



Pamiętajmy o swoich Mamach, tych, które są obok nas i tych, które są już

w Niebie. Dziękujemy Panu Bogu za nasze Mamy - najwspanialsze kobiety na świecie,

które zawsze chcą dla nas dobra i kochają prawdziwą, piękną miłością.

Wszystkiego najlepszego! Bądźcie szczęśliwe i dumne z nas każdego dnia!

To jednak jest cudne, że mama przytuli i troski znikają.

(Monika Szwaja)

Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, które oznacza

miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, które oznacza wierność,

które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka.

(abp Stanisław Wielgus)

Adam Ratajczak
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DZIEŃ RODZINY

Czy zastanawialiście się choć przez moment czym dla Was jest Rodzina? Czy

jest dla Was ważna? Może warto o Niej pomyśleć, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się

Dnia Rodziny.

Każdego roku, 15 maja, obchodzone jest na całym świecie piękne święto -

Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto to zostało ustanowione 20 września 1993

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości

społeczeństwa o wszystkich trudnościach, z jakimi muszą stawić czoła współczesne

rodziny. W Polsce w 2014 roku, w ramach obchodu święta, została zorganizowana

przez Fundację Humanites-Sztuka Wychowania akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”.

Wydarzenie zachęcało przedsiębiorców oraz pracowników do wzięcia udziału we

wspólnych obchodach. Celem akcji było umożliwienie pracownikom spędzenia

dodatkowych dwóch godzin z rodziną.
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W trudnych chwilach, trwającej nadal pandemii, powinniśmy szczególnie

uświadomić sobie, jak wielkie szczęście mamy, że posiadamy Rodzinę, że mamy

kochających i wspierających rodziców, ciepły dom czy rodzeństwo. I choć często nie

zastanawiamy się nad tym, bo wydaje nam się to oczywiste, to jednak warto wzbudzić

taką re�eksję w sobie.

Warto też zadbać o to, aby ten dzień spędzić razem, rodzinnie, organizując

aktywnie czas. Oto kilka pomysłów, dzięki którym Dzień Rodziny może być

wyjątkowy:

·        wycieczka rowerowa

·        planszówki, kalambury

·        wspólne przygotowywanie ulubionego dania

·        rodzinny spacer połączony z piknikiem

·        karaoke

·        wyjście na lody

·        domowy wieczór kinowy...

A Wy w jaki sposób chcielibyście spędzić ten dzień? :)

Ania Wąsiewicz
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

W tym miesiącu chcielibyśmy zaprezentować Wam kolejną ciekawą technikę

plastyczną – Diamond painting (tłum. diamentowe malowanie). Często nazywane

jest też haftem diamentowym lub diamentową mozaiką. Różne nazwy opisują ten

sam proces. Na czym to polega? Najprościej mówiąc, jest to układanie kolorowych

obrazów czy mozaik przy pomocy kryształków. Pierwsze mozaiki zostały wykonane w

Starożytnym Babilonie. Były one układane na tkaninach z kamieni szlachetnych.

Współczesny wariant mozaiki diamentowej pojawił się w Chinach. Aby uzyskać

trójwymiarowe dzieło, wystarczy nanosić aplikatorem diamenciki (akrylowe

kryształki) na warstwę klejącą płótna zgodnie z oznaczeniami. Oto prace, w technice

diamond painting, nadesłane przez nasze młode artystki. Dziewczyny, gratulujemy

wytrwałości!

Emilia Drajer kl. 7
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Lena Drajer kl. 4a

Mamy nadzieję, że mimo coraz cieplejszych dni, znajdziecie trochę czasu na

przygotowanie niejednej ciekawej pracy. Zachęcamy Was do przesyłania artystycznych

dzieł: rysunków, plakatów, rzeźb - wszystkiego, co tworzycie własnymi rękoma! Skany

lub zdjęcia swoich prac można słać na adres ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com.

W treści maila podajcie jaką techniką wykonaliście prace np. akwarele, szkic węglem.

Ula Florek
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MAJOWA LISTA PRZEBOJÓW

Majówka! Ten jakże długo wyczekiwany “długi weekend”. Cieszcie się nim

razem z nami słuchając tych wspaniałych utworów, które według nas idealnie oddają

ducha wiosny. Pomimo, iż w tych trudnych czasach nie możemy być blisko,

wspierajmy się i miejmy nadzieję na lepsze jutro. Mamy nadzieję, że dzięki tym

piosenkom w Waszych sercach zagości radość i wzajemna miłość. Każda z piosenek

dobrana jest ze starannością, z jaką ludzie zbierają kurkumę Kamis z farmy Shivy

Shanthappy (Sziby Szantaby).

https://www.youtube.com/watch?v=9DntnKJKDso - uwaga - to kolejny żart… ;)

Krzysztof Krawczyk - "Chciałem być"

Bellamy Brothers - "Let Your Love Flow"

Jan & Dean - "Surf City"

Fool's Garden - "Lemon Tree"

K'NAAN - "Wavin' Flag"

The Beatles - "Help!"

Karin Stanek - "Jedziemy autostopem"

DLA MŁODSZYCH :) "Była sobie żabka mała"

DLA MŁODSZYCH :) "Jestem Polakiem"

DLA MŁODSZYCH :) "Na majówkę"

Laid Back - "Sunshine Reggae"

Andrzej Dąbrowski - "Zielono mi"

Magda Mojzykiewicz i Michał Kiona
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PYSZNE STRONY

Ciasteczka flagi

Składniki na 2 blaszki ciastek:

● 1,5 szklanki mąki pszennej

● 113 g zimnego masła

● pół szklanki cukru pudru

● 2 duże żółtka

● szczypta soli

● 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i zagnieść na gładkie ciasto (można również

do przygotowania kruchego ciasta wykorzystać malakser). Ciasto lekko spłaszczyć,

owinąć folią spożywczą, schłodzić w lodówce przez 1 godzinę.

Po tym czasie ciasto wyjąć, rozwałkować na grubość około 3 mm, podsypując mąką.

Foremką wycinać �agi. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia,

w niewielkich odstępach (ciastka nie rosną).

Piec w temperaturze 180ºC przez około 15-20 minut, w zależności od wielkości

ciasteczek. Wystudzić na kratce.
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Składniki na lukier:

● 1 białko

● 1 szklanka cukru pudru

Białko utrzeć z cukrem pudrem drewnianą pałką lub łyżką, pozbywając się całkowicie

grudek. Można dodać więcej cukru pudru (np. kilka łyżek do pół szklanki), co zależy

od rozmiarów jajka. Lukier powinien być bardzo gęsty - na tyle, by dało się z niego

zrobić nierozlewający się wzorek. Z papieru do pieczenia lub jednorazowego rękawa

cukierniczego zrobić rożek lub odciąć końcówkę. Dekorować ciasteczka. Lukier

zastyga niemal od razu. Połowę lukru zabarwić czerwonym barwnikiem spożywczym.

Wtedy trzeba dodać więcej cukru pudru, ponieważ lukier się rozwodni.

Niewykorzystany, dobrze przechowuje się przez noc w temperaturze pokojowej,

ale koniecznie w woreczku. Jeśli zastygnie zbyt mocno, wystarczy dodać odrobinę

wody. ;)

Szarlotka

Składniki na ok. 16 porcji (na formę o wymiarach ok. 24 x 24cm):

Ciasto kruche:

● 2 szklanki mąki pszennej (=300 g)

● 3 łyżki cukru

● 2 łyżeczki cukru waniliowego

● 250 g zimnego masła

● 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

● 1 jajko
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Mus jabłkowy:

● ok. 1,5 kg jabłek

● 1 łyżeczka cynamonu

● 2 łyżki cukru

Dodatkowo:

● cukier puder do posypania (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Przygotować ciasto kruche: z mąki, cukru, cukru waniliowego, masła (pokrojonego

na małe kawałki), jajka i proszku do pieczenia zagnieść jednolite ciasto ręką lub

robotem kuchennym. Z ciasta uformować kulę, lekko ją spłaszczyć i owinąć w folię

spożywczą. Wstawić do lodówki na czas przygotowania musu jabłkowego.

Przygotować mus jabłkowy: jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić

w niedużą kostkę lub zetrzeć na tarce. Wymieszać z 2 łyżkami cukru i przesmażyć

aż powstanie mus. Jeśli mus jest bardzo "wodnisty", smażyć aż nadmiar soku

wyparuje). Wmieszać cynamon i pozostawić do ostygnięcia. Formę kwadratową

o wymiarach ok. 24 x 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Można najpierw

delikatnie posmarować w kilku miejscach formę masłem lub margaryną. Wtedy

wyłożenie jej papierem pójdzie sprawniej, ponieważ przyklei się on do tłuszczu. ;)

Połowę ciasta wykleić na dnie formy. Wyłożyć mus jabłkowy. Z pozostałego ciasta

odrywać kawałki i układać je na musie jabłkowym. Ciasto można również

rozwałkować. Piec na termoobiegu 30-40 minut w temp. 175 ͦ C.

Natalia Domek, Julka Tyrpin
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REBUSY

Nieustannie czekamy na rozwiązania! ;)

KLASY 1-3
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KLASY 4-7

Romek Ksiąg

32



MEMY

Miłosz Kaszkowiak
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Redakcja:

Natalia Domek kl. 5

Lena Drajer kl. 4a

Marika Drajer kl. 7

Maria Ellmann kl. 6

Urszula Florek kl. 4a

Aleksandra Górska kl. 6

Blanka Jaworska kl. 6

Miłosz Kaszkowiak kl. 7

Michał Kiona kl. 6

Dorota Kleczewska kl. 6- oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 4b

Marianna Międlarz kl. 6

Magdalena Mozyjkiewicz kl. 6

Krzysztof Mojzykiewicz kl. 4a

Wiktor Pilarski kl. 6

Adam Ratajczak kl. 4b

Anastazja Ratajczak kl. 7

Zuzanna Śróda kl. 6

Julia Tyrpin kl. 5

Anna Wąsiewicz kl. 6

Gabriela Wilińska kl. 5

OPIEKUN: Kasia Górowiec

Piszcie do nas,

czekamy na Wasze maile! :)

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

(: Pozdrawiamy! :)
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