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Gazetka to nic
strasznego !

Ciekawe przysłowia 

Gazetka to nie żadna nuda ! :D
Jesteś ambitną i pełną pomysłów osobą ? 
Zapisz się do gazetki szkolnej! 
Tu na pewno znajdziesz wiele osób o
podobnych zainteresowaniach,będziesz
mógł poczuć się jak prawdziwy redaktor,
będziesz dzielił się swoimi pomysłami. 
I ty możesz zostać kolejnym redaktorem
naczelnym! 

Gazetka ,, Nasza Szesnastka '' poszukuje
redaktorów. Jeśli jesteś kreatywny, lubisz
dzielić się swymi pomysłami, 
to coś dla Ciebie.! 

1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata.

2.Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz
pole śnieg zawieje.

3. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie
żytko jako gaj.

4. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że
owoców będzie dużo.
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Sałatka wiosenna 
Składniki:
pęczek rzodkiewki, połowa zielonego ogórka, mały
pęczek kopru, 1/3  200 gramowego opakowania
makaronu ryżowego chińskiego, majonez, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
Makaron nie gotujemy, ale parzymy. Rzodkiewkę i
ogórka kroimy w kostkę, a koperek drobno. Makaron
kroimy, by nie był za długi do jedzenia. Wszystko
mieszamy. Doprawiamy według własnego uznania. 

Budyń śmietankowy
Składniki:
1 szklanka mleka, 1 szklanka śmietany kremówki 30%
- 36% słodkiej, 3 żółtka, 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki
ziemniaczanej.
Sposób przygotowania:
Wlej do miski śmietankę, a mleko zagotuj. Do
śmietanki dodaj żółtka, cukier, mąkę i mieszaj. Do
ciepłego mleka dodaj zwartość miski i nadal mieszaj.
Podgrzewaj, aż zgęstnieje. Przelej do pucharków i
podaj według własnego gustu.

Napój arbuzowy 
Składniki:
ok. 500 g arbuza, 200 g truskawek, niepełna szklanka
wody lub lodu, 4 łyżki syropu ogórek-mięta ,,Łowicz''
Sposób przygotowania:
Do dzbanka wrzuć pokrojonego na mniejsze części
arbuza oraz truskawki i miksuj. Dodaj zimną wodę i
syrop ogórek-mięta i to wszystko zmieszaj. Przecedź 
przez sitko, by pozbyć się ewentualnych pestek.

Mam nadzieję, że wypróbujecie przepisy, które
wam przedstawiłam.  Pyszną sałatkę wiosenną,
można zjeść do obiadu. Jeśli zechcecie zjeść coś
słodkiego, z pomocą rodziców możecie zrobić
budyń śmietankowy, a na cieplejsze dni można
spróbować pysznego napoju arbuzowego.
Smacznego!
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a

a

a



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 1 05/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wiosenne Newsy

                             ZBUNTOWANA

W dystansie wiekowym obu pisarek
można zauważyć przyczynę największych
różnic między oboma cyklami: podczas
gdy w "Igrzyskach" na plan pierwszy
wysuwa się głęboko przemyślana satyra
na show biznes i masową rozrywkę,
dominującym wątkiem "Niezgodnej" jest
bardzo burzliwa wewnętrzna walka
głównej bohaterki. W związku w czym
więcej w niej emocji niż logiki.

:)

:)

Książkową serię "Niezgodna",
wielokrotnie porównywaną do "Igrzysk
śmierci", łączy z cyklem Suzanne Collins
rzeczywiście sporo: mają podobne
fabuły, a do tego ich głównymi
bohaterkami są silne nastolatki, które
biorą na swoje barki misję ratowanie
świata. Co więcej, Veronica Roth napisała
"Niezgodną" właśnie na fali
niesamowitego sukcesu "Igrzysk", mając
zaledwie 21 lat, o 25 lat mniej niż Collins
w momencie debiutu jej pierwszych "The
Hunger Games".

:)

:)

http://www.filmweb.pl/person/Suzanne+Collins-318319
http://www.filmweb.pl/person/Veronica+Roth-1718148
http://www.filmweb.pl/person/Suzanne+Collins-318319


www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 05/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWiosenne Newsy

                         ŚMIECH TO ZDROWIE ;)

Na egzaminie z logiki profesor słucha studenta i
słucha. W końcu po jakiejś chwili kładzie się na
podłodze:
- Wie pan co ja robię? – pyta studenta.
- Nie.
- Zniżam się do pańskiego poziomu.

Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu
studenta tylko jedno słowo – „Idiota”. Ten przeczytał,
popatrzył na profesora i mówi:
- Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan
się podpisał.

Dwaj kumple siedzą na ławce. 
 - Ach, jaki piękny ten maj — mówi jeden. — Ptaszki
śpiewają, słoneczko świeci, wszystko wyłazi z ziemi…
 - Tfu! Bo zapeszysz… Tydzień temu pochowałem
teściową!
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1. Zwierzę, jako istota
żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien
poszanowanie, ochronę i
opiekę.
2. W sprawach nie
uregulowanych w
ustawie do zwierząt
stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące
rzeczy.

                   PAMIĘTAJ!
                                            SZANUJ
ZWIERZĘTA, BO ONE TAK
SAMO JAK LUDZIE
ODCZUWAJĄ BÓL
PSYCHICZNY I FIZYCZNY. GDY
ZAUWAŻYSZ BEZDOMNE
ZWIERZĘ, POWIADOM
PRACOWNIKA SCHRONISKA.
JEŚLI ZAUWAŻYSZ PRZEMOC
WOBEC ZWIERZĘCIA, ZWRÓĆ
UWAGĘ BĄDŹ ZAWIADOM
ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.
ZWIERZĘTA BĘDĄ CI
WDZIĘCZNE.               

                        PRAWA ZWIERZĄT



rzeczy.
3. Organy administracji
publicznej podejmują
działania na rzecz
ochrony zwierząt,
współdziałając w tym
zakresie z odpowiednimi
instytucjami i
organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi.


