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        Piórem spisane -      
 wiersze  znane i nieznane

Tęsknię za Tobą,
gdy nie ma Cię przy mnie

… Mamo
Tęsknię za dłoni Twych dotykiem,

gdy po policzkach płyną łzy.
Tęsknię za Twym uśmiechem,
gdy szczęścia musnę odrobinę.

Tęsknię za Twym spojrzeniem ciepłym,
gdy smutek w moim sercu śpi.

Tęsknię za Twoim dobrym słowem,
kiedy zrani mnie ktoś.

Dlatego jestem tu przy Tobie,
żeby odgonić wszelkie troski,

scałować z oczu Twych zmęczenie,
pogłaskać spracowane dłonie
i mocno Cię przytulić – Mamo!

Hanna Gront-Grela

 

.

.

Jedziemy na wakacje

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.

Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 
czekaj na nas w borze.

Czesław Janczarski

Pora na wakacje!
Trzeba dać odpocząć główkom,

długopisom i ołówkom!
Niech odpoczną podręczniki
Szkolne dzwonki i piórniki!

A my jedźmy, gdzie kto może,
w leśną głuszę lub nad morze,
na wieś, w góry, nad jeziora,

bo już na wakacje pora!!!
                                           Małgorzata Strzałkowska
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                       Co nasza pamięć odtwarza ?                      
                         Kartka wyrwana z kalendarza

MAJ/CZERWIEC – WAŻNE DATY:

  1 MAJA             Międzynarodowe Święto Pracy
  2 MAJA             Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
  3 MAJA             Święto Konstytucji 3 Maja
  4 MAJA             Dzień Strażaka
  5 MAJA             Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
  8 MAJA             Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
  9 MAJA             Święto Unii Europejskiej
12 MAJA             Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
15 MAJA             Międzynarodowy Dzień Rodziny
18 MAJA             Międzynarodowy Dzień Muzeów
22 MAJA             Dzień Praw Zwierząt
24 MAJA             Europejski Dzień Parków Narodowych
26 MAJA             Dzień Matki
31 MAJA             Światowy Dzień Bez Papierosa
  1 CZERWCA    Międzynarodowy Dzień Dziecka
  5 CZERWCA    Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
  8 CZERWCA    Światowy Dzień Oceanów
14 CZERWCA   Światowy Dzień Krwiodawcy
20 CZERWCA   Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień roku
23 CZERWCA   Dzień Ojca

                                 Noc Świętojańska

Polskie przysłowia ludowe na maj i czerwiec

Deszcz majowy, chleb gotowy.
Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot.

Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok
cały popsuje.
Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni
trzydzieści.(24 czerwca)

. .
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                         Sobótka - Noc Świętojańska

      W tym roku zakończenie roku szkolnego przypada na dzień 24 czerwca. A jest to dzień szczególny 
w polskim kalendarzu… Sobótkowe święto związane z przesileniem letnim, obchodzone jest uroczyście 
w najkrótszą noc w roku z 23 na 24 czerwca. Nazywane jest także świętem miłości, wody i ognia.
Swoją nazwę prawdopodobnie zawdzięcza pogardliwemu określeniu „sobótka” – mały sabat, zjazd czarownic.
Magii przeciwstawiano św. Jana – patrona tej magicznej nocy. To dzięki niemu zabawy i kąpiele na powitanie lata
mogły zakończyć się bezpiecznie, co nigdy jednak nie zwalnia wielbicieli kąpieli od rozsądku i ostrożności.
     Wieczór i noc świętojańska były porą cudów. Niektórzy twierdzili, że „na św. Jana słońce kłania się ziemi dwa
razy”, tzn. zachodzi dwukrotnie. W tę niezwykłą noc śmiałkowie o czystych sercach udawali się samotnie na
poszukiwanie kwiatu paproci. Temu, kto zdołałby go odnaleźć, kwiat miał przynieść bogactwo, szczęście, dar
przewidywania przyszłości i stawania się niewidzialnym, umiejętność leczenia ludzi i zwierząt. Sam znalazca
cudownego kwiatu stałby się czarownikiem albo czarownicą.
     Na spotkania przy ogniskach przychodzili przede wszystkim ludzie młodzi. Chłopcy skakali przez płonący
ogień, dziewczęta tańczyły wokół niego, śpiewając pieśni, w których prosiły św. Jana o miłość i udane
małżeństwo.  Z wcześniej uzbieranych polnych kwiatów plotły wianki, które nad ranem rzucały na wodę.
Dziewczyna, której wianek płynął najszybciej mogła liczyć na rychłe zamążpójście.
    Wierzono, że ogień i zebrane w noc świętojańską zioła mają moc odpędzania złych duchów. A był już
najwyższy na ich odejście, ponieważ zboże dojrzewało i demony wody mogłyby je zniszczyć.
    I choć zdarzało się, że następnego dnia widywano jeszcze rusałki biegające wśród zbóż, to ludzie myśleli już o
żniwach. Skończyło się świętowanie, zaczynała ciężka praca: „na świętego Jana z kosą do siana”.

                                           /Źródło: Kuźmińska Marzena, Święta z Tradycją, Wyd. Egmont Polska Sp. z o.o.,        
                                      Warszawa 2009; Hryń-Kuśmierek Renata, Polskie zwyczaje świąteczne,Wyd. Podsiedlik-

Raniowski i Spółka/

. .
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                  Fantazje, wspomnienia, marzenia                    
                         mój własny punkt widzenia

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca.

– DZIECIĘCE MARZENIA –
TE MAŁE I TE DUŻE; TYCH MAŁYCH I TYCH DUŻYCH.

Zapytaliśmy o czym marzą najmłodsi…

Marzę o wyjeździe do Włoch.
Michał

Marzę o zegarze i o telefonie komórkowym.
Wiktor

Marzę o wyjściu do parku.
Klaudia

Marzę o tym, żeby tańczyć u Pani Lidki i o nowej
komórce.

Paulinka
Marzę o telefonie, tablecie i wyjeździe nad morze.

Oskar
Marzę o tablecie.

Oliwier
Marzę o niebieskim kucyku z kolorową grzywą 
i o dużej lalce, która potrafi śpiewać i pić.

Kinga
Marzę o prawdziwym motocyklu i kasku oraz
o Batmanie.

Kuba
Marzę o dużej lalce ze smoczkiem, która potrafi sama
chodzić, mówić, jeść, otwierać i zamykać oczy.

Werka
Marzę, żeby być rekinem, bo jak zamieniam się 
w dinozaura, to muszę głośno ryczeć i wtedy boli mnie
gardło.                              Kuba

A teraz nasze marzenia tych nieco starszych dzieci...

Marzę o założeniu Rodziny i o swoich dzieciach.
Marzę o aparacie fotograficznym i o wyjeździe do
Paryża.

Monika
Marzę o tym, żeby zamieszkać w jakimś pięknym
miejscu, w którym można odpocząć i się zrelaksować
i o podróży dookoła świata.

Ewelina
Marzę o tym, żeby znaleźć miłość.

Wojtek
Marzę o wycieczce do jakiegoś ciepłego kraju, np. do
Włoch.

Rafał
Marzę o wycieczce do Stanów Zjednoczonych,
ponieważ chciałbym odwiedzić moją siostrę, która
mieszka tam już od wielu lat. Poza tym chciałbym
zwiedzić ten wspaniały kraj.

Kuba
Marzę o domu z basenem i dużym ogrodzie.

Paulina
Marzę o własnym mieszkaniu i o założeniu
szczęśliwej rodziny.

Kamil

. .
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                       Pytań kilka - rozmowy chwilka 
         Wywiad z panią Ewą Wiśniewską - Katechetką
            w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 

Pani Ewa z najmłodszym wnuczkiem

Dzień Matki – to święto obchodzone corocznie 
w wielu krajach świata jako wyraz szacunku dla
wszystkich Mam. W Polsce obchodzone jest 26 maja.
Nie zapomnijmy w tym szczególnym dniu 
o życzeniach, promiennym uśmiechu, bukieciku
(choćby polnych kwiatków), a przede wszystkim
słowach – Kocham Cię Mamo!
Nasza redakcja postanowiła przy tej okazji
porozmawiać z rekordzistką wśród nauczycielek
naszego Ośrodka – szczęśliwą Mamą piątki dzieci –
panią Ewą Wiśniewską.

R.: Czy zawsze marzyła Pani o dużej rodzinie?
EW.: Do marzeń o dużej rodzinie musiałam dojrzeć 
i nabrać odwagi. Dwadzieścia, trzydzieści lat temu,
czasem i dzisiaj duże rodziny spotykają się z brakiem
akceptacji.

.

R.: Ile miała Pani lat, gdy urodziła pierwsze
dziecko?
EW.: Miałam 20 lat.
R.: Czy trudno być mamą piątki dzieci?
EW.: Czasami tak. Na przykład gdy wszystkie dzieci
naraz chorują, albo trzeba przygotować wszystkim
stroje karnawałowe, a czasu na to mało. Ktoś
powiedział, że mama wielodzietnej rodziny, to jak
dyrektor średniego przedsiębiorstwa, ale bez
sekretarki.
R.: Jakie chwile jako mama wspomina Pani
najmilej?
EW.: Tuż po narodzeniu dziecka, także pierwszy
uśmiech, pierwsze występy  w przedszkolu, wspólne
muzykowanie dzieci .
R.: Czy przypomina sobie Pani najpiękniejszy
prezent otrzymany od dzieci na   Dzień Mamy?
EW.: Pierwsza laurka, ale kilka lat temu moje duże już
dzieci przygotowały mi domowe SPA . Wszystko było
tak pięknie przygotowane: muzyka, kwiaty, świece
zapachowe, okłady z przywiezionych znad morza
ciepłych kamieni  i inne atrakcje. Wszystko to sprawiło,
że czułam się jak prawdziwa księżniczka. 
R.: Jak to jest wybrać się na wakacje tak liczną
rodziną? To chyba niezwykle trudne zadanie?
EW.: Oj tak, trzeba wszystko dobrze zaplanować
i znaleźć takie miejsce, gdzie gromadka dzieci będzie
mile widziana.
R.: Czy ma Pani wnuki?
EW.: Mam dwóch wnuków i jedną wnuczkę.
R.: Czy chętnie chodziła Pani do szkoły?
EW.: Raczej tak.
R.: Jakie przedmioty najbardziej lubiła Pani          
 w szkole, a za jakimi Pani nie przepadała?
EW.: Lubiłam plastykę, muzykę, przyrodę i biologię
oraz j. polski, w-f i zajęcia praktyczno-techniczne ,
mniej lubiłam geografię, fizykę i matematykę, ale tu
zdarzały się czasem ciekawe lekcje.
R.: Czy od dziecka chciała Pani zostać
nauczycielką?
EW.: Chciałam być pielęgniarką, lekarką potem
nauczycielką.

.
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     Imiona, kolory, kwiaty,
     kamienie - odkrywamy 
            ich  znaczenie

R.: Czy przy tak licznej gromadce w domu, ma Pani
siłę na pracę z dziećmi  w szkole?
EW.: Tak bo lubię swoją pracę. Musiałam się nauczyć
szybko odpoczywać ;)
R.: Co najbardziej sprawia Pani przyjemność 
w pracy z dziećmi i młodzieżą?
EW.: Gdy widzę efekty mojej pracy, gdy uczniowie są
aktywni, gdy się starają dobrze wykonać zadanie.
R.: Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
EW.: Lubię w wolnych chwilach czytać, podziwiać
przyrodę, słuchać muzyki albo śpiewu ptaków.
R.: Co jest Pani największym marzeniem?
EW.: Nie mam największego, mam dużo małych
takich jak wyjazd nad morze, przytulanie wnuków,
zjedzenie dobrego deseru.
R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałaby
Pani na bezludną wyspę.
EW.: Rozumiem, że podstawowe rzeczy gwarantujące
przeżycie są spakowane. Biorę więc leżak, parasol 
i jakąś niezwykłą książkę...proszę się domyśleć jaką ;)

R.: Proszę uzupełnić spis Pani „rzeczy”
ulubionych.
EW.:
Książka -A. Gordon - „Przypływ zachwytu”
Film - „Skrawki życia”
Aktor(ka)– J. Roberts
Wokalista(ka) – M. Szcześniak
Pora roku - wiosna
Zwierzę - kot
Kwiat - konwalia
Potrawa - bigos
Strój – wygodny np.: bluzka i spodnie
Kolor – zielony
Święto -Boże Narodzenie, Wielkanoc....
no i Dzień Matki.

Dziękujemy bardzo za rozmowę

 

.

PIOTR - to imię pochodzenia greckiego, od
słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak
skała.Piotr jest ambitny, zdolny i osiąga świetne wyniki
we wszystkim, czego się podejmie. Musi jednak mieć
narzucony rygor obowiązków, inaczej staje się leniwy i
zatraca się w marzeniach. Niestety sam nie potrafi
zorganizować czasu pracy – przyjmuje zbyt wiele
obowiązków i zleceń, pracuje nocami i całkowicie nie
dba o swoje zdrowie. 
Z natury jest prostolinijny oraz wrażliwy, zawsze
chętnie udziela pomocy innym. Ma również
predyspozycje przywódcze. Jest wybuchowy,
nerwowy, chciałby wszystko załatwić od razu. Uważa,
iż na wszystkim się zna i sam wszystko zrobi najlepiej.
Czasem ciężko się z nim dogadać. Chce być
kochanym, ale ucieka, gdy okazuje mu się
uczucia.Piotr sprawdzi się jako inżynier, budowniczy,
pracownik służb mundurowych, ekonomista oraz
muzyk.
Piotr imieniny obchodzi: 3, 18, 28, 31 stycznia, 2, 5,
8, 21, 22, 23, 24 lutego, 1, 2, 23 marca, 27, 28, 29
kwietnia, 8, 13, 19, 29 maja, 2, 3, 12, 23, 29 czerwca,
2, 7, 12, 30 lipca, 1, 12, 19 sierpnia, 9, 11, 12, 25
września, 19 października, 16, 18, 21 listopada, 2, 4,
13, 21, 25 grudnia.
Zdrobnienia imienia Piotr:
Piotrek, Piotruś
Znani imiennicy:
Piotr Czajkowski (1840-1893) – wybitny kompozytor
rosyjski
Piotr Michałowski (1800-1855) – malarz
Piotr Skarga (1536-1612) – kapłan, nadworny
kaznodzieja Zygmunta III
Piotr Szczepanik – piosenkarz
Piotr Szwedes – aktor
Przysłowia i powiedzonka:
Piotr wie, co mówi, Paweł zaś mówi, co wie.
Szczęśliwy kolor – pomarańczowy,
liczba – 6, kamień – szafir

/Źródło: www.ksiegaimion.com/Ł.Konitz
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KOLOR POMARAŃCZOWY

Barwa pomarańczowa to połączenie czerwieni i żółci
należących do kolorów ciepłych. Jest jednym 
z najradośniejszych kolorów. Wprowadza wesoły
nastrój, kojarzy się z żywością owoców, kolorowymi
ptakami, motylami, kwiatami. Kolor pomarańczowy to
symbol spontaniczności, żywości, zdecydowania 
i optymistycznego nastawienia do życia. Oprócz tego,
barwa sprzyja pogodnym myślom, zwiększa
motywację do działania, wzmacnia poczucie własnej
wartości i pomaga walczyć z kompleksami.
Pomarańczowy to również atrybut smakosza,
człowieka znającego swoją wartość, biorącego 
z życia to, co najlepsze, nie przejmującego się
porażkami. Z drugiej strony to również kolor kojarzący
się z jaskrawym zachodem słońca, a więc z miłymi
wspomnieniami  z wakacji spędzonych nad morzem,
czy w górach. Barwa jest także domeną osób
porywczych i szybko działających, symbolizuje siłę,
ogień, pobudzenie, przedsiębiorczość. Ludzie, których
ulubionym kolorem jest pomarańczowy charakteryzują
się zdecydowaniem, zorganizowaniem, lecz również
niecierpliwością i porywczością. Jest to dobra barwa
dla architektów, inżynierów, projektantów, czy
handlowców - zapewnia sukces w pracy oraz pełne
zadowolenie i spełnienie swoich ambicji. 

             /Źródło: barwykolory.pl/kolor-pomaranczowy -  
            znaczenie.html/

  

.

PERŁA

Perły polecane są czerwcowym jubilatom. Powstają
wewnątrz muszli ostryg.  W legendach opowiadano, że
pierwsze perły były łzami aniołów, potem wierzono, iż
perłopławy, we wnętrzu, których znajdowano cenne
twory, były zapładniane przez tęczę dotykającą wód
oceanu. Mają różne barwy, białą, żółtawą, różowawą,
szarą lub czarną. Swoim właścicielom ułatwiają
koncentrację i czystość, a także sprowadzają na nich
mądrość. Pomagają panować nad emocjami,
zwalczają uczucie podenerwowania i zachowania
antyspołeczne.

Autor: Joanna Czarnecka
/Źródło:horoskop.wieszjak.polki.pl › Kobieta ›
Ezoteryka › Horoskop › Talizmany/
  

KONWALIA

Konwalia jest symbolem delikatności i nieśmiałości.
Konwalie podarowuje się osobie, którą uważa się za
bardzo ładną.
/Źródło: www.swiatkwiatow.pl/.../znaczenie-kwiatow-
kolory-kwiatow-i-ich-symbolika-id630.h../

.
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          Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA 

Mityng Pływacki w Osielsku

Już po raz szósty odbył się w na basenie GOSIRu 
w Osielsku, Integracyjny Mityng Pływacki o Puchary
Starosty Powiatu Bydgoskiego i Wójta Gminy
Osielsko. Z różnymi sukcesami uczestniczymy w tych
zawodach od samego początku. Jest to kolejna
możliwość dla naszych pływaków na zaprezentowanie
swoich nieprzeciętnych umiejętności zdobywanych na
cotygodniowych treningach. Rywalizowało 80
zawodników z 14 placówek opiekuńczo -
wychowawczych z całego województwa. 
Zawody w Osielsku przebiegają zawsze w pogodnej 
i sportowej atmosferze, a profesjonalna ich organizacja
powoduje, że zawodnicy bardzo chętnie biorą w nich
udział.

.

.

Złote dziewczyny

Kiedy zaczęliśmy przygotowania do XIV Kujawsko -
Pomorskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych, nikt nie myślał o wygranej - chcieliśmy
się po prostu dobrze zaprezentować. Okazało się, że
dziewczyny z naszego Ośrodka zdominowały tę
dyscyplinę sportu i wygrały spektakularnie ze
wszystkimi rywalkami. Możemy być dumni z naszych
uczennic, a przede wszystkim z tego, że potrafiły
stworzyć zgrany zespół - co jest bardzo trudne nawet
w męskich drużynach.
 

.

.

.

.

.
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Konkurs piosenki "Dostrzeż
mnie" w Inowrocławiu – trzeźwy

umysł, czyste serca

W konkursie wzięło udział 80 uczestników z 25 szkół 
z całego województwa. Organizatorem spotkania był
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Pan Piotr
Kendzierski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka
Kotańskiego w Inowrocławiu Spotkanie zostało objęte
patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 
a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz oraz
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Występujący
porwali publiczność do zabawy i wszyscy się świetnie
bawili. Publiczność śpiewała i gromkimi brawami
nagradzała występujących. Wielkie gratulacje dla
uczniów naszej szkoły: Sławka Kaźmierczaka,
Wojciecha Rybarczyka i Kamila Górskiego oraz dla
Sebastiana Burcharda, który wygrał nagrodę
publiczności i specjalne wyróżnienie dyrektora .

.

.

Dzień Rodzica 2016

Z okazji Dnia Mamy i Taty tradycyjnie zaprosiliśmy
najbliższych  do naszej placówki i przygotowaliśmy dla
nich wspaniałe przedstawienie. Zabraliśmy ich do
"Wodnego świata", gdzie spełniają się wszystkie
marzenia .To była naprawdę wyjątkowa uroczystość,
pełna uśmiechu, radości i dumy, a niejednej mamie 
i tatusiowi,łezka zakręciła się w oku ze wzruszenia. Po
części artystycznej dzieci wręczyły drobne upominki
własnoręcznie wykonując je wcześniej w Ośrodku.
Była też kawa i ciasto i przy słodkim poczęstunku
rodzice wraz z dziećmi i wychowawcami spędzili miło
czas.Mamy nadzieję ,że dzień ten pozostanie na długo
w pamięci rodziców i dzieci.

Henryk Sienkiewicz uczy, bawi,
integruje

Rok 2016 został ustanowiony Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Postanowiliśmy przybliżyć dzieła tego
znakomitego pisarza najmłodszym uczniom naszego
ośrodka i przybyłym gościom z Zespołu Szkół w
Szubinie oraz z Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy.
Przekonaliśmy się, że twórczość Sienkiewicza
naprawdę uczy, bawi i integruje. Mieliśmy też okazję
zobaczyć dzielnych rycerzy, którzy udowodnili nam,
że są niezwykle odważni. Rycerze bowiem uratowali
piękną damę przed smokiem, który niespodziewanie
pojawił się na naszej imprezie.

.

.

.
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       Uczta dla brzucha -      
            kącik łasucha

           Śmiechu warte -
            kącik z żartem

Mama karmi małego Jasia:
-A teraz łyżeczkę za babcię, za tatę… za
dziadziusia…
W końcu Jaś nie wytrzymuje i mówi:
- Czy oni wszyscy nie mogą jeść sami?!

***
Nauczycielka plastyki prosi uczniów, żeby narysowali
rzekę i wędkarza. Pod koniec lekcji sprawdza prace.
- A ty, Jasiu, dlaczego nie narysowałeś wędkarza? –
pyta pani.
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie ryb jest
zabronione!

***

- Synu, gdzie masz świadectwo? – pyta ojciec Jasia.
- Pożyczyłem koledze. Chciał nastraszyć rodziców.

***
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość,
zimno, że się kurczą. Możecie podać jakieś
przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych!

***
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje!!!

.

Zapachniało latem, zapachniało wakacjami,
zapachniało malinami, zapachniało truskawkami!
Przepis pani Agnieszki Przekwasińskiej na letnie
przysmaki z gorącą przyjemnością przedstawiamy!

Zielone ciasto – ciasto szpinakowe z
malinami/truskawkami PYYYYCHOTKA

ciasto:
4 jajka
1 szklanka cukru
1 szklanka oleju
2 szklanki mąki krupczatki
3 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 kg mrożonego rozdrobnionego szpinaku                  
( rozmrażamy oczywiście)
Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę 
i dodajemy olej cienką strużką, potem resztę
składników, a na koniec mieszając ręcznie szpinak.
Pieczemy w 180 stopniach około godziny.
ponadto:
500 ml kremówki
5 łyżek cukru pudru
maliny/truskawki
Z upieczonego i ostudzonego ciasta odcinamy górę,
którą kruszymy na drobne okruszki. Śmietanę ubijamy
z cukrem pudrem, wylewamy na ciasto i posypujemy
malinami. Na wierzch sypiemy zielone okruszki i
dociskamy do ciasta. Schładzamy w lodówce.
                                                           Smacznego!

.
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