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CZERWONY KAPTUREK 
W DWÓCH ODSŁONACH

We wtorek 21 marca 2017 roku w naszej szkole mogliśmy obejrzeć dwa niezwykłe
przedstawienia, które łączył Czerwony Kapturek, ale nie były takie same. „The Little Red
Riding Hood” wystawili uczniowie z kl. Va należący do kółka teatralnego. Uczniowie klas
młodszych obejrzeli je kilka dni wcześnie. Aktorzy rewelacyjnie odegrali swoje role i popisali
się znajomością j. angielskiego. Drugie przedstawienie - profilaktyczne to „Czerwony
Kapturek szuka księcia''. Jest to opowieść o pewnej dziewczynce, która poznała na czacie
swojego "księcia 322'' i postanowiła, że odnajdzie go w realu. Jednak w tych planach
przeszkadzał jej nieco narrator, który ostatecznie namówił ją, aby po drodze wstąpiła do
babci. W czasie tej wędrówki spotkała wiele osób, między innymi Żabę, Pięknego Księcia,
Smoka, drugiego Księcia. A co wydarzyło się dokładnie, możecie zobaczyć na stronie
internetowej szkoły (Gazetka „Dzwonek” - „więcej” - „przedstawienia”). Radzę uważać,
ponieważ można się popłakać ze śmiechu. Miłego oglądania!
Obsada: Amelia Nikodem, Julia Legieć, Milena Wałowska, Kacper Kołodziej, Zuzanna
Przybył, Karolina Kulba, Joanna Norek, Oliwer Dreczko, Marcel Rypiński, Natalia Przybył,
Jakub Rudzki, Maja Dobrowolska, Wiktoria Juszczak, Nicoll Berdyn.
                                                                                                                      Amelia Nikodem

Witaj wiosno, żegnaj zimo!
– czyli palenie marzanny!

Topienie lub palenie marzanny jest świętowane raczej przez
młodsze klasy. Dzieci zbierają się i wspólnie witają wiosnę
poprzez palenie tej „urodzajnej” lalki. U naszych sąsiadów, a
więc na terenie Białorusi oraz Ukrainy jeszcze w dawnych
czasach obchodzone było święto zwane Maslenica. W wielu
innych krajach  21 marca jest obchodzony zupełnie inaczej.
W Polsce przyjęliśmy zwyczaj topienia lub palenia słomianej
kukły.
                                                                 Maja Dobrowolska

Wiosna, 
cieplejszy wieje wiatr!

Wiosna jest dla wielu osób uważana za najpiękniejszą porę
roku. Właśnie w tym czasie zwierzęta zaczynają się budzić
z zimowego snu, a rośliny kwitną i powracają do życia.
Temperatura w końcu jest na plusie, a my możemy
zrezygnować z czapki na głowie. Ale jest też jeszcze jeden
„walor” wiosny… czyli nic innego jak WIOSENNE
PORZĄDKI! Więc czas najwyższy, aby nareszcie wypędzić
zimowy mróz z naszego mieszkania i posprzątać ;)
                                                   Maja Dobrowolska"Czerwony Kapturek szuka księcia"

Czerwony Kapturek atakuje smoka.

Sylwia Krenz

Sylwia Krenz
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WIELKANOC
Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan, obchodzone na pamiątkę
zmartwychwstania Jezusa. Choć poprzedza go smutny okres wielkiego
postu Wielkanoc jest radosnym dniem. Wielkanoc to święto ruchome i może
wypaść najwcześniej 21 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Dla wielu
Wielkanoc rozpoczyna się z dniem święcenia koszyczka, do którego
tradycyjnie wkłada się pisanki (jako symbol nowego życia), baranka (symbol
umęczonego Jezusa), chleb, szynkę, sól, pieprz, słodkiego zajączka. Z
koszyczkiem udajemy się do kościoła, aby ksiądz poświęcił to, co będziemy
spożywać. Dawny zwyczaj nakazywał wracając z kościoła okrążyć dom 3
razy, aby wypędzić złe moce z mieszkania.
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne,
towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne
dni są bardziej radosne.
                                                    Wiktoria Juszczak, Asia Norek

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
                                                                 opracowała: Asia Norek
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną
lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,
porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami.
Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i
bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież,
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań
robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej
okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na
koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten
sposób sprawiedliwości stawało się zadość.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był
okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami,
hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj
obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni
robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy więc
zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.

Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go,
czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że
przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego
dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że
kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w
której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty
urody!
Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić
śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i
złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby
wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone
tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się
obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od
oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do
zrozumienia, że mu się podoba.
Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.
Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w
przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim
czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie.
Rumuńskie przysłowie ludowe mówi: „Jeśli my, chrześcijanie
zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”.
Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są
symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera
wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz,
sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.                                                
                                               
Święta Wielkiej Nocy to czas niezwykły w roku. Jest to moment, w
którym najważniejszy jest pokój i szczęście. Wielkanoc spędzona w
rodzinnym gronie wywołuje niesamowitą atmosferę, więc w tym czasie
nie kłóćmy się. Wybaczajmy sobie nawzajem i spędźmy go szczęśliwie. 
Wesołego Alleluja!!!
  
                                                                           Maja Dobrowolska
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JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE
PISANKI?

Pięknie zdobione jaja (będące symbolem odradzającego się życia) od
wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich
zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby
barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.
Tak jest najprościej!
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w
której rozpuszczony został barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile
czasu jajo jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą
można również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu
wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka była w nim
zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor
możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki lakierem
do włosów.
Przepis na wydmuszkę
Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj w jedną
dziurkę. Poproś rodziców, żeby ci pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to
możesz pokolorować.
Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne barwniki
roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę
na różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z
suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie cieplej żółci aż do rudawego
brązu, zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa
– na zielono.
Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a
następnie zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko
odsłonięte fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią
koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką
ściereczką.
Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi
wzorkami. Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym
nożem „wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest tak
subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda dla wytrwałych.
Pisanki – oklejanki
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom.
Mogą one z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub
kolorowej samoprzylepnej folii wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić
je na skorupkę tak, jak podpowiada im wyobraźnia.
Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach
tęczy. Mając do wyboru taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie mogło
bez problemu namalować na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy
zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim pędzelkiem,
dołączonym do buteleczki z lakierem. Uwaga: małe dzieci nie lubią długo
czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą się, jeśli będą mogły użyć lakieru
szybko schnącego.
Jak zrobić kurczaczka z waty?
Z 2 kulek zabarwionej na żółto waty, drucika (najlepiej w czerwonej osłonce),
2 czarnych koralików i kawałeczka dość sztywnego czerwonego materiału
można błyskawicznie zrobić sympatycznego kurczaczka. W kuleczki z waty
(jedną mniejszą – główkę, drugą większą – tułów) wkłuwamy drut.
Wyginamy go tak, by główka była pod odpowiednim kątem do tułowia. Końce
drucika zaginamy, by wata się nie zsuwała. Doklejamy oczka z koralików i
dziobek z czerwonego materiału. Nóżki kurczaczka robimy z drutu
owiniętego czerwoną przędzą lub materiałem.

Baranek z futerka
Mały rulonik ze sztywnego papieru oklejamy kawałkiem białego futerka. Z
jednej strony przymocowujemy niezbyt duży pompon z białej puszystej
włóczki (głowa) i 2 maleńkie pomponiki (uszy). Doklejamy oczy z koralików i
pyszczek wycięty z paseczka czarnego lub brązowego materiału. Z drugiej
strony rulonika przymocowujemy ogonek z pomponika. Nóżki baranka
możemy zrobić z cienkich patyczków lub zapałek oklejonych skrawkami
białego futerka.                                                                                                    
                                              Asia Norek

Kolory wiosny 2017 - 10 najlepszych
kolorów według instytutu Pantone

Na ten sezon, jak na każdy inny, instytut Pantone wybrał 10 najlepszych
kolorów, które będą modne wiosną. A oto one.
Na liście tego instytutu dwie pozycje zajmują kolory delikatne i pastelowe,
a są to kolory Island Paradise i Pale Dogwood, które sprawdzą się w
stylizacjach zarówno razem jak i osobno. W tym zestawieniu znalazły się
też żywe, wiosenne kolory takie jak: Primrose Yellow, Greenery i Flame.
Kolory takie jak Lapis Blue i Pink Yarrow idealnie sprawdzą się w roli
dodatków i mniejszych elementów stroju. W sklepach będzie też można
znaleźć dużo ubrań w stonowanych kolorach, np. w kolorze Kale i
Niagara. Ostatnim kolorem jest kolor Hazelnut, który można zobaczyć w
sklepach, np. na płaszczykach, koszulach, spodniach i torebkach.            
                                                         Nicoll Berdyn
                                                                          

 Kartka z kurczaczkiem
Potrzebujemy:

klej
nożyczki
papier kolorowy: żółty, czarny, biały, pomarańczowy, jeden
dowolny kolor

Z żółtej kartki wycinamy dwa kółka jedno duże drugie mniejsze. Z
czarnego małą kropkę na oczko. Na białej kartce rysujemy jajko i w
połowie rysujemy wzorek z trójkątów. Wycinamy z pomarańczowej kartki
mały trójkącik na dzióbek. Na swojej kartce wszystko dopasowujemy i
przyklejamy. Na koniec można dodać różne małe dodatki.                          
                                                                                                                       
                                                          Karolina Kulba                                               

CIEKAWOSTKA - UDAWAĆ GREKA

Czy wiesz że, powiedzenie udawać Greka wzięło się stąd, że: Grekiem z
tego wyrażenia jest starożytny filozof Sokrates, który zaczepiał ludzi,
zadając im pytania, a sam udawał, że nie zna odpowiedzi.
                                                  
                                                     Julia Legieć na podstawie „Angora”
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Pyszne i pachnące warsztaty

8 marca z okazji Dnia Kobiet uczniowie z kl. IVI a, VI b i VI a wybrali się na
wycieczkę do Jedliny Zdr. na warsztaty wyrabiania pizzy i mydełek. Dzieci
własnoręcznie wykonały prześliczne, bardzo oryginalne i niepowtarzalne
mydełka i przepyszne pizze. W przerwach uczniowie brali udział w różnych
zabawach, takich jak: chodzenie na mini szczudłach, przewożenie piłeczek
w taczce, przechodzenie przez tunel itp. Dzieci bardzo dobrze wykonały też
zadanie przyrodnicze i wspaniale bawiły się przy muzyce, wykonując
zadania ruchowe. Ostatnią zabawą, która bardzo ucieszyła uczniów było
puszczanie dużych baniek. Uczniom bardzo podobały się warsztaty i wiele
osób chce przyjechać tu na inne warsztaty.                                                      
                                                            Nicoll Berdyn

Wieści z zerówek

Wywiad z panem organizującym warsztaty

- Dzień dobry, jesteśmy ze szkolnej gazetki „Dzwonek”, czy możemy
przeprowadzić z panem wywiad?
- Tak.
- Jak długo zajmuje się pan organizowaniem warsztatów?
- Warsztaty organizuję od dwóch lat, ale wycieczki szkolne od prawie
dwudziestu lat.
- Czy podoba się panu ta praca?
- Oczywiście, jak by mi się nie podobała, to bym tu nie pracował.
- Organizuje pan warsztaty w innym miejscach poza Jedliną?
- Na razie tylko Jedlina Zdrój, ale w przyszłości być może tak.
- A co pan najbardziej lubi w tej pracy?
- Wasze miny uśmiechnięte. To jest właśnie ta satysfakcja, która
każdemu daje radość.
- Organizuje pan tylko zajęcia z robienia mydełek i pizzy, czy są też inne?
- Nie, są jeszcze inne. Są zajęcia teatralne, z Mikołajem, zajączkiem.
- A jakie są najczęściej wybierane warsztaty?
- Mikołaj, ponieważ są świąteczne, każdy dostaje paczkę.
- A czy przebiera się pan za zajączka i chodzi po ulicy?
- Niekoniecznie, ale za Mikołaj się przebieram. Robimy także kolonie i
zielone szkoły.
- To pewnie ma pan dużo takich kostiumów?
- Tak.
- A ile ich pan ma?
- Dużo.
- A lubi się pan przebierać?
- Jak sprawia to dzieciom przyjemność, to czego nie. Jeżeli wam się to
podoba i jesteście zadowolone to tak, bo robimy to właśnie dla was.
- Bardzo dziękujemy za wywiad.
- Dziękuję.
 Wywiad przeprowadziły: Julia Legieć, Nicoll Berdyn, Amelia
Nikodem,  Natalia Przybył, Maja Dobrowolska.

Uczestnicy warsztatów

9 marca w Miejskiej Bibliotece odbyło się spotkanie z autorem książek dla
dzieci panem Wiesławem Drabikiem, który opowiadał o swojej twórczości.
Dzieci z grupy Biedronek, Skrzatów i Stokrotek brały udział w różnych
konkursach, rozwiązywani zagadek i rebusów.

Natomiast 10 marca dzieci pojechały na wycieczkę do Muzeum Górnictwa
w Nowej Rudzie, obejrzały również ciekawy film o „Bolku i Lolku wśród
górników”. Zerówki zwiedzały muzeum, wędrowały chodnikiem górniczym
oraz przejechały się górniczą kolejką.

16 marca w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wody oraz
kolorowym tygodniem w zerówkach pani Anna Michałowska przeprowadziła
lekcję o zagrożeniu związanym z brakiem wody i zaapelowała o oszczędne
jej używanie.

 W przedszkolu „Ola” odbyły się warsztaty o „W krainie Kaszojada”, które
przygotowała pani I. Fereżyńska. Grupa „Biedronki” poznała różne  rodzaje
kasz. Dzieci samodzielnie przygotowywały sałatkę, której głównym
składnikiem była kasza.
                                                                                       Natalia Przybył

Spotkanie przedszkolaków z pisarzem

„Kangur Matematyczny”

W czwartek 16 marca 2017 roku odbył się „Kangur Matematyczny”. Jest
to Międzynarodowy Konkurs Matematyczny. Mogą wziąć w nim udział
uczniowie od drugiej klasy podstawówki aż do trzeciej klasy liceum.
Wyniki tego konkursu zawsze pojawią się w maju.
                                                                  Amelia Nikodem

Ewa Grzelczyk

Grażyna Gara
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SPORT
KOLARZE NIE ODPOCZYWAJĄ, KOLARZE TRENUJĄ.

ZGRUPOWANIE KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW 
W KOLARSTWIE

W dniach 12-21 lutego w Moszycach (koło Twardogóry) odbyło się
zgrupowanie kadry wojewódzkiej młodzików w kolarstwie. W listopadzie
wybrane osoby z naszego klubu były na testach, a podczas ferii aż czwórka
naszych zawodników brała udział w zgrupowaniu. Jednymi z najlepszych
młodzików w województwie są: Julia Legieć, Anna Klimek, Filip Brzóska i
Tomek Mądraszek. Bardzo nam się podobało chociaż było naprawdę ostro.
Mieliśmy dwa razy dziennie treningi i do tego rozruch poranny. Jeździliśmy
na rowerze, mieliśmy marszobiegi, chodziliśmy na halę, na lodowisko, na
siłownię i strzelnicę. Na całym zgrupowaniu było 21 osób. Dziewczyn było
tylko 7, więc nawiązałyśmy ze sobą naprawdę mocne więzi i utrzymujemy
ze sobą kontakt. Mamy mnóstwo wspomnień, które na pewno będziemy
wspominać podczas spotkań na wyścigach. A podczas sezonu trzeba
walczyć, by dostać się na zgrupowanie letnie.
                                                                         Julia Legieć

MISTRZOSTWA POWIATU W CZWÓRKACH
SIATKARSKICH DZIEWCZĄT

1 marca 2017 roku w Kłodzku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego
Szkół Podstawowych w czwórkach siatkarskich dziewcząt. Drużyna
dziewcząt z SP 7 Nowa Ruda zajęła drugie miejsce, przegrywając w finale
ze szkołą z Kłodzka 1:2. Szkołę reprezentowały: Julia Legieć, Maja
Dobrowolska, Natalia Przybył, Kornelia Klimek, Aleksandra Prokopczak,
Nikola Prokopczak, Klaudia Malinowska, Nicoll Domagała i Amelia Druciak. 

NASZE DZIEWCZYNY SĄ WICEMISTRZYNIAMI POWIATU
W TRÓJKACH SIATKARSKICH!

7 marca 2017 roku w Kłodzku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego
Szkół Podstawowych w trójkach siatkarskich dziewcząt. Reprezentantki SP
7 Nowa Ruda: Laura Kawka, Nela Borysiewicz, Oliwia Guzik, Maja Baran,
Asia Norek, Karolina Kulba, Klaudia Sójka i Ania Przytocka zajęły drugie
miejsce, przegrywając w finale 1:2 ze szkołą ze Ścinawki.

POWIAT DLA NASZYCH CHŁOPAKÓW!
8 marca 2017 roku w Kłodzku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego
Szkół Podstawowych w trójkach siatkarskich chłopców. Reprezentanci
naszej szkoły: Antek Muryj, Kacper Sawicki, Kuba Styga, Mikołaj Mechla,
Oliwier Ćwikła,Kuba Loc i Mateusz Tuleja zajęli 1. miejsce! Będą
reprezentować naszą szkołę w dalszych rozgrywkach. Gratulacje!
                                                                     Julia Legieć

SEZON KOLARSKI OTWARTY 
W tym roku na terenie naszego województwa odbędzie się około 84 imprez
kolarskich. Pierwszym wyścigiem w tym sezonie był wyścig w Jeleniej
Górze, który odbył się w sobotę i niedzielę 4 i 5 marca. Na zawodach pogoda
dopisała, bo było koło 14 - 15 stopni C. Jedno okrążenie miało około 2
kilometrów. Trenerzy klubu UKS byli zadowoleni z 1. miejsca na Dolnym
Śląsku (klubowo) oraz dobre lokaty indywidualne.
                                                                             Ania Klimek

Wyścig w Jeleniej Górze

Chłopcy. Trójki

Rozruch.

Dziewczęta. TrójkiAnia Klimek

Julia Legieć

Julia LegiećJulia Legieć

Julia Legieć
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SHREK
Zielone, delikatne ciasto biszkoptowe z zieloną masą budyniową, zieloną

galaretką, lekko zielonkawą pianką i delicjami. Ciasto jest zielone tak, 
jak zielony jest ogr Shrek. Stąd też jego nazwa. 

Składniki:
Biszkopt:

3 jajka
60 g mąki pszennej
60 g mąki ziemniaczanej
100 g cukru
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka wody

Masa budyniowa:
900 ml zielonego soku (Kubuś, Pysio)
3 budynie waniliowe bez cukru
2 łyżki cukru
200 g masła

Pianka:
1 galaretka zielona (np. agrestowa)
500 ml słodkiej śmietany 30- 36%
2 łyżki cukru pudru

Dodatkowo:
ok. 300 g delicji
1 galaretka zielona (np. agrestowa)

Sposób przygotowania:
Przygotować biszkopt. Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywną pianę. Dalej ubijając dodać stopniowo cukier. Na końcu dodać po
jednym żółtku. W miseczce wymieszać obie mąki z proszkiem do pieczenia. Przesiać do masy jajecznej i delikatnie wymieszać. Dodać
wodę. Formę prostokątną o wymiarach około 35 x 24 cm wysmarować margaryną i posypać mąką lub bułką tartą. Gotowe ciasto przełożyć
do formy i piec w nagrzanym piekarniku ok. 20 min. w temperaturze 180°C. Pozostawić do ostygnięcia.
Przygotować masę budyniową. Większą część soku zagotować z cukrem. Pozostały sok wymieszać dokładnie z budyniami (proszkiem).
Dodać do gotującego się soku, szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1 min.), aż budyń zgęstnieje.
Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej miksując dodawać stopniowo zimny budyń.
Na ostudzony biszkopt wyłożyć masę budyniową. Na masie poukładać delicje. Ciasto wstawić do lodówki.
Przygotować piankę. Galaretkę rozpuścić w szklance gorącej wody. Pozostawić do ostygnięcia. Śmietanę ubić na sztywno. Pod koniec
ubijania dodać cukier puder. Kolejno, dalej miksując, dodać stopniowo tężejącą galaretkę. Wyłożyć na delicje. Wstawić do lodówki.
Gdy pianka stężeje, przygotować galaretkę według przepisu na opakowaniu. Zimną galaretkę wylać na piankę. Wstawić do lodówki na co
najmniej całą noc.                                   SMACZNEGO! Natalia Przybył

5 najdziwniejszych fobii
Oikofobia - ta niezwykła fobia jest prawdopodobnie jedną z bardziej utrudniających życie odmian
strachu. Osoba cierpiąca na nią odczuwa strach podczas pozostania samej w domu lub przed
elementami wyposażenia domu, takimi jak meble, urządzenia kuchenne.
Nomofobia - to strach przed pozostaniem nawet na chwilę bez telefonu komórkowego oznacza, że
ktoś boi się zostać odłączony od reszty świata.
Papafobia - to nieuzasadniony, uporczywy i patologiczny strach przed papieżem i papiestwem
Uranofobia (Ouranofobia) - jest strachem zarówno przed samym niebem, jak i przed pójściem do
nieba po śmierci. 
Fagofobia - ten rodzaj fobii objawia się lękiem przed przełykaniem. Do dzisiaj nie wiadomo, jakie są
przyczyny tej fobii.                                                                                 Wiktoria Juszczak

 Gazetkę zredagowały: 

Natalia Przybył, Amelia Nikodem, Julia Legieć,
Maja Dobrowolska, Asia Norek, Wiktoria
Juszczak, Nicoll Berdyn, Karolina Kulba, Ania
Klimek, p. Sylwia Krenz

Dziękujemy za wiadomości z oddziałów
przedszkolnych paniom Grażynie Garze i
Monice Mędrali.

Zachęcamy do przekazywania nam ciekawych
informacji na różne tematy. Niestety, nie
zawsze można zamieścić wszystkie zdjęcia.
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