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24 grudnia, jak co roku,
będziemy obchodzić Wigilię
Bożego Narodzenia.

GAZETKA SZKOLNA
SP 8  

W naszej szkole 4
grudnia odbył się
dzień śląski.
Mogliśmy
skosztować ciast i
potraw śląskich w
bufecie
przygotowanym na
parterze szkoły.
Wystąpił również
zespół taneczny i
klasy I-III. W
bibliotece szkolnej

mogliśmy zobaczyć
izbę regionalną
gdzie znajdowały
się przedmioty
związane z historią
Śląśka.
Oglądaliśmy także
filmy o Śląsku,
zdobywając wiedzę
o straszliwych
Bebokach i
Utopkach.

14 grudnia będzie
miała miejsce
premiera filmu ,,
Star Wars Last
Jedi ". 
Będzie to dzień z
niecierpliwością
oczekiwany przez
setki tysięcy fanów
Gwiezdnych

Wojen na świecie.
,,Star Wars the Last
Jedi" jest epizodem
VIII serii Star Wars.
Pierwszy film o
galaktycznych
wojnach powstał w
1977 roku i była to
część ,,Nowa
nadzieja". :) 

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia   
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Wnętrza pałacu w Pszczynie
Klasztor na Jasnej Górze

GÓRNY ŚLĄSK
Województwo Górnośląskie jest drugim, najmniejszym w Polsce. Mimo, że Śląsk kojarzy się głównie z
przemysłem, ma też wiele zabytków i ciekawych miejsc. Oto kilka z nich:
RUDY- Jest to położony koło Rybnika pocysterski klasztor-pałac. Założono go w średniowieczu jako siedzibę
zakonu. W 1840 roku klasztor przejęła rodzina Hohenlohe-Schillingsfurst. Zmieniła dotychczasowe budynki na
pałac, siedzibę rodową. Odnowiono wtedy otoczenie pałacu, w tym park. W 1944 roku potomek właścicieli pałacu
wyprowadził się z Rud. W 1945 roku w siedzibie stacjonowała Armia Czerwona. Potem losy pałacu potoczyły się
różnie. Obecnie we wnętrzach znajduje się muzeum. Można podziwiać też barokowy kościół przy pałacu.
CIESZYN - Jest to miasto położone na granicy Polski z Czechami. Istniało już w średniowieczu. W czasach
nowożytnych Cieszyn był ośrodkiem reformacji. Obecnie w mieście można zobaczyć jedno z niewielu w Polsce
muzeów reformacji. W Cieszynie obejrzymy także bardzo ładny i urokliwy rynek. W parku położonym przy
Akademii Muzycznej zobaczyć można rotundę św. Mikołaja z czasów pierwszych Piastów. Na krańcu starówki
wznosi się pałac. Jest on udostępniony do zwiedzania jako muzeum Śląska Cieszyńskiego.
PSZCZYNA- jest miasteczkiem położonym niedaleko Bielska Białej. Znajduje się w niej pałac, rezydencja rodu
Hohbergów. Jest to budowla barokowa pełna wspaniałych wnętrz. Na uwagę zasługuje chociażby pałacowa sala
lustrzana z największymi lustrami w Polsce oraz salon wielki. Pałac w Pszczynie jest jednym z najpiękniejszych
w Polsce. Co ciekawe, w pałacu, zachowało się większość mebli.
KATOWICE - Największe miasto na Górnym Śląsku. Powstało w XIX wieku napędzane przez huty i kopalnie.
Miasto należało do rodu von Tiele-Wincklerów, właścicieli pałacu w Mosznej. W Katowicach warto pójść do
muzeum Śląskiego, w którym można poznać  historię, sztukę oraz kulturę Śląska. Kolejną ważną placówką jest
muzeum historii Katowic. Rynek w Katowicach rozciąga się koło neoklasycystycznago teatru.
GLIWICE-Gliwice to duże miasto na zachodzie Śląska. Znajduje się tam radiostacja, która jest największym
drewnianym budynkiem w Polsce. W 1939 roku Niemcy przebrani w polskie mundury, napadli na  radiostację
choć należała ona do Niemiec! Była to maskarada urządzona w celu wypowiedzenia Polsce wojny. Fakty są
jednak inne. W Gliwicach zobaczymy także willę Caro z XIX wieku. Jest ona udostępniona do zwiedzania.
PŁAWNIOWICE -Jest to ładna wieś położona niedaleko Gliwic. W parku, na krańcu wsi znajduje się pałac. Jest
to piękna budowla z licznymi wieżyczkami i balkonami. Obecnie jej wnętrza są udostępnione zwiedzającym. W
środku zobaczymy salony z portretami oraz kilka oryginalnych mebli z XIX wieku. Turystów do Pławniowic
przyciąga również zalew.
CZĘSTOCHOWA - Jest to miasto położone na północy Górnego Śląska. Znajduje się tam klasztor na Jasnej
Górze-najważniejsze miejsce pielgrzymkowe Polaków. W 1655 roku klasztor obronił się przed Szwedami. Na
Jasnej Górze podziwiać możemy barokowy kościół, muzeum Bastion św. Rocha oraz kilka pomieszczeń
klasztornych w tym salę rycerską i refektarz.

podroze.onet.pl
podroze.onet.pl
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WŁADCY POLSKI (najważniejsi) zdjęcia: pl.wikipedia.org Mieszko I
Mieszko I jest jednym z najwybitniejszych władców Polski. Gdyby nie on i jego starania państwo polskie nie
istniałoby już 1000 lat temu. Mieszko nie był królem, nigdy nie włożył na swoją głowę korony królewskiej. Był
księciem, rządzącym Polanami. Urodził się około roku 935. Władzę przejął w 960 roku. Mieszko I chciał połączyć
wszystkie plemiona polskie w jeden organizm państwowy. Na początku ponosił klęski w walkach z Wielitami. W
966 roku przyjął chrzest, co było aktem nie do końca religijnym jak również politycznym. Książę chciał umocnić
pozycję swojego państwa na arenie międzynarodowej, a dokonał tego poprzez wstąpienie do ich chrześcijańskiej
wspólnoty. Nie do końca jest też ustalone, czy chrzest odbył się w 966 roku. Żoną Mieszka była Dobrawa,
chrześcijanka, Czeszka. W 972 roku Mieszko pokonał wojsko burgrabiego Hodona pod Cedynią. Obronił swoje
państwo przed najazdem Niemiec. W 990 roku Mieszko przyłączył do swojego państwa Śląsk, należący do
Czech. Nie wiadomo jednak czy Mieszko przyłączył do Polski Małopolskę. Władca zmarł w 992 roku. Stolicą
państwa Mieszka było Gniezno. Według legendy tu założył swój gród Lech, który podobno miał być pierwszym
władcą Polan. To jest jednak jedynie podanie. Wiadomo, że w Gnieźnie stał kościół, wzniesiony po chrzcie
Mieszka. Państwo Polan uzyskało nową stolicę dopiero później, za panowania Kazimierza Odnowiciela.
BOLESŁAW CHROBRY
Bolesław Chrobry jest również uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski. Jest pierwszym
koronowanym królem panującym w Polsce. Był synem Mieszka I. Urodził się około 967 roku. Już w dzieciństwie
został zakładnikiem do Niemiec. Tam spędzał czas na rozmowach o polityce i bywaniu na salonach. Po przejęciu
władzy Bolesław Chrobry ,,unieszkodliwił ,,swoich braci”. W 997 roku wysłał do pogańskich Prus biskupa
Wojciecha, który przybył na królewski dwór z Pragi. W Prusach biskup został zamordowany. Bolesław wykupił
ciało męczennika i złożył je do grobu w Gnieźnie. Do grobu tego Świętego w 1000 roku przybył cesarz Świętego
Cesarstwa Rzymskiego Otton III. Bolesław i Otton wymienili się darami. Bolesław dostał gwóźdź z krzyża
świętego, a Otton ramię św. Wojciecha. W 1003 roku Bolesław Chrobry wyruszył na podbój Słowacji i Czech.
Jego władza utrzymała się w Czechach do 1004 roku, zaś na Słowacji do 1018 roku. Bolesław chciał rozszerzać
polskie granice we wszystkie strony, dlatego przystąpił również do konfliktów na Rusi. W 1018 roku ruszył ze
swym wojskiem na Ruś, żeby tam ponownie osadzić na tronie księcia Światopełka. Po zakończeniu wyprawy
Bolesław przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. Przed wojną na Rusi, Chrobry walczył z cesarzem
Henrykiem II. Po wielu latach wojen, w 1018 roku zawarto pokój w Budziszynie, kończący spory obu władców.
Bolesław Chrobry zyskał Milsko i Łużyce. Bolesław Chrobry jest pierwszym koronowanym władcą Polski.
Na swą głowę, koronę założył w 1025 roku. W tym samym roku również zmarł.
W Poznaniu, obecnie możemy oglądać wyrzeźbione w XIX wieku posągi Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Znajdują się one w złotej kaplicy katedry poznańskiej. 
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WESOŁYCH ŚWIĄT ! 
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA są obchodzone od wielu, wielu wieków. W Polsce
tradycja tych świąt przyszła wraz z chrześcijaństwem. Obecnie Polacy na Wigilii,
często spotykają się raz na rok. Piękne jest to, że Wigilia potrafi choć trochę zbliżyć
rodzinę. Tradycje wigilijne w Polsce są w różnych regionach troszkę inne, ale
generalnie: na stole powinno znaleźć się 12 dań, ryba jaką spożywa się przy
wigilijnym stole to najczęściej karp, pod obrus układa się siano, aby przysporzyć
sobie szczęścia na kolejny rok, jest to również symbol tego, że Jezus narodził się w
wyłożonym sianem żłobie. Kolejne elementy, bez których nie będzie Świąt  to:
choinka, czasem kupuje się żywą z lasu, strojenie choinki łańcuchami i bombkami,
kalendarz adwentowy dla dzieci mniejszych, szopka pod choinką i przede wszystkim
kolędy. Pierwszą polską kolędą była pieśń pt. ,,Bóg się rodzi ". Oto fragment ,, Bóg się
rodzi moc truchleje Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje ma
granice nieskończony ".Jeszcze nie tak dawno wysyłano  kartki z życzeniami
(wesołych świat!). Jest jeszcze takie przysłowie mówiące o tym, że jakim się jest na
wigilii, takim się jest przez cały rok. Redakcja życzy wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkoły WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

ŚW. MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE I NA ŚWIECIE
Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na całym świecie. Jest to tradycja nawiązująca do
postaci św. Mikołaja-Biskupa Miry. Według legend podarował on prezenty
potrzebującym dzieciom i dorosłym. Na obrazach przedstawiany jest on z trzema
złotymi kulami. Te kule biskup podarował trzem pannom, które chciały wyjść za mąż
lecz nie miały na to funduszy. W obecnych czasach pop-kultury święty Mikołaj został
zamieniony na dziadka w czerwonym płaszczu z białą brodą mieszkającego na
Biegunie z elfami.  Kult świętego Mikołaja Biskupa Miry jest jednak nadal żywy. Wiele
katolickich parafii wciąż ma za patrona tego świętego. W naszej szkole niektóre klasy
z okazji Mikołajek poszły do kina lub do Centrum Kultury Śląskiej. Był to mikołajkowy
prezent z okazji tego święta.   
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Laureat z P. Simkiewicz Miłosz Grzondziel

 ROK REFORMACJI
Rok 2017 został przez sejm śląski ogłoszony rokiem reformacji. W 1517 roku, pięćset
lat temu mnich Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze
swoje słynne 95 tez. Był to początek etapu w historii  oświeconej Europy zwany
reformacją. W 1518  roku reformacja dotarła do Polski. W 1573 roku ustanowiono
dokument zwany Konfesją Sandomierską. Był to dokument wprowadzenia
w Rzeczpospolitej tolerancji religijnej. Najwybitniejszym polskim przedstawicielem
reformacji był Mikołaj Rej. 
Dnia 12.12.17  roku w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU METODYCZNYM  w  KATOWICACH 
odbył się finał konkursu wojewódzkiego o reformacji w Polsce. 
Uczeń naszej szkoły i redaktor gazetki szkolnej- MIŁOSZ GRZONDZIEL zdobył II
miejsce w tym konkursie w kategorii szkołą podstawowa.

KIERMASZ OZDÓB I CIAST ŚWIĄTECZNYCH W
NASZEJ SZKOLE
W środę, 13 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy. Wszędzie
panuje już atmosfera świąteczna, dlatego warto było zaopatrzyć się w świąteczne
ozdoby choinkowe oraz coś smacznego. Na kiermaszu można było kupić wiele
ładnych rzeczy zdobiących mieszkanie. Warto wiedzieć, że we wsi Nowa Dęba na
Podkarpaciu znajduje się muzeum bombek świątecznych. Można tam obejrzeć bombki
z różnych wieków i państw oraz samodzielnie zrobić bombkę. Na końcu zwiedzania
zaopatrzymy się w nowe ozdoby świąteczne w muzealnym sklepie. 

bombki choinkowe bombki choinkowe

foto A.Malatyńska foto.A.Malatyńska

google google
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Krzyżówka

Flaga godło

o Polsce

Polski spturew.wordpress
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wilk

smerfy
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Ciekawostki:
·   Ludzkie kichnięcie "podróżuje" z prędkością około 44m/s
·  Ta informacja odmieni wasze życie - na świecie jest więcej
flamingów sztucznych, niż tych prawdziwych. Są symbolem
kiczu a ich twórca, Donald Featherstone, otrzymał nagrodę Ig
Nobla w kategorii sztuka. Europejczycy stawiają w swoich
ogródkach małe krasnale ogrodowe, a mieszkańcy USA -
niewielkie, jednonożne różowe flamingi. To jedyne dzieło
Donalda Featherstone'a, które zyskało sławę
·  W Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent, jest miejscowość
Sandwich (kanapka). Około 3 mil od Sandwich na południe leży
maleńka miejscowość Ham (szynka). Ten drogowskaz
znajdziemy na przecięciu dróg z jednej miejscowości do drugiej
·  Co wspólnego mają tak różnorodne owoce, jak banan, arbuz,
porzeczka i pomidor? Wszystkie są jagodami. W botanice
jagodą nazywa się owoce o mięsistej, niepękającej owocni. W
środku miąższu znajdują się nasiona, idealne do rozsiewania
przez zjadające owoce-jagody zwierzęta
·  W Chinach zakazane jest przytulanie drzew
·  W Singapurze zakazane jest żucie gumy
·  Leonardo da Vinci potrafił malować jedna ręka i jednocześnie
pisać drugą

mózg mózggoogle google
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Szkoła memy

           SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 
               WF - Szkoła przetrwania 
               Religia - Dotyk anioła 
              Chemia - Szklana pułapka 
                Fizyka - E=mc2 
                Historia - Sensacje XX-wieku 
                J.Polski - Magia liter 
                Muzyka - Jaka to melodia? 
              Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
              Poprawka - Stawka większa niż życie 
              Nowy w klasie - Kosmita E.T 
              Ostatnia ławka - Róbta co chceta 
              Pan konserwator - McGyver 
              Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 
                Wywiadówka - Z archiwum X 
              Wakacje z rodzicami - Familiada 
               Woźny - Strażnik Teksasu 
              Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 
              Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 
                Szkoła - Świat według Kiepskich
              Geografia - Discovery Channel 

Blasty.pl google
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Przepis na TORT CZEKOLADOWY:
Składniki:CIASTO: 200 g gorzkiej czekolady, 200 g masła, 1 łyżka kawy rozpuszczalnej, 170 g mąki pszennej,szczypta soli, 1/2 łyżeczki

proszku do pieczenia, ,1/4 łyżeczki sody oczyszczonej, 25 g kakao, 300 g brązowego lub białego, 3 jajka, 80 ml maślanki lub jogurtu PRZEŁOŻENIE I

POLEWA: 200 g gorzkiej czekolady, 250 ml śmietanki 30%, 2 łyżki brązowego cukru. DEKORACJE: 100 g czekolady gorzkiej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Dno tortownicy o średnicy 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz, pozostawiając
brzegi papieru na zewnątrz formy. Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.
Czekoladę połamać na kosteczki, włożyć do rondelka razem z masłem. Dodać kawę rozpuszczoną w
125 ml zimnej wody. Podgrzewać na malutkim ogniu, aż składniki zaczną się roztapiać. Odstawić z
ognia i mieszać aż składniki całkowicie się roztopią, w razie konieczności znów ustawić rondelek na
ogniu. Nie podgrzewać za bardzo masy.
Mąkę przesiać do miski razem z solą, proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną i kakao. Dokładnie
wymieszać z brązowym cukrem.
Jajka wbić do czystej miski i roztrzepać mikserem lub widelcem na jednolitą masę (nie ubijać).
Wymieszać z maślanką lub jogurtem.
Delikatnie wymieszać łyżką masę z czekolady, mąkę z dodatkami i masę z jajek. Przelać do formy i
wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 1 godzinę.
Po upieczeniu sprawdzić patyczkiem czy jest już suchy. Na wierzchu ciasta powstanie bardziej
twarda skorupka. Ciasto całkowicie ostudzić.
Przekroić na 3 blaty (ciasto najłatwiej kroić gdy jest dobrze zastygnięte i chłodne).
Czekoladę połamać na kosteczki, włożyć do miski. W rondelku podgrzać śmietankę razem z cukrem,
prawie do zagotowania. Przelać do miski z czekoladą, mieszać aż czekolada całkowicie się roztopi i
powstanie gładka masa. Tort przełożyć wystudzoną, gęstą masą i posmarować nią wierzch deseru.
Zrobić dekorację: roztopić czekoladę i rozsmarować ją cienką warstwą na desce do krojenia.
Odczekać około 1 godziny, aż masa stężeje, ale będzie jeszcze wystarczająco miękka, aby można ją
było formować. Ostrym nożem zrobić wiórki z czekolady i ułożyć je na cieście.
Tort trzymać w chłodnej części mieszkania lub w lodówce.

Ciasto czekoladowe Ciasto CzekoladoweKwestiaSmaku.pl KwestiaSmaku.pl
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	Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na całym świecie. Jest to tradycja nawiązująca do postaci św. Mikołaja-Biskupa Miry. Według legend podarował on prezenty potrzebującym dzieciom i dorosłym. Na obrazach przedstawiany jest on z trzema złotymi kulami. Te kule biskup podarował trzem pannom, które chciały wyjść za mąż lecz nie miały na to funduszy. W obecnych czasach pop-kultury święty Mikołaj został zamieniony na dziadka w czerwonym płaszczu z białą brodą mieszkającego na Biegunie z elfami.  Kult świętego Mikołaja Biskupa Miry jest jednak nadal żywy. Wiele katolickich parafii wciąż ma za patrona tego świętego. W naszej szkole niektóre klasy z okazji Mikołajek poszły do kina lub do Centrum Kultury Śląskiej. Był to mikołajkowy prezent z okazji tego święta.
	ROK REFORMACJI
	Rok 2017 został przez sejm śląski ogłoszony rokiem reformacji. W 1517 roku, pięćset lat temu mnich Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje słynne 95 tez. Był to początek etapu w historii  oświeconej Europy zwany reformacją. W 1518  roku reformacja dotarła do Polski. W 1573 roku ustanowiono dokument zwany Konfesją Sandomierską. Był to dokument wprowadzenia w Rzeczpospolitej tolerancji religijnej. Najwybitniejszym polskim przedstawicielem reformacji był Mikołaj Rej.  Dnia 12.12.17  roku w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU METODYCZNYM  w  KATOWICACH  odbył się finał konkursu wojewódzkiego o reformacji w Polsce.  Uczeń naszej szkoły i redaktor gazetki szkolnej- MIŁOSZ GRZONDZIEL zdobył II miejsce w tym konkursie w kategorii szkołą podstawowa.


	KIERMASZ OZDÓB I CIAST ŚWIĄTECZNYCH W NASZEJ SZKOLE
	W środę, 13 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy. Wszędzie panuje już atmosfera świąteczna, dlatego warto było zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby choinkowe oraz coś smacznego. Na kiermaszu można było kupić wiele ładnych rzeczy zdobiących mieszkanie. Warto wiedzieć, że we wsi Nowa Dęba na Podkarpaciu znajduje się muzeum bombek świątecznych. Można tam obejrzeć bombki z różnych wieków i państw oraz samodzielnie zrobić bombkę. Na końcu zwiedzania zaopatrzymy się w nowe ozdoby świąteczne w muzealnym sklepie.
	Ciekawostki: ·   Ludzkie kichnięcie "podróżuje" z prędkością około 44m/s ·  Ta informacja odmieni wasze życie - na świecie jest więcej flamingów sztucznych, niż tych prawdziwych. Są symbolem kiczu a ich twórca, Donald Featherstone, otrzymał nagrodę Ig Nobla w kategorii sztuka. Europejczycy stawiają w swoich ogródkach małe krasnale ogrodowe, a mieszkańcy USA - niewielkie, jednonożne różowe flamingi. To jedyne dzieło Donalda Featherstone'a, które zyskało sławę ·  W Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent, jest miejscowość Sandwich (kanapka). Około 3 mil od Sandwich na południe leży maleńka miejscowość Ham (szynka). Ten drogowskaz znajdziemy na przecięciu dróg z jednej miejscowości do drugiej ·  Co wspólnego mają tak różnorodne owoce, jak banan, arbuz, porzeczka i pomidor? Wszystkie są jagodami. W botanice jagodą nazywa się owoce o mięsistej, niepękającej owocni. W środku miąższu znajdują się nasiona, idealne do rozsiewania przez zjadające owoce-jagody zwierzęta ·  W Chinach zakazane jest przytulanie drzew ·  W Singapurze zakazane jest żucie gumy ·  Leonardo da Vinci potrafił malować jedna ręka i jednocześnie pisać drugą
	SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
	Przepis na TORT CZEKOLADOWY: Składniki:CIASTO: 200 g gorzkiej czekolady, 200 g masła, 1 łyżka kawy rozpuszczalnej, 170 g mąki pszennej,szczypta soli, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, ,1/4 łyżeczki sody oczyszczonej, 25 g kakao, 300 g brązowego lub białego, 3 jajka, 80 ml maślanki lub jogurtu PRZEŁOŻENIE I POLEWA: 200 g gorzkiej czekolady, 250 ml śmietanki 30%, 2 łyżki brązowego cukru. DEKORACJE: 100 g czekolady gorzkiej SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Dno tortownicy o średnicy 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz, pozostawiając brzegi papieru na zewnątrz formy. Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Czekoladę połamać na kosteczki, włożyć do rondelka razem z masłem. Dodać kawę rozpuszczoną w 125 ml zimnej wody. Podgrzewać na malutkim ogniu, aż składniki zaczną się roztapiać. Odstawić z ognia i mieszać aż składniki całkowicie się roztopią, w razie konieczności znów ustawić rondelek na ogniu. Nie podgrzewać za bardzo masy. Mąkę przesiać do miski razem z solą, proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną i kakao. Dokładnie wymieszać z brązowym cukrem. Jajka wbić do czystej miski i roztrzepać mikserem lub widelcem na jednolitą masę (nie ubijać). Wymieszać z maślanką lub jogurtem. Delikatnie wymieszać łyżką masę z czekolady, mąkę z dodatkami i masę z jajek. Przelać do formy i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 1 godzinę. Po upieczeniu sprawdzić patyczkiem czy jest już suchy. Na wierzchu ciasta powstanie bardziej twarda skorupka. Ciasto całkowicie ostudzić. Przekroić na 3 blaty (ciasto najłatwiej kroić gdy jest dobrze zastygnięte i chłodne). Czekoladę połamać na kosteczki, włożyć do miski. W rondelku podgrzać śmietankę razem z cukrem, prawie do zagotowania. Przelać do miski z czekoladą, mieszać aż czekolada całkowicie się roztopi i powstanie gładka masa. Tort przełożyć wystudzoną, gęstą masą i posmarować nią wierzch deseru. Zrobić dekorację: roztopić czekoladę i rozsmarować ją cienką warstwą na desce do krojenia. Odczekać około 1 godziny, aż masa stężeje, ale będzie jeszcze wystarczająco miękka, aby można ją było formować. Ostrym nożem zrobić wiórki z czekolady i ułożyć je na cieście. Tort trzymać w chłodnej części mieszkania lub w lodówce.



