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Pogody, słońca, radości,
W niedzielę dużo gości, 
W poniedziałek dużo
wody,                                to
dla zdrowia i urody. Dużo
jajek kolorowych, Świąt
wesołych oraz
zdrowych!                           
                  ~ Redakcja         
                        "Kujonek"
 

Najlepsi z najlepszych !!!!
klasa IV a Miłosz Dudko 4,82,Antonina Maj 4,91 
 Oliwier Nowaczyk 4,91, Julia Pawlak 5,0
 Natalia Sulikowska 4,82

klasa IV b Vanessa Superson- Dudzińska 4,82                     ,
Milena Kaliszczak 4,82 , Amelia Mikinka 4,82

klasa IV c Julia Kwiatkowska 4,82 ,Hanna Miranowicz 5,0 
 Krzysztof Paczkowski 5,0 Lena Siemińska 4,82                     Igor 
Skoneczny 4,82 , Wiktoria Szokalska 4,91

klasa V a Natalia Jeż 4,89, Agata Myślińska 5,18,                      
Nina Stachowicz 5,0

klasa V b Anna Halbina 4,98, Oliwier Rękas 4,82

klasa VI a Oliwia Hennig 5,18, Oskar Sienkiewicz 5,0

klasa VI b  Weronika Marsula 5,0

klasa VII a Zuzanna Grudzień  4,79, Amelia Hinc 5,07,           
Hanna  Lińska 4,86, Martyna Malek 5,07, 
 Karolina Niemkowicz 4,86

klasa VII b Natalia Fedoruk 5,07 , Maja Kos 4,86
 Oliwia Mutka 5,36, Michalina Sadowska 4,79

Prymusom gratulujemy......
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„7 minut po północy"
Historia chłopca, który był zbyt
dojrzały aby być dzieckiem, lecz nie
był gotowy na to, aby stanąć twarzą
w twarz z okrutnym światem. Jednak
los zmusił go do zmagania się z
chorobą swojej matki, która leżała
na łożu śmierci. Conor nie był gotowy
na taką presję. Reżyser pokazał
walkę, którą chłopak toczył sam ze
sobą, jako potwora, który odwiedzał
chłopca siedem minut po północy.
 Historia chwyta za serce i nie chce
nas opuścić jeszcze długi czas po
obejrzeniu. Jedno trzeba powiedzieć 
bez łez się nie obejdzie. Film daje do
myślenia i otwiera szeroko oczy na
świat. Myślę, że cudowne jest w tym
filmie to, że ogląda się go z wielką
przyjemnością przy czym można z
niego wyciągnąć wiele cennych
lekcji. Uważam, że film jest warty
uwagi i na pewno nikt nie pożałuje,
że go obejrzał.                                    
                     Hania

Skąd wziął się zajączek
wielkanocny?
W okresie wielkanocnym można je znaleźć
wszędzie – w dekoracjach świątecznych,
kartkach z życzeniami, wystawach,
reklamach. O kim mowa? Oczywiście o
zajączkach wielkanocnych, które na dobre
wrosły już u nas w tradycję świąt Wielkiej
Nocy. Skojarzenie zająca z Wielkanocą
sięga kilka wieków wstecz, kiedy to pojawiły
się obrazki przedstawiające to zwierzątko w
sąsiedztwie jajek wielkanocnych. Na ten
temat krążą różne teorie, spośród których
najbardziej popularne są dwie. Pierwsza – że
jest to nawiązanie do tradycji składania
podatków w naturze. Druga – że pojawienie
się tego zwierzęcia niejako zwiastuje wiosnę,
a przecież Wielkanoc to jest święto ściśle
związane z tą porą roku. Nie bez znaczenia
może być też fakt, że kiedyś w Anglii tuż po
świętach wielkanocnych rozpoczynał się
sezon polowań na zające. 
                                           Zuzia
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Ciekawostki
Wielkanocne 
1. Wcześniej okres świąteczny wolny od pracy był
dłuższy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
wolne były aż trzy dni.

2.Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc
zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda
mówi, że kamienie, którymi ukamienowano świętego
Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka
stanowią początek życia.

3. Średnio na Święta Wielkanocne wydajemy od 100
do 300 złotych.

4. Ekstremalne Drogi Krzyżowe -  EDK to przejście w 
maksymalnie dziesięcioosobowej grupie dystansu 40
kilometrów w ciszy, z niewielkim krzyżem na plecach.

Co będzie potrzebne do
zrobienia  kartek na
Wielkanoc?

Kolorowe lub białe tekturowe
kartoniki na bazę do kartek,
kartki z kolorowymi wzorami, lub inne
dowolne wzory i kolory,
króliczki, wstążeczki i inne ozdoby, u
nas przydały się kolorowe biedronki i
kwiatuszki z pianki,
bibuła lub papier kolorowy,
nożyczki,
klej szkolny, (bardzo przydaje się klej
na gorąco).

Na sam początek należy przygotować
bazę do kartek wielkanocnych. Może to
być ozdobny papier lub sztywniejsze
kartki w dowolnym kolorze. Od nas
zależy, jaka będzie wielkość i kształt
kartek, kwadratowe, prostokątne lub
jeszcze inne. Kartki zginamy na pół,
dzieląc je na dwie równe części.
Następnie zginamy je na pół i gotowe. W
ten sposób otrzymujemy idealną bazę na
nasze WIELKANOCNE KARTKI.
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Dawka uśmiechu:
1. Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest:
- Kochanie, dużo się spóźniłam?
- Drobiazg, data się jeszcze zgadza
2. Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!
3.  Żona do męża w Walentynki:
-Kochanie, co Ty na to, abyśmy oboje zrzucili wagę?
-No nie wiem, a jeśli kogoś trafimy?
4. Matematyka jest jak dobra impreza- nikt nie ogarnia.

MAŁE BABKI WIELKANOCNE (13 SZTUK)
-kakao 65g
-mąka pszenna tortowa 325 g
-jajka 10 sztuk
-mąka ziemniaczana 130g
-masło 430 g
-cukier 260g
- 2 cytryny
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-4 łyżki cukru pudru
-2 łyżki kandyzowanej skórki cytryny

1. Masło rozpuść w rondelku i pozostaw do wystygnięcia.
2. Cytrynę sparz wrzątkiem, następnie zetrzyj skórkę oraz wyciśnij sok
3. Wymieszaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia oraz kakao
4. Jaja ubij z cukrem na puszystą masę. Powoli miksując dodawaj partiami mieszaninę suchych

składników
5. Następnie dodaj skórkę cytrynową, sok i roztopione masło.
6. Piecz w wysmarowanych masłem i wysypanych mąką foremkach przez około 20 minut w

temperaturze 180 ºC.
7. Przygotuj lukier. Do cukru (ilość cukru według uznania) dodawaj stopniowo sok z cytryny, ucierając

łyżeczką, aż uzyskasz pożądaną konsystencję.
8. Po wystygnięciu udekoruj babeczki lukrem oraz kandyzowaną skórką cytrynową.
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