
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. ks.
Jana Twardowskiego w
Czachówku
Czachówek ul. Główna 56
05-530, Góra Kalwaria
Numer 4 03/18

WESOŁEGO ALLELUJA!

Mazurek
Wielkanocny

Jedną z tradycji wielkanocnych jest święcenie pokarmów, które
przynoszone są w koszyczku do kościoła. Znajdziemy w nim
zdobione pisanki. Dlaczego akurat one? Legenda mówi, że
kamienie, którymi w 34 roku naszej ery ukamienowano w
Jerozolimie Świętego Szczepana zmieniły się w czerwone jajka,
które jak wiemy oznaczają nowe życie. Inna opowieść mówi, że
zdobienie jajek zapoczątkowała Maria Magdalena, inna święta
żyjąca w czasach Jezusa Chrystusa. Albo dlaczego w te święta
jemy mazurki, a nie np. szarlotkę? To wyjątkowo słodkie ciasto
przywędrowało do nas z Azji. Dekoracje z lukru i bakalii mają
nawiązywać do tureckich dywanów. Ich symbolika jest także
wielce powiązana z Wielkim Postem. Mazurek ma być nagrodą za
40 dni umartwiania. W Wielkanoc zajadamy się również babką.
Zwyczaj jej pieczenia także przywędrował do nas zza granicy. W
tym przypadku z Litwy i Białorusi. Ciasto o stożkowym kształcie
zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu do kolistych spódnic,
ubieranych od święta przez starsze kobiety na wsiach. Jest też
teoria, że babka wielkanocna wywodzi się z czasów XVIII-
wiecznego polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Ponieważ
władca bardzo sobie cenił owe ciasto i kojarzyło mu się ono
kształtem z turbanem Ali Baby, bohatera książki “Baśnie Tysiąca i
Jednej Nocy”, dlatego nadano mu taką nazwę.                                
                           Sara Hulanicka

Wielkanoc, Zmartwychwstanie
Pańskie jest najważniejszym
świętem w chrześcijańskim
kalendarzu. W tym roku,
śmiesznie się złożyło, że wypada
akurat w Prima Aprilis.
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Ciasto: 1/2 kostki masła, 4 łyżki cukru, 1/2
łyżki proszku do pieczenia, 1 jajko, 2 szkl.
mąki tortowej.  Polewa: szkl. mleka w
proszku, 1/2 szkl. cukru, pół kostki
masła, 2 łyżki mleka, 3 łyżki
kakao. Dodatkowo: 300 g dżemu
jabłkowego, 1 galaretka
agrestowa, bakalie. Zagnieść ciasto
odłożyć na ok. pół godziny do lodówki. Po
tym czasie całe ciasto rozwałkować, piec
w 180 stopniach przez ok. 20
minut. Upieczone ciasto przekroić na dwie
równe części. Posmarować
gorącym dżemem z suchą galaretką i
przełożyć ciasto. 
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KOKTAJL
MANDARYNKOWY

Być pięknym na wiosnę!

Aby być zdrowym, szczupłym nie trzeba akurat
biegać, ja na przykład pływam. Jednak można też
jeździć na rowerze czy na rolkach. Zastanawiałyśmy
się z koleżankami czemu kobiety tak bardzo pragną
zmienić swoją sylwetkę właśnie na wiosnę, czemu
chcą schudnąć? Nad tym pytaniem wiele osób łamie
sobie głowę, a odpowiedź jest bardzo prosta
(uświadomiła mi to mama):  panie po prostu chcą
dobrze prezentować się latem na plaży w stroju
kąpielowym. Szanuję to, ale radzę nie stosować “diety-
cud” paniom tylko dlatego, że wydaje im się, “że są za
grube”. Przed intensywnym odchudzaniem należy
skonsultować się z dietetykiem, aby nie zrobić sobie
krzywdy. Ze swej strony ludziom, którzy chcą zrzucić
troszeczkę kilogramów w rozsądny sposób polecam
choć odrobinę ruchu.

Urszula Matysiak

Szukając przepisów na jakiś zdrowy koktajl,
wypróbowałam jeden - ten który był zdrowy i prosty.
Myślę, że każdy z nas mógłby go zrobić, ponieważ
zawiera bardzo mało składników i są one dostępne w
każdym sklepie spożywczym. 
Składniki: 20 dag mandarynek (wystarczą 3), 250 ml
kefiru, 1 łyżka soku z cytryny, 2 dag cukru.
Przygotowanie: Mandarynki, sok z cytryny i cukier
zmiksować razem. Dolać kefir i ponownie miksować.
Nalać do szklanek. Schłodzić przed podaniem lub
dodać kostkę lodu.
Ten przepis jest moim ulubionym, musicie
koniecznie go wypróbować! 

                                                     Małgorzata Góra SH
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Szkoła Podstawowa im. ks.Jana Twardowskiego w
Czachówku organizowała II Gminny Konkurs
Plastyczny "Palma Wielkanocna". Do ścisłego finału
zakwalifikowało się 48 palem ze wszystkich szkół
naszej gminy. Nagrody do konkursu ufundował
Dyrektor Placówek Oświatowych Bogdan Wrochna.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w naszej
szkole 27 marca. Szczegółowe informacje o
laureatach konkursu oraz fotorelację można podziwiać
na naszej stronie internetowej.            UM

Wiele osób w Czachówku biega. Pokonują
samego siebie. Nie siedzą w kółko przed
komputerem zajadając się śmieciowym
jedzeniem, tylko uprawiają sporty na świeżym
powietrzu, bo wiedzą, że w tym tkwi recepta na
dobrą kondycję i ładny wygląd.
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Tym razem się nie udało, ale następnym
razem…

Warszawska Syrenka wierszem malowana

ACh

ACh

Dzieci deklamowały fragmenty prozy i wiersze
popularnych polskich poetów. Jury w 7-osobowym
składzie wytypowało 5 dziewcząt, które następnie
reprezentowały nas w konkursie gminnym. W kategorii
klas 0-3 najlepsze okazały się: Basia Chmielewska
(klasa 0), Michalina Kuczkowska (klasa 1), Wiktoria
Strzyżewska (klasa 3), a w klasach 4-6: Urszula
Matysiak (klasa 5) oraz Sara Hulanicka również z
klasy 5. 20 marca dziewczynki pojechały do Ośrodka
Kultury w Górze Kalwarii, gdzie prezentowały swoje
wykonania. Nagrodzona wyróżnieniem została
najmłodsza i najodważniejsza uczestniczka, którą
dano na “pierwszy ogień” - Basia Chmielewska.
Starsze uczestniczki także świetnie deklamowały, lecz
jury miało twardy orzech do zgryzienia, aby z dużego
grona uczestników wybrać laureatów.                           
             Sara Hulanicka

Nasi uczniowie już od miesięcy trenowali do Gminnych Mistrzostw  w Tenisie Stołowym w Szkole
Podstawowej Baniosze. 14 lutego odbyły się  wewnętrzne mistrzostwa, które wyłoniły reprezentantów naszej
szkoły. Drużynę chłopców reprezentowali: Szymon Król, Igor Nowicki oraz Igor Biadun, drużynę dziewcząt:
Ania Zwolińska, Kinga Romanowska i Ula Matysiak. Jak stwierdził nasz trener Robert Michota pokazaliśmy
się z dobrej strony, walcząc o każdą nawet najtrudniejszą piłkę. Z dużym optymizmem należy spojrzeć na
drużynę dziewcząt, które wygrały dwa mecze i w wyrównanej walce o wejście do finału uległy Górze Kalwarii
 2:3. W meczu o III miejsce również nieznacznie musiałyśmy uznać wyższość drużyny z Dobiesza. Porażka
podziałała na nas motywująco, ponieważ zdecydowanie chętniej trenujemy tenisa stołowego. Wreszcie
poczuliśmy ducha walki.                                                            Kinga Romanowska

RM

29 uczniów naszej szkoły wzięło udział
w szkolnych eliminacjach do 41.
Konkursu Recytatorskiego
“Warszawska Syrenka”.
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Nasi Redaktorzy!

Nazywam się Ula Matysiak, mam
10 lat. Interesuję się zwierzętami i
ogólnie przyrodą, ponieważ świat
jest ciekawy, a zwierzęta takie
słodkie. Lubię też robić zdjęcia.
Fotografuję wszystko co mnie
zachwyci. 

Mam na imię Małgosia i 11 lat.
Gram na pianinie i jeżdżę na
rolkach. Uwielbiam czytać książki i
marzyć. Do pracy nad szkolną
gazetką zachęciła mnie p.
Chmielewska mówiąc, że własne
talenty trzeba rozwijać, a ja ponoć
je mam. 

Nazywam się Gabrysia Nawara.
Mam 12 lat. Interesuję się muzyką,
sportem, plastyką, ale największą
moją pasją jest taniec. Należę do
Formacji Tanecznej „Bartek”.
Bierzemy udział w zawodach
tanecznych i często stajemy na
podium.

.

Jestem Karol Kępa, interesuję się
układaniem kostki Rubika. Lubię
grać w Fortnite`a, Minecraft oraz
oglądać filmy na serwisie Youtube
na komputerze. Lubię też
wyzwania, więc postanowiłem
współtworzyć dla was gazetkę.

Nazywam się Mikołaj, mam 11 lat.
Największą przyjemność sprawia
mi gra na konsoli w FIFĘ 17. Lubię
czytać komiksy. Dużo radości
sprawia mi robienie zdjęć. Piłka
nożna to moja pasja, gram na
pozycji lewego skrzydłowego.

Nazywam się Tomek Szymański,
mam 11 lat. Interesuję się grami
komputerowymi i sportem.
Najbardziej lubię biegać, bo wtedy
mogę pokonywać swoje słabości.
W wolnym czasie chętnie
pomagam mamie. 
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