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        Piórem spisane-  
  wiersze znane i nieznane
 

TWÓJ PORTRET WIOSENNY

                       Chciałbym Cię narysować
Wiosny delikatną kreską

By zbiegły się wszystkie fiołki
Nad zbudzoną z zimy rzeką

 
Chciałbym by twe włosy

Były jak warkocze leszczynowe
A usta twe szalone

W kolorze pierwszych poziomek

Chciałbym by twe oczy
W majową mgłę były oprawione

Żebyś cała się śmiała
Jak wiosenny dzwonek

 
Chciałbym - lecz słów brakuje

I wszystkie się plączą
Chciałbym - lecz nie zdążyłem
Dzień znów schodzi się z nocą

Adam Ziemianin

.

.

WIOSNA 

Ile wiosna barw rodzi, 
Ile błysków, odcieni, 

Kiedy w stawie się co dzień 
Nowym świtem rumieni? 

Gra z pączkami w zielone, 
Kwiatom główki rozchyla, 

Wydobywa z osłonek 
Wzorzystego motyla ... 
Ile wiosna ma głosów? 

Czy je kiedy kto zliczył? 
Gwizdów szpaków i kosów, 
I pośpiewów słowiczych? 
Splata nuty w piosence 

Brzozom szemrze w warkoczach, 
Piśnie dziobkiem pisklęcym, 

Z bocianami klekocze... 
Ile wiosna ma woni, 

Jakim wiatrem powiewa? 
Pachnie płatkiem jabłoni 
I listkami na drzewach, 

Świeżą ziemią, strumieniem, 
Kaczeńcami na łące. 

Pachnie światłem czy cieniem? 
Kroplą deszczu - czy słońcem? 

Ile wiosna ma wzruszeń, 
Czy kto zliczył właściwie? 

Westchnień lekkich jak puszek, 
Kolorowych zdziwień? 
Jak wyrazić ją prosto 

W barwie, w nutach i w słowie? 
Ile odmian ma wiosna? 

Kto wie, niechaj odpowie.

Hanna Łochocka

.
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                          Miesiąc za miesiącem ucieka ...  
                           Przyjrzyj się im, nie zwlekaj !

Chłopcy i dziewczęta
Poznajcie nietypowe kwietniowe święta!

  1 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Ptaków
  2 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
  Światowy   Dzień Świadomości Autyzmu
  3 kwietnia  Dzień Tęczy
                    Dzień Niewidzialnej Pracy
  4 kwietnia  Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt
                    Światowy Dzień Geografa
  5 kwietnia  Dzień Grzeczności za Kierownicą
  6 kwietnia  Światowy Dzień Sportu
  7 kwietnia  Światowy Dzień Zdrowia
                    Dzień Pracownika Służby Zdrowia
10 kwietnia  Dzień Rodzeństwa 
11 kwietnia  Polski Dzień Radia
12 kwietnia  Dzień Czekolady
14 kwietnia  Dzień Patrzenia się w Niebo
                    Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
15 kwietnia  Światowy Dzień Sztuki
18 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
19 kwietnia  Dzień Rowerowy
22 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
24 kwietnia  Europejski Dzień Śniadania
25 kwietnia  Światowy Dzień Pingwina
28 kwietnia  Dzień Ziemi
29 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Tańca
30 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Jazzu

. .
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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana
Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez
najmłodszych. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych
Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, inny kraj jest gospodarzem tego dnia, projektując i rozsyłając plakat z
mottem.
Polska była organizatorem tego dnia w roku 1979 roku. Motto „Książka moim oknem na świat” wymyślił Wojciech
Żukrowski, a sam plakat projektował Jerzy Czerniawski.
W Czechach, które w 2007 roku były organizatorem „Dnia Książki dla Dzieci”, narodziła się akcja nazwana „Nocą
z Andersenem”. Dzieci spędzają tę noc w bibliotekach czytając i słuchając bajki.
W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za zadanie
uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma na celu zachęcenie
rodziców do czytania książek swoim dzieciom.
Gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w jubileuszowym 2017 roku była Rosja, a autorem
pięknego Listu do dzieci całego świata pod hasłem “Rośnijmy z książką!”– Sergiej Machotin. Myślimy, że warto
ten wyjątkowy list przypomnieć naszym czytelnikom.

Rośnijmy z książką!

We wczesnym dzieciństwie uwielbiałem budować domki z klocków i wszelkiej maści zabawek. A w miejsce
dachu często kładłem książeczkę, taką dla dzieci, z obrazkami. W marzeniach wpełzałem do tego domku,
kładłem się na łóżku zrobionym z pudełka od zapałek i patrzyłem to na obłoki, to na rozgwieżdżone niebo –
zależnie o tego, jaki obrazek bardziej się spodobał.
Nieświadomie postępowałem zgodnie z życiową regułą każdego dziecka, usiłowałem stworzyć sobie przytulne i
bezpieczne środowisko bytowania. A książka dla dzieci bardzo mi w tym pomagała.
Potem podrosłem, nauczyłem się czytać, a książka w moim życiu zaczęła coraz bardziej upodabniać się nie do
dachu, a do motyla. Lub nawet do ptaka. Kartki szeleściły i przypominały skrzydła. Wydawało się, że leżąca na
parapecie okna książka zaraz uleci z otwartego okna w nieznane. Brałem ją do ręki, zaczynałem czytać, a ona
się uspokajała. Razem z książką udawałem się do obcych krain i światów, poszerzając przestrzeń mojej
wyobraźni.
Jaka to radość trzymać w rękach nową książkę! Jeszcze nie wiesz, o czym jest. Powstrzymujesz się od
pokusy, żeby zajrzeć na ostatnią stronę. A jak pięknie pachnie! I przecież nie da się rozłożyć tego zapachu na
składowe: farba drukarska, klej… Nie, to właśnie książkowy zapach, ekscytujący, niepowtarzalny. Koniuszki
niektórych stron sklejone, jak gdyby książka się jeszcze nie obudziła. Obudzi się, kiedy zaczniesz ją czytać.
Dorastasz, a świat dokoła komplikuje się. Rodzą się pytania, na które nie każdy dorosły chce odpowiedzieć. A
przecież potrzeba podzielenia się z kimś swoimi wątpliwościami i tajemnicami jest wielka. I oto na pomoc znów
przybywa książka. Wielu na pewno przyłapywało się na myśli: to o mnie tu napisano! I ukochany bohater
znienacka okazuje się być podobny do ciebie. Ma te same problemy i godnie sobie z nimi radzi. A znów tamten
bohater w ogóle nie jest do ciebie podobny, ale tak by się chciało go naśladować, być tak samo odważnym i
pomysłowym.
Kiedy jakikolwiek chłopiec lub dziewczynka mówią: „Nie lubię czytać!”, chce mi się śmiać. Dlatego, że po prostu
nie wierzę tym dzieciom. Przecież oni na pewno i lody jedzą, i w gry grają, i ciekawe filmy oglądają. Innymi słowy
lubią sprawiać sobie przyjemność. A czytanie – to nie tylko wysiłek, szkoła uczuć, rozwijanie wyobraźni, 
a nawet osobowości, ale przede wszystkim ogromna przyjemność.
Właśnie dla niej pisarze dla dzieci piszą swoje książki!

Sergiej Machotin
/Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci/

/Źródło:www.ibby.pl
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                                Wiosenne impresje
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                    Fantazje, wspomnienia, marzenia  
                         mój własny punkt widzenia

Gdybym był malarzem, namalowałbym… 

Bardzo lubię wiosenną i letnią porę roku. Gdybym był malarzem, namalowałbym łąkę pełną kwiatów. Na łące
byłoby bardzo kolorowo. Nad kwiatami latałyby pszczoły, motyle i ptaki. Na błękitnym niebie płynęłyby białe jak
śnieg chmury i świeciłoby żółte jak żonkil słońce.

Adam Górniak

Gdybym był malarzem, malowałbym raczej jakieś mroczne rzeczy. Ponieważ preferuję takiego rodzaju tematykę
i malowałbym tego rodzaju dzieła, moją inspirację czerpałbym z horrorów. Ulubioną postacią tego gatunku jest
Freddy Krueger z „Koszmaru z ulicy Wiązów”. Wzorowałbym się też trochę na malarzu Beksińskim, ponieważ
lubię jego obrazy, przynajmniej niektóre. Zacząłbym jednak od krajobrazów.

Kuba Stefaniak

Gdybym była malarką, namalowałabym piękny obraz. Przedstawiałby on wspaniały widok: rozległy park, a w nim
śliczne jeziorko. Nad jeziorem siedzę ja wraz z całą moją rodziną, bawiąc się w różne gry i miło spędzając czas.

Nikola Rutkowska

Bardzo lubię przyrodę. Gdybym był malarzem, namalowałbym obraz z pięknym widokiem na góry Karpaty i
cudownym widokiem na lasy pełne zwierząt. Użyłbym różnych odcieni zieleni i błękitu. Chciałbym, żeby ten
obraz trafił kiedyś na jakąś wystawę.

Rafał Gwizdała

. .
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Wywiad z pielęgniarką Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy –

Panią Krystyną Cholewą

Corocznie od 1950 roku, w dniu 7 kwietnia (w rocznicę
powstania WHO – Światowej Organizacji Zdrowia),
obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest
zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i
zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na
świecie. Przy tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z
Panią Krystyną Cholewą – najsympatyczniejszą
pielęgniarką.

R.: Czy chętnie chodziła Pani do szkoły?
KCh.: Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Moja klasa
liczyła zaledwie osiem osób, czułam się w niej jak w
domu.
R.: Jakie przedmioty najbardziej lubiła Pani w
szkole, a za jakimi Pani nie przepadała?
KCh.: Moim ulubionym przedmiotem szkolnym od
zawsze była królowa nauk – matematyka.
Nie przepadałam szczególnie za językiem polskim i
historią. Pisanie długich i nudnych wypracowań nigdy
nie było moją mocną stroną.
R.: Jakie zabawy z dzieciństwa wspomina Pani
najmilej?
KCh.: Najmilej wspominaną przeze mnie zabawą z
dzieciństwa jest gra w dwa ognie.
Czerpałam wiele radości z zabawy na boisku z innymi
dziećmi.

.

R.: O jakim zawodzie marzyła Pani jako dziecko?
KCh.: Od dziecka chciałam zostać nauczycielką.
R.: Na głowach dziewczynek wyczarowuje Pani
codziennie przepiękne fryzury. Czy nigdy nie
myślała Pani o zawodzie fryzjerki?
KCh.: Kiedy trochę podrosłam, czesałam wszystkie
moje lalki. Czułam się wtedy jak prawdziwa fryzjerka.
Kawałek mojej dziecięcej pasji został we mnie do dziś,
ogromnie się cieszę, kiedy widzę uśmiechnięte twarze
dziewczynek.
R.: Czy zawsze pracowała Pani w szkole? Od ilu lat
pracuje Pani w naszym Ośrodku i co zadecydowało
o tym, że podjęła Pani pracę pielęgniarki?
KCh.: Do pielęgniarstwa namówiła mnie przyjaciółka
mojego brata. Czułam się zafascynowana jej
opowieściami o pracy pielęgniarki.
Moja przygoda w tym zawodzie zaczęła się od pracy
w szpitalu wojskowym, na sali operacyjnej. Do „załogi”
Ośrodka dołączyłam w kwietniu 2007 roku.
R.: Na co najczęściej skarżą się uczniowie, kiedy
do Pani przychodzą?
KCh.: ”Paluszek i główka” to od zawsze szkolna
wymówka.
R.: Za co najbardziej lubi Pani swoją pracę?
KCh.: Wchodząc do pracy wiem, że zawsze ktoś na
mnie czeka, uśmiechnie się do mnie, powie coś
miłego. Wiem, że dzieci cieszą się, że przychodzę do
pracy. Przebywanie z nimi sprawia mi ogromną
przyjemność.
R.: Jakie ma Pani marzenia zawodowe?
KCh.: Nie chcę niczego zmieniać. Czuję, że to jest
moje miejsce.
R.: Co w pracy z dziećmi i młodzieżą daje Pani
największą satysfakcję?
KCh.: Największą satysfakcję sprawia mi zaufanie,
jakim darzą mnie podopieczni.
Bardzo lubię pomagać im rozwiązywać swoje
codzienne problemy.

.
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             Kącik AACR.: Czy na co dzień prowadzi Pani zdrowy tryb
życia?
KCh.: Nie zawsze się udaje, ale staram się jak tylko
mogę.
R.: W jaki sposób najbardziej lubi Pani spędzać
wolny czas?
KCh.: Uwielbiam spędzać wolne popołudnia na
rozmowie w rodzinnym gronie przy kawie.
R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałaby
Pani ze sobą na bezludną wyspę.
KCh.: Różaniec, książkę, walizkę z mężem w środku.
R.: Proszę uzupełnić spis Pani „rzeczy”
ulubionych:
KCh.:
film: „Cudowny chłopak”
aktor(ka): Julia Roberts
zespół muzyczny: Queen
wokalista(ka): Freddie Mercury
pora roku: wiosna
kwiat: storczyk
potrawa: rosół
strój: mała czarna sukienka
kolor: biały
święto: Boże Narodzenie
R.: Co jest Pani największym marzeniem?
KCh.: Chciałabym pojechać do Ziemi Świętej.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę :)

.

Nasi dziennikarze AAC 

.

.

..

Sebastian

Weronika

.
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          Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA

" Pamięć o żołnierzach wyklętych "

5 kwietnia 2018 r. mieliśmy okazję wystąpić z przedstawieniem „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” w Szkole
Podstawowej nr 38. Zasłuchana, zapatrzona i wzruszona widownia pozwoliła nam odnieść wrażenie, że nasza
„lekcja historii” została dobrze przygotowana. 

Międzyszkolny konkurs udzielania pierwszej pomocy

W dniu 9.04.2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy odbył się Międzyszkolny
Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy. Tegorocznej edycji konkursu patronowało hasło „Ratujmy innych
bezpiecznie”. W konkursie brali udział uczniowie z pięciu szkół. Naszą placówkę reprezentowali: Agnieszka
Urbanek, Rafał Gwizdała i Jakub Glamowski. Po trzech konkursowych etapach (test wiedzy, udział w
pozorowanej scence, resuscytacja krążeniowo – oddechowa ) ogłoszono wyniki. Nasi uczniowie wykazali się
dużą wiedzą i umiejętnościami z udzielania pierwszej pomocy. W rezultacie zajęli wysokie II miejsce.
GRATULUJEMY !

.

.

.
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" Kreator kariery"

W ramach projektu „Kreator Kariery” - wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 ubiegłorocznych absolwentów Szkoły
Przysposabiającej do Pracy uczestniczyło w szkoleniu, a obecnie odbywa staż zawodowy w zakładach pracy.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników, a dodatkowo wsparcie finansowe na odbycie szkoleń i
stażu zawodowego. Nasi absolwenci chętnie zaangażowali się w realizacje projektu, odbyli wymagane szkolenia i
obecnie pracują w ramach umów stażowych.

Miejski Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców na Granicznej
W środowe, zimne i pochmurne przedpołudnie 11 kwietnia, organizowaliśmy jako Ośrodek dużą, sportową
imprezę na Orliku. Gościliśmy drużyny piłkarskie dziewcząt i chłopców z placówek na Jesionowej, Krasińskiego,
Grunwaldzkiej i Akademickiej. W zawodach brało udział 60 zawodników w 8 reprezentacyjnych zespołach.
Rozegraliśmy 10 zaciętych meczów. Na szczęście pod koniec Turnieju pogoda się zdecydowanie poprawiła. 
Nasze sukcesy to:
II miejsce drużyny dziewcząt, które nie przegrały żadnego meczu (1:1) i (1:0), a ich lokatę ustalił ogólny bilans
strzelonych bramek. Zespół dziewcząt tworzyły : Iza i Natalia Koslowskie, Weronika i Paulina Walczak,
Natalia Piszcz, Agnieszka Grocholska i Małgorzata Pietrakowska.
III miejsce w grupie chłopców, którzy dopiero zbierają doświadczenie w tej trudnej grze zespołowej i
prawidłowym pełnieniu ról na boisku. W zespole chłopców grali: Marcin Barylski, Wojtek Lepert, Tomasz
Kaczmarek, Michał Zmiendak, Sebastian Kijanowski, Kamil Karwasz, Daniel Tusień i Sebastian Pieprzyk
(najlepszy bramkarz turnieju).

.

.

.
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II Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych

Zawsze lubiłam oglądać bajki ... i nadal lubię. Ktoś mógłby rzec, że to dziecinne i że nie wypada. Ale jak to?
Przecież w każdym tkwi dziecko, a poza tym bajki mają w sobie coś magicznego, niosą za sobą
przesłanie...Tegoroczny Przegląd Małych Form Teatralnych zorganizowany został pod hasłem przewodnim:
,,Chcecie bajki... oto bajka!”
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu, dostarczyliście nam niezapomnianych
przeżyć i wrażeń. Bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielom i opiekunom grup teatralnych za trud włożony w
przygotowanie tak niezwykłych przedstawień teatralnych. 

Wojewódzki Konkurs Logopedyczno - Plastyczny " Oddychaj przeponą z przyrodą zieloną  . Weź głęboki
oddech poczuj magię drzew . "

Uczeń - Jakub Krakowski- zajął I miejsce w Wojewódzkim  Konkursie Logopedyczno-Plastycznym: „Oddychaj
przeponą z przyrodą zieloną. Weź głęboki wdech, poczuj magię drzew!”. Poprzez stosowanie technik
logopedyczno- plastycznych namalował wiosenne drzewo, które zachwyciło swoim urokiem jury. Kubie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

.

.

.
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Warto pamiętać

Młodzież naszego Ośrodka (uczniowie klasy 5a i klas przysposabiających do pracy) poznaje ważne historyczne
postacie związane z Bydgoszczą. Taką właśnie niezapomnianą osobą był Leon Barciszewski – ostatni

przedwojenny prezydent naszego miasta. Aby dowiedzieć się trochę więcej o tym pracowitym, dbającym o
rozwój Bydgoszczy, skromnym i lubianym przez bydgoszczan prezydencie, odszukaliśmy Jego pomnik. Leon

Barciszewski został aresztowany, torturowany i rozstrzelany przez Niemców w listopadzie 1939r. 

Tegoroczne Miejskie Igrzyska Sportowe zakończone

W poniedziałek, 16 kwietnia w KP SOSW nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej przy ul.
Akademickiej w Bydgoszczy, zakończyły się tegoroczne rozgrywki sportowe w ramach XII edycji Miejskich
Igrzysk Sportowych. Dyscypliną sportową, która została rozegrana jako ostatnia były biegi przełajowe na 1000m.
Na 20 startujących zawodników, w czołówce przybiegł Wojtek Lepert. W środku stawki dobiegli także w
kolejności : Marcin Barylski, Sebastian Kijanowski i Daniel Tusień.
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego " Uśmiechnięte cztery łapy "

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 17 kwietnia, w internacie. Na spotkanie przybyli autorzy prac, wraz z
nauczycielami, szczególnie miło powitaliśmy gości z Zespołu Szkół w Koronowie, Szkoły Podstawowej nr 10 i

Szkoły Podstawowej nr 34 w Opławcu. Na konkurs wpłynęły ponadto prace uczniów ZS nr 30, SOSW w Pile, SP
nr 13 w Grudziądzu i naszego ośrodka. Wszyscy autorzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i

zaangażowaniem, prace wykonane były bardzo różnorodnymi technikami.

 " Przez zielone okulary "

9 kwietnia 2018r uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy Karolina, Krzysiu i Rafał wzięli udział w
Międzyszkolnym Konkursie w Żninie, który skierowany był do Szkół Przysposabiających do Pracy. Była to już X
edycja konkursu z cyklu „Przez zielone okulary”. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą z
książki „Oto jest Kasia”, oraz wiadomościami na temat książek i czasopism. Gratulujemy uczestnikom 4
miejsca.
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X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych 

W mityngu wzięło udział 50 zawodników i 15 trenerów z 8 województw oraz wolontariusze i organizatorzy. W
piątek witaliśmy wszystkich w progach hotelu Zawisza od godzin porannych, gdzie zawiązywały się nowe
przyjaźnie, odnawiały stare znajomości oraz uzupełniały formalności. Piątkowe popołudnie czas zajął trening na
sali gimnastycznej oraz pierwsze preeliminacje, które skończyły się w sobotę po ceremonii otwarcia. Podczas
ceremonii uczennica naszego Ośrodka i zawodniczka klubu Tacy Sami Bydgoszcz NIKOLA RUTKOWSKA
złożyła słowa przysięgi. Sobotnie popołudnie to rywalizacje w grupach- finały, gdzie wszyscy zawodnicy walczyli
o jak najwyższe miejsce na podium. Lekki stres towarzyszący zawodnikom przed startem utrzymywał się do
niedzielnego przedpołudnia, ponieważ wtedy odbyły się ostatnie rywalizacje w grupach. Województwo Kujawsko-
Pomorskie wystawiło 3 zawodniczki i 1 zawodnika z klubu Tacy Sami Bydgoszcz, którzy zdobyli łącznie 14
medali i jedną wstążkę

Każdy jest ważny - Festyn integracyjny

W chłodne i dżdżyste środowe przedpołudnie w SP 10 zostało zrealizowane niecodzienne przedsięwzięcie w
ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego pod nazwą "Każdy jest ważny" Festiwal integracji. Impreza, której
pomysłodawcami i wykonawcami byli nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka, powstała jako wynik ciągle
zbyt małej integracji w środowisku osób niepełnosprawnych.
Cieszy ogromnie fakt, że wśród 50 uczestników, znalazły się grupy uczniów z Granicznej, Jesionowej,
Fordońskiej i Śląskiej. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem tego ważnego społecznie wydarzenia, czuwało
kilkunastu wolontariuszy z Zespołu Szkół na Osowej Górze.
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      Uczta dla brzucha - 
           kącik łasucha

Śmiechu warte
kącik z żartem

Szybki biszkopt z owocami

Biszkopt:
4 jajka, 1 szkl. drobnego cukru, 1 szkl. mąki
pszennej,1 łyżka mąki ziemniaczane, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, szczypta soli, 1-2 łyżki oleju
Dodatkowo:
średni kubek kwaśnej śmietany 18% Zott (330g)
puszka brzoskwiń (lub świeże truskawki)
2 galaretki brzoskwiniowe (truskawkowe)

Galaretki rozpuszczamy w 3 szklankach wrzącej
wody. Odstawiamy do stężenia.
Białka ubijamy na sztywną pianę, dodając na początku
szczyptę soli. Do ubitych białek stopniowo dodajemy
cukier. Nie przerywając ubijania dodajemy po 1 żółtku.
Cienkim strumieniem wlewamy olej, miksujemy chwilę,
po czym mikser odkładamy. Do masy wsypujemy
przesiane obie mąki z proszkiem do pieczenia,
delikatnie mieszamy szpatułką. Gotową masę
przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia
formy (21x28cm ewentualnie 21×32). Pieczemy w
piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20-25
minut.
Biszkopt od razu po upieczeniu wyjmujemy z formy i
przekrawamy go na dwa blaty. Gorący smarujemy
kwaśną śmietaną, przykrywamy drugim blatem. Lekko
dociskamy.
Na biszkopcie układamy pokrojone na plasterki
brzoskwinie (lub połówki truskawek). Zalewamy
tężejąca galaretką.

.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

***

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w
drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę
pana.

***

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok.  

***

Grzesiek wraca ze szkoły. Już od progu woła:
- Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja
odpowiedziałem pani na pytanie!
- A o co pytała? - Kto nie odrobił lekcji. 
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