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Nadeszła majówka

                                                                                                       

               Majówka to czas, w którym większość z nas

wybiera się w wiele ciekawych miejsc aby odpocząć oraz

razem z najbliższymi cieszyć się z pięknej wiosennej

pogody. W tym numerze postaram się pokazać ciekawe

pomysły, jak można spędzić ten długi majowy weekend.

Nie zabraknie tu propozycji miejsc, w jakie możecie

wyjechać z rodziną, ciekawych przepisów na różne

słodkości oraz zagadek i łamigłówek związanych z wiosną.

Jeżeli jeszcze nie macie planów na te kilka dni, może tu

znajdziecie jakąś inspirację. Zapraszam do lektury!

Maj 2018

1
maja

Święto Pracy

3
maja

Święto Konstytucji 3 Maja

20
maja

Zielone Świątki (Zesłanie
Ducha Świętego)

26
maja

Dzień Matki

31
maja

Boże Ciało
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  Miejsca, gdzie warto
spędzić Majówkę

Zakopane
Zakopane to miasto w południowej Polsce, w województwie
małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego, do którego turyści
uwielbiają przyjeżdżać zarówno latem jak i zimą. Jednak wiosną to
miejsce jest wyjątkowo piękne. W Zakopanem znajduje się wiele
atrakcji jednak najciekawsze to np: Tatrzański Park Narodowy, Morskie
Oko, Czarny Staw, Siklawa. Warto odwiedzić również: Krupówki, Kolej
na Gubałówce oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Wiosną w Zakopanem zakwitają górskie hale dlatego o
tej porze roku warto tu przyjechać. Znajduje się tu wiele turystycznych
szlaków, dzięki którym możemy w pełni cieszyć się górskimi widokami
i pięknem tatrzańskiej przyrody.

Góry Świętokrzyskie
 Góry Świętokrzyskie (nazywane tak od relikwii drzewa Krzyża
Świętego znajdujących się na Łysej Górze) to najstarsze góry w
Polsce. W górach tych turysta odnajdzie niezliczone atrakcje,
charakterystyczne dla tego obszaru i rzadko spotykane gdzie indziej.
Region ten ze względu na swój wiek jest ewenementem. Dorównują mu
tylko Sudety jeśli chodzi o różnorodność budowy geologicznej i
bogactwo występujących tu minerałów,dlatego też Góry Świętokrzyskie
to raj dla geologów, zarówno tych domorosłych, jak i naukowców.
Warto przyjechać tu na majowy weekend i zobaczyć np: Jaskinię Raj,
Główny Szlak Świętokrzyski oraz bogactwa przyrodnicze
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na pewno znajdziecie tu jeszcze
wiele ciekawych atrakcji.

Opole
Opole jest historycznym miastem z piękną Starówką. Miasto to
większości z nas kojarzy się tylko z Festiwalem Piosenki Polskiej
choć znajdziecie tu wiele ciekawszych atrakcji. Dlatego warto tu
przyjechać, by się o tym przekonać i poznać ciekawe atrakcje
Opola, np. Staw Zamkowy z grającą fontanną, Wieża Piastowska,
Zoo lub Fontannę - Opolską Ceres. Ale Opole to nie tylko zabytki
można tu również podziwiać urocze, zielone tereny, a tych tu nie
brakuje.  Koniecznie trzeba przejść się nad Młynówkę by zobaczyć
rząd przepięknych, kolorowych kamieniczek. To miasto to
naprawdę skarbiec cennych zabytków i atrakcji.
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Przepyszne
przepisy

Owocowy sernik

Składniki:
100 g ciastek kruchych, 50 g masła + do
posmarowania foremki, 500 g sera na sernik,
dwa jajka, 1 cytryna (otarta skórka + sok), 1/2
szklanki cukru, 100 g jagód, borówek lub innych
owoców sezonowych

Sposób przygotowania:
1. Foremkę 18x18cm smarujemy masłem i

wykładamy papierem do pieczenia.
2. Ciastka kruszymy w malakserze. Dodajemy

rozpuszczone masło, mieszamy. Masa
powinna mieć konsystencję mokrego piasku.

3. Masę ciasteczkową przekładamy do formy i 
wstawiamy do piekarnika(180 stopni) na ok. 20
minut.

4. Ser, jajka, cukier, sok i skórkę z cytryny
miksujemy na głdką masę. Masę serową
przekładamy na podpieczony spód. Na wierzch
delikatnie i w miarę równomiernie wykładamy
owoce.

5. Sernik pieczemy około 40 minut. . Gotowe
ciasto  wstawiamy do lodówki na minimum 3
godziny. Smacznego!

Sernik z owocami

Pancakesy czyli amerykańskie naleśniki

Składniki:
250 ml mleka, 200 g mąki pszennej, 1 jajko, 1
żółtko, 5 łyżek masła, 20 g świeżych drożdży, 50 g
cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 200 g owoców,

Przygotowanie:
1. Drożdże  pokruszyć i zalać połową ciepłego
mleka, dodać łyżkę mąki i łyżkę cukru, dobrze
wymieszać i odstawić na kilka minut w ciepłe
miejsce.
2. Jajko i dodatkowe żółtko  utrzeć razem z cukrem.
3. Do piany dodać wyrośnięte drożdże, pozostałą
część mleka, cukier waniliowy oraz 2 łyżki
roztopionego i przestudzonego masła.
4. Mąkę należy przesiać do miski razem ze
szczyptą soli, a następnie połączyć z jajkami
wymieszanymi z pozostałymi składnikami. 
5. Przygotowane ciasto należy odstawić do
wyrośnięcia na około godzinę.
6. Pancakesy należy smażyć na rozgrzanej patelni
posmarowanej pozostałą częścią masła.
Smacznego!Amerykańskie naleśniki
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Ciekawostki, zagadki...

               Czy wiesz że...

Jeśli Grzegorz XIII nie uznałby kalendarza
gregoriańskiego w 1582 roku, który jest
używany niemal na cały świecie, co każde
następne 128 lat od daty wprowadzenia
równonoc wiosenna przypadałaby o cały dzień
kalendarzowy wcześniej. Doprowadziłoby to do
momentu, w którym Wielkanoc
obchodzilibyśmy w środku zimy.
Dzieci rzeczywiście rosną szybciej podczas
wiosny niż w innych porach roku.
Pierwszymi wiosennymi kwiatami są
zazwyczaj bzy, irysy, tulipany, żonkile i
mlecze.

Zagadki

1.Zobaczysz je wiosną,                      
gdy na wierzbach rosną.                (Kotki)
Srebrne futra mają.
Jak się nazywają?

2.Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.          (Bocian)
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.

3.Chociaż to miesiąc długi,
to najkrócej się nazywa                   (Maj)
i co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.
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