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           Nowinki szkolne!
2.09.2019r. Rozpoczęcie roku
szkolnego 2019/2020.

Sprzątanie świata:

Wszystkie klasy
naszej szkoły 
Sprzątały dzielnie
zakamarki naszej
okolicy. 
Pomimo ciężkiej

pracy
wszyscy bawili się
doskonale.
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 Kulinaria cz.1 

Przepis na
smażone jabłka
z cynamonem:
Jabłka myjemy
obieramy i
kroimy w małe
kawałki .
Przekładamy do
garnka
wsypujemy
cukier i
cynamon i
dolewamy wodę
Dusimy na
małym ogniu

od czasu do
czasu
mieszając przez
około 20 minut.
Tak
przygotowane
jabłka jabłka
możemy podać
z naleśnikami
lub makaronem
jako dodatek
ciasta

      Smacznego Oliwia respa

https://m.smaker.pl/przepis-smazone-jablka-z-
cynamonem,115827,ekspansja-smaku.html

"""""""""""""""""""
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SPORT 

Wydarzenia
Sportowe
Siatkówka
Reprezentacja
Polski po
niesamowitym
meczu
pokonała w
Gdańsku
Francuzów 3:0
w
kwalifikacjach
do igrzysk.
Oznacza to, że
biało-czerwoni
są o krok od

wywalczenia
biletu do Tokio.
Wywalczyli oni
brązowy medal
w turnieju ligi
narodów. Vital
Heynen
przepowiada
że z taką
drużyną
przejdą
kfalifikację do
igrzysk
olimpijskich.
Mistrzostwa
Świata w
lekkoatletyce

Polska
wywalczyła na
zawodach na
razie 1 srebny
medal.
Wywalczyła go
Joanna
Fiodorow
ustawiając swój
rekord życiowy.
Źródło:
sportowefakty.wp.pl
Wyścigi F1
Upokorzenie
Williamsa
Robert Kubica

nie ukończył
Grand Prix
Rosji, bo
Williams
postanowił
oszczędzać
części przed
kolejnymi
wyścigami F1.
To kuriozum. Z
takim
nastawieniem
Brytyjczycy
mogliby równie
dobrze

nie wystawiać
samochodów
do rywalizacji w
końcówce
sezonu F1.
Źródło:
sportowefakty.wp.pl
Żużel

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ-
sKNs_vkAhUyxaYKHXCiAUQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Feurosport.tvn24.pl%2Fsiatkowka%2C119%2Fpolska-
francja-wynik-i-opis-meczu-o-brazowy-medal-mistrzostwa-europy-siatkarzy-2019-
siatkowka%2C973153.html&psig=AOvVaw1b8ywO1lvD-sTgi4SFKe3Z&ust=1570030919153229

.
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SPORT CIĄG DALSZY  

Żużel
Leon Madsen
cieszy się z
brązowego
medalu. Po
sezonie
przejdzie
operację. -
Brąz to było
maksimum -
powiedział
Leon Madsen
po zakończeniu
rywalizacji w
TAURON SEC.
Duńczyk

nie obronił
tytułu mistrza
Europy, po tym
jak opuścił
jedną z rund
cyklu z powodu
kontuzji kostki.
Źródło:
sportowefakty.wp.pl
Piłka nożna
La Liga.
Atletico - Real.
Diego Simeone
zarzuca
Ramosowi

obrażenie
sędziego
liniowego. Po
sobotnich,
bezbramkowych
derbach
Madrytu w La
Liga, Diego
Simeone
ujawnił, że
Sergio Ramos
miał obrazić
sędziego
liniowego. W
oficjalnym
protokole

sędziowskim
nie ma jednak
żadnej
informacji o
niestosownym
zachowaniu
obrońcy Realu
Madryt.
Źródło:
sportowefakty.wp.pl

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3raDFs_vkAhVHxMQBHfH2ChgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsport.onet.pl%2Fpilka-
nozna%2Fliga-hiszpanska%2Fhiszpania-atletico-madryt-real-madryt-derby-madrytu-relacja-z-
meczu%2Ff0kfzlq&psig=AOvVaw1mvoQZPONQpfNIIu7hGjXh&ust=1570031010099517

.
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W dzisiejszym wydaniu  dookoła świata  zawitamy do
Hiszpanii

1. W tym
kraju
zamieszkuje
około 450
000
tysięcy
polaków.

2. Hiszpani
są ciągle
spóżnieni.
Uważają,że
mają na
wszystko
czas.Według
nich życie
zaczyna

1. się
dopiero
wieczorem.

2. Hiszpan
Salvador
Dali
zaprojektował
logo
słynnych
Chupa
Chups.
Oprócz
tego są
też znane
hiszpańskie
marki

1. np:
Zara,Stradivarius,Bershka,PULL&BEAR,Santander,SEAT,telepizza,MANGO,Massimo
Dutti,Desigual,Carrera.

2. Kraj ten
ma
najwięcej
w
europie-ssaków,
gadów i
ptaków.

3. Motto
Hiszpani
to: “Wciąż
dalej”.   

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNjKrQt_vkAhVm_SoKHfgGAL4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpodroze.onet.pl%2Fporady%2Fhiszpania-
cudowne-wybrzeza-piekne-
plaze%2Fwhhfj3y&psig=AOvVaw0NZPppkMLaHf8eUcCOY6E7&ust=1570031908630994

.
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dookoła świata część II

1. Hymn
Hiszpani
jako z
nielicznych
na świecie
krajów
posiada
samą
melodię,nie
posiada
słów.

2. Język
hiszpański
jest
drugim na
świecie

1. najczęściej
występującym
językiem
ojczystym.

2. Hiszpanie
mają
największą
liczbę
barów ze
wszystkich
krajów
Unii
Europejskiej
(1 bar na
129 osób).

3. Hiszpania
nie bra

1. ła udziału
w
pierwszej
ani w
drugiej
wojnie
światowej.

2. Hiszpania
to jedyny
kraj w
Europie,
który
produkuje
banany.

3. W
restauracji

1. El Celler
De Can
Roca
można
zamówić
bardzo
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Dookoła świata CZ.III

1. Najbardziej
zabójczą
chorobą
w tym
kraju jest
rak płuc.

2. Gra na
loterii jest
narodowym
hobby
Hiszpanów.

3. W tym
kraju
odbywane
są walki
byków,któ

1. re
nawiązują
do
tradycji,sztuki,histori.

2. Nazwa
popularnej
pasty o
nazwie
"Colgate"
oznacza
po
hiszpańsku
"powieś
się".

3. W
Hiszpańskich
szkołach

1. do
nauczycieli
mówi się
po
imieniu.

2. Język
portugalski
w piśmie
jest
niemal
identyczny
z
hiszpańskim,
natomiast
wymowa
jest

1. zupełnie
inna.
Dlatego
Portugalczycy
uważają
że
Hiszpanie
posługują
się
portugalskim
tylko źle
wymawianym,
a
Hiszpanie
odwrotnie,że
Portugalczycy
m

1. ówią po
hiszpańsku
tylko źle
wymawiają

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjguuzBtvvkAhXykYsKHTHyBE0QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3D%252Furl%253Fsa%253Di%2526source%253Dimages%2526cd%253D%2526ved%253D2ahUKEwidkI7BtvvkAhXisIsKHRXyDc4QjRx6BAgBEAQ%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fallegro.pl%25252Foferta%25252Fflaga-
flagi-hiszpania-90x150-cm-hiszpanii-spain-5032497928%2526psig%253DAOvVaw2cwq-
l2WfDb775dcJSRsqy%2526ust%253D1570031766319745%26psig%3DAOvVaw2cwq-
l2WfDb775dcJSRsqy%26ust%3D1570031766319745&psig=AOvVaw2cwq-
l2WfDb775dcJSRsqy&ust=1570031766319745

.
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Kulinaria cz.2

COŚ NA
SŁODKO
Z racji że
zaczął się nowy
rok szkolny
przychodzę do
was z czymś
na słodko.
Mam tu na
myśli „ciasto
optymisty”.
Potrzebne nam
będą :
Biszkopt
3 jaja
3 łyżki mąki
pszennej

1 płaska łyżka
ziemniaczanej
3 kopiaste łyżki
cukru
1,5 łyżki kakao
Do zrobienia
ponczu:
1/3 szklanki
wody
i sok z połówki
cytryny
8 galaretek {po
dwie w każdym
smaku}
1,2 kilograma
twarogowego

serka
zmielonego
Jak
przygotować ?
1. Białka
ubijamy na
pianę,
dodajemy
cukier,
miksujemy ,
dodajemy
żółtka,
ucieramy,
potem
stopniowo
dosypujemy

mąki
wymieszane z
proszkiem do
pieczenia,
kakao,
miksujemy do
połączenia
składników.
Tortownicę [w
moim
przypadku 22
cm] smarujemy
tłuszczem (dno
i nisko boki),
posypujemy
kaszą manną,

wylewamy
ciasto.
Wstawiamy do
piekarnika
nagrzanego do
180 stopni,
pieczemy do
suchego
patyczka, [u
mnie około 22
minuty].
Schładzamy.
Ponczujemy.
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Kulinaria CZ.2

2.Twaróg
dzielimy na 4
części: 3 po
330 gramów i
jedną 200
gramową.
[Spowodowane
jest to
ograniczonymi
możliwościami
tortownicy.
Wiadomo, jeśli
użyjemy
większej,
możemy
poszaleć

z większą
ilością sera].

Pierwsze dwie
galaretki
rozpuszczamy
bardzo
dokładnie w 3/4
szklanki
wrzątku,
schładzamy,
czekamy, aż
galaretka
zacznie lekko
tężeć,
miksujemy

z pierwszą
częścią sera,
wykładamy na
naponczowany
biszkopt. Jeśli
masa serowa
jest bardzo
"lejąca",
poczekajmy aż
zacznie lekko
tężeć, wtedy
wylejmy ją na
biszkopt, w
przeciwnym
wypadku,

kawałeczki
biszkoptu lub
biszkopty
"podejdą" nam
do góry.
Ciasto
wkładamy do
lodówki do
całkowitego
stężenia.
To samo
robimy z 2
pozostałymi
częściami
twarogu i z
trzecią

200 gramową
(ją też
mieszamy z
dwoma
galaretkami
rozpuszczonymi
w 3/4 szklanki
wrzątku).

3.Stężałe
ciasto dowolnie
dekorujemy.
Smacznego !  

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJkOXLufvkAhWtwsQBHTN8B_wQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.przyslijprzepis.pl%2Fprzepis%2Fciasto-

.
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Kącik D.I.Y

.

1.Potworek z
ołówka
Jak sprawić by
nudny ołówek
stał się super
potworkiem ?
Aby ołówek stał
się super
ołówkiem
potrzebujesz:
-kleju na
gorąco
-ołówka bez
gumki
-kolorowego
małego
pompona

-oczek
samoprzylepnych
Na końcówkę
ołówka nałóż
klej na gorąco .
Przyklej
pompona i
poczekaj aż
wyschnie Do
pompona
samoprzylepne
oczko i gotowe
twój potworek
jest skończony
.

2.Własna
okładka na
zeszyt
Nie chcesz aby
taki sam zeszyt
miało połowę
klasy ?
Przerób
okładkę według
własnego
projektu i czesz
się swoją
oryginalnością
Do wykonania
potrzebujesz :

-kolorowe
taśmy w różne
wzorki
-zeszyt
Do zeszytu
doklej wybrany
przez siebie
wzór taśmy i
gotowe . Twój
własny
oryginalny
zeszyt gotowy .

.
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                                    Porady

 Jak dobrze
planować i
wykonać
notatki?

Notatki to
nieodłączna
część nauki,
dlatego warto
poświęcić
chwilę czasu i
zadbać o
przejrzystość
oraz ich
estetykę.
Przybliżę

tu kilka
przydatnych
zasad, aby
milej i łatwiej
korzystało się z
Waszych
zapisków.
Po pierwsze -
bez zbędnych
informacji.
Ksiązki
charakteryzują
się długimi,
czasem
zbędnymi
opisami

i
inforamacjami.
Istotne jest, aby
w Waszych
zapiskach
wszystko było
zwięźle i na
temat, bo nie
chodzi o to, by
przepisywać
całą książkę
bądź zeszyt.
Notatki mają
mieć ważne
inforamcje,
dlatego istotne

jest, abyście
wiedzieli jakie
inforamcje są
zbędne i nie
przydadzą się
na teście.
Jeżeli definicja,
którą
posiadacie w
książce,
zeszycie zbyt
trudna do
przyswojenia
możecie
skorzystać z
internetu.

Oczywiście nie
chodzi o to, by
mieć połowę
definicji,
dlatego
ostrożnie z
modyfikowaniem.

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpz5yxxfvkAhUmz6YKHflIAlAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.polenka.pl%2Flifestyle%2Fnauczyc-
sie-ladnie-pisac.html&psig=AOvVaw2Wziuo8J14umGKAt6zJO5F&ust=1570035822860355

.
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                                  Porady część II

Po drugie -
zeszyt to nie
wszystko.
Każdy wie, jak
wygląda lekcja
powtórzeniowa
przed
sprawdzianem,
nauczyciele
śpieszą się, by
zdążyć
zaznajomić
Was z
zagadnieniami,
a Wasze
notatki w całym

tym pośpiechu
mogą nie wyjść
estetycznie,
dlatego warto
przed testem
lub kartkówką
wyjąć kartkę i
zrobić miłe dla
oka, oraz dla
mózgu notatki.
Zaopatrzcie się
w zwykłą
kartkę w kratkę
(lub linię) A5,
chyba, że
materiału jest

sporo w tym
wypadku A4.
po trzecie -
postarajcie się
o lepsze pismo.
W domu macie
o wiele więcej
czasu niż 45
minut lekcji,
gdzie każdy się
śpieszy, by na
pewno
wszystko
zanotować,
dlatego
postarajcie

się o dokładne,
czytelne pismo,
dzięki któremu
będzie uczyć
się Wam
przyjemniej i
szybciej.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipt8-
gxvvkAhXko4sKHZABBf0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmartamareckapisze.pl%2Fjak-ugryzc-

.
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                                   Porady część III

Po czwarte-
kolorowe
zakreślacze,
pisaki,
długopisy.
Ważne jest, by
istotne daty,
pojęcia były
kolorem, aby
Wasz mózg
mógł lepiej
zapamiętać
elementy. Gdy
wszystko
będzie

napisane
jednolitym
długopisem
gwarantuje, że
nie da to tak
dużych
skutków jak
kolorowe
notaki. Należy
jednak
pamiętać, że
zbyt duża ilość
różnorakich
mazaków
będzie nie
przyjemna,

a
rozpraszająca
dla oka,
dlatego warto
używać
kolorów z
umiarem.
Po piąte -
zadbajcie o
symetryczność.
Nierówno
napisane
definicje,
krzywo
rozplanowana
notatka

do notatka to
kosza.
Nieobojętnym
faktem jest, że
krzywo
napisane,
podkreślone
zapiski
rozpraszają i
utrudniają,
dlatego jeśli
piszecie coś w
pod spodem
zadbajcie o to,
by wszystkie
wyrazy

zaczynały się
od tego
samego
miejsca.

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimpNKWx_vkAhUHxosKHZHTAKQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmartamareckapisze.pl%2Fjak-

.
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                     Porady część  IV

Po szóste -
zadbajcie, aby
Wasze notki
nie były
pogniecione,
oblane,
potargane. To
wyjątkowo
ważne,
ponieważ takie
skazy
wyglądają
nieestetycznie i
psują
przyjemność z
dobrze

zrobionych
zapisków
podczas
uczenia się.

Stosujcie się
do porad, a
gwarantuje, że
nauka będzie
przyjemniejsza
i szybsza.

Autor artykułu:
Amelia Boehm

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimpNKWx_vkAhUHxosKHZHTAKQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmartamareckapisze.pl%2Fjak-

.
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                               Moda

https://kraina-stylu.pl/moda-trendy-jezien-zima

Jesień trendy
2019
Temperatury
za oknem
znacznie się
obniżyły to
czas na
zrobienie
porządków w
swojej szafie.
Przygotować
się na jesień.
Najmodniejsze
kolory na
jesień:

- mocna

fuksja-
kolor
będący
połączeniem
barwy
czerwonej i
niebieskiej
w równych
proporcjach
-
groszkowa
zieleń- jest
połączeniem
koloru
zielonego i
żółtego

-
rozbielona
cytryna-
czyli
pastelowy
żółty
- lila-czyli
pastelowy
żółty

.
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Oto kilka
rzeczy, które
będą modne
jesienią 2019.

1. Kowbojki-
nawiązują
do
stylistyki
Dzikiego
Zachodu.
Świetnie
komponują
się do
zwyczajnych
spodni
rurek

1. ale
również do
różnego
rodzaju
spódnic. W
sezonie
chętnie
nośmy
czarne i
brązowe
kowbojki.

2. Swetry z
golfem-
ciepłe i
ultra
stylowe

1. swetry w
odcieniach
bieli, beżu,
czerni i
różnych
barwach
fioletu. To
ostatnio
najmodniejsza
rzecz.
Można
nosić je do
jeansów
ale też
zestawiać

1. ze
spódnicami
Midi.

2. Szaliki i
kominy-
idealny na
zimny
wiatr i
chłodne
dni jest
duży
wełniany
szal w
różnych
odcieniach
najmodniejszym

1. wzorem na
jesień jest
krata. Taki
szal stał
się
modnym

dodatkiem,
który zmieni
cały charakter
stylizacji.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkw8ffy_vkAhWJB5oKHZh-
Ak4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fmoda-i-uroda%2Ftrendy-sezonu%2Ctrendy-

.
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1. Kurtki- nie będziemy ukrywać lato powoli dobiega końca dzień staje się coraz krótszy a temperatury
spadają. Bardzo modne stały się krótkie puchowe kurtki w odcieniach bordo, czerni żółci i ciemnego
zielonego.

2. Torebki- najmodniejsze w tym sezonie są kopertówki kolorach błękitu i brązu, małe błyszczące torebki oraz
nerki w barwach zieleni. Na jesień najlepszym wzorem są wzory zwierzęce panterka, cętki, zebra, krowie
łaty.

To były nasze propozycje dla was na jesień 2019. Mamy nadzieje, że pomogłyśmy wybrać dla was stylizacje.
Do zobaczenia w następnym numerze.

                                                                                      autorzy artykułu : Dominika Olejnik, Oliwia Zawadzka
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                                                             CIEKAWOSTKI 
Ciekawostki

Halloween pochodzi z celtyckiego święta Samhaim, oznaczający koniec lata. Czas ten ma oznaczać koniec
żniw, a opadające liście z drzew symbolizują symbolizują umierający wokół nas świat. 

1. W Irlandii jako pierwsze pojawiło się „Trick or treat” właśnie tak, nie pojawiło się ono jako pierwsze w USA
tylko w Irlandii gdzie dzieci chodziły po domach prosząc o pieniądze lub o jedzenie. Nie wykonywano
również dyni, wykorzystywano inne ważywa iż tam nie były one znane. 

2. W Meksyku jest całkowicie inaczej iż ich święto nazywa się „El Dia los Muertos” w którym się nie
cukierkowało lecz wspominało zmarłe osoby poprzez tworzenie im małych pomników, dekorowaniu ich
kwiatami oraz gotowania ulubionych potraw zmarłego. 

3. W Chinach na próżno szukać dzieci chodzących od domu do domu. Chiny obchodzą „Ten Chei” w którym
gotuje się tradycyjne potrawy lub zapala lampiony. Na zachodzie nawet puszcza się łódeczki które mają
torować duszom drogę.

4. W Niemczech z roku na rok coraz bardziej praktykuje się halloween ale jeżeli chce się cukierkować to albo
w dużych miastach albo na osiedlach i jeżeli już chce się chodzić po domach to strój musi być naprawdę
straszny gdzie w Ameryce można się przebrać za byle co.
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W imieniu całej redakcji pozdrawiam Paulina Boćko –Redaktor naczelny!


