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PRZEPIS NA IDEALNE
ŚWIĘTA BOŻEGO

NARODZENIA!

 Zjeść CIASTO
MAMY

  CZYT.STR. 2 i 3

SPOTKAĆ SIĘ Z  MIKOŁAJEM I DOWIEDZIEĆ SIĘ,
ŻE LEPIEJ OBDAROWYWAĆ

NIŻ BYĆ OBDAROWYWANYM
                                     CZYT. STR 4 i 5

Zrobić własnoręcznie choinkę. Na
stronie 7 Niki przedstawia swoją.

Najpierw zrobioną w domu a potem
przetworzoną w programie canva.

www.canva.com

PRZECZYTAĆ
CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ
                      PATRZ STR. 6
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Składniki na spód

-150g. ciasteczek oreo
-45g. masła roztopionego

Sposób przygotowania

NIE MA JAK CIASTO
MOJEJ MAMY!

Sernik
z

oreo

SMACZNEGO!

Ada Annykiel 5d

Ciastka i masło wrzuć do malaksera i miksuj do otrzymania masy
miasteczkowej o konsystencji mokrego piasku.

Tortownice o średnicy 23 cm.  wyłożyć papierem do pieczenia
(samo dno). Na papier wsypać ciasteczka. Wyrównać, dokładnie
wklepać w dno formy i schłodzić przez pół godziny w lodówce.
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Składniki na masę serową

  Sposób przygotowania:

-800g. twarogu tłustego lub półtłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie lub
serka kremowego typu Philadelphia.
-250ml. Ś śmietany kremówki 36%
-3/4szklankidrobnego cukru do wypieków
-3jajka
-2 żółtka
-1 łyżka mąki ziemniaczanej
-1 łyżka mąki pszennej
-1,5 łyżeczki ekstraktu z wanilii
-1 opakowanie ciastek oreo ok. 150g. połamanych na połowę lub na ćwiartki

(Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej)
W misce umieść wszystkie składniki, oprócz ciasteczek. Zmiksuj do połączenia (nie
miksować zbyt długo, by niepotrzebnie nie napowietrzyć masy).
Masę serową wylać no schłodzony spód, wyrównać. W masę powciskać ciasteczka
oreo, zatapiając je w masie.
Piec w temperaturze 150 stopni C przez około 50-60 minut. Gotowy sernik powinien
być ścięty  i sprężysty na wierzchu. Wystudzić w lekko uchylonym piekarniku,
następnie schłodzić w lodówce przez 12 godz.
Skończony sernik możesz polać czekoladą roztopioną w kąpieli wodnej.

.. ..
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NASZA OPOWIEŚĆ O MIKOŁAJU:

.
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Oliwia

Gosia
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Pewnego dnia Patrycja dostała list od Mikołaja.
Było tam napisane „Droga Patrycjo, zostałaś
najgrzeczniejszym dzieckiem w Polsce. Z tej okazji
zapraszam Cię do mojej fabryki prezentów.
Zostaniesz tam mianowana Elfem”. Patrycję to
zaskoczyło ale w tym samym czasie się także
zasmuciła. Patrycja pobiegła do mamy z płaczem,
ponieważ nie chciała opuszczać domu. Lecz coś
albo ktoś ją zatrzymał. Był to mały elf. Powiedział
jej, żeby się szybko spakowała, ponieważ Mikołaj
już czeka z saniami. Minęła aż godzina a Patrycja
nadal nie była spakowała. 
Mikołajwszedł do pokoju Patrycji i zapytał się, czemu się jeszcze nie spakowała.
Patrycja się zalała łzami, ponieważ nie chciała opuszczać domu. W końcu Mikołaj ją
namówił, ponieważ wtedy uszczęśliwi innych. Patrycja się zgodziła. Kika godzin
później była w fabryce. Wtedy jeszcze nie wiedziała jaka ciężka praca ją czeka. Minęło
kilka miesięcy ciężkiej pracy i wreszcie nadeszły święta. Patrycja nie mogła się
doczekać Świąt i prezentów. Napisała już dwa miesiąc
e temu list do Mikołaja i czekała na swój prezent. W Wigilię Patrycja podeszła do
Mikołaja i zapytała kiedy dostanie swój prezent. Mikołaj odpowiedział, że już go
dostała.
Patrycja się zdziwiła i spytała gdzie on jest. Mikołaj odpowiedział, że dostała go kilka
miesięcy temu. Patrycja nie wiedziała o co chodzi. Mikołaj jej wytłumaczył, że jej
prezentem jest obdarowanie innych prezentami oraz bycie elfem. Patrycja się trochę
zasmuciła, ponieważ chciała dostać prezent. Kilka godzin później Mikołaj
zaproponował Patrycji, że będzie za nim rozdawać prezenty. Patrycja się zgodziła.
Kilka godzin po rozdawaniu prezentów, Patrycja zrozumiała, że dawanie podarunków
jest fajniejsze niż ich dostawanie. Na tym się skończyła historia Patrycji. Pozostała
ona nadal elfem. Pamiętajcie,że warto uszczęśliwiać innych ludzi a nie samych siebie.

Maja Dudka i Linh Huang Xuan klasa 5d
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COŚ FAJNEGO DO PRZECZYTANIA

,
N

Paweł Beręsewicz jest autorem książki dla młodzieży pt. „Na
przykład Małgośka”.

Bohaterem powieści jest chłopiec o imieniu Robert, który pierwszy
raz jedzie na obóz tenisa ziemnego. Na obozie poznaje kilku
nowych kolegów. Adidas, Pączek i Kuba trenują z nim na korcie.
Jego najlepsza koleżanka Małgośka jest świetnym kompanem do
gry i dobrze się z nią … żuje czosnek. Jeżeli chcecie się dowiedzieć
czy trener Marcin jest wampirem i co grozi Pani Oli, ta zachęcam do
przeczytania tej książki. Moim zdaniem jest to niezwykle zabawna
lektura do przeczytania w weekend.  Olga Błońska kl. 5c

Zrobiona przez nas okładka do tej
książki

oryginalna okładka
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JAK SPRAWIĆ, BY śnieg był na święta? Oto jest
pytanie! Ja jednak nie umiem odpowiedzieć na nie.

.

Uwaga, uwaga pojawił się zupełnie niespodziewanie w Łodzi. Spadł
jak grom z jasnego nieba. Nikt się go nie spodziewał. Ten długo
wyczekiwany gość przyszedł i zupełnie nas zaskoczył. Jest piękny,
biały i puszysty. Z jego wizyty najbardziej ucieszyły się dzieci..
Dorośli wpadli w panikę i w dołki. (zdjęcie zrobione przez Gosię 29
stycznia 2020 w Łodzi). To był śnieg!! Szkoda, że się spóźnił i nie
zjawił się w święta. Niestety, szybko i niespodziewanie przybył i
równie szybko i niespodziewanie zniknął. No, cóż! Taka jest nasza
zima. Plusem jest to, że mogliśmy go zobaczyć i ... zrobić bałwana.
 

..
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