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Biernatkach
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62-817, Żelazków

Numer 1 10/13

Witamy w kolejnym numerze
naszej szkolnej gazetki
"Biernatek". 

Wiele ciekawych
informacji!

11 Listopada 
Ludwik
Wiszniewski

Dzisiaj wielka jest
rocznica -jedenasty
listopada!...
Tym, co zmarli za
Ojczyznę,
hołd wdzięczności
Polska składa.
Przystrojony portret
"Dziadka", wzdłuż
ram spływa czarna
wstęga...

Odszedł od nas
Wódz w zaświaty -
ból do głębi serca
sięga.
Żył dla Polski,
walczył za nią,
na bój krwawy wiódł
legiony,
siał i orał dla
Ojczyzny -
my zbieramy dzisiaj
plony.Żołnierzyków
mamy dzielnych,
bacznie strzegą
granic kraju -

od nas tylko dziś
zależy,aby było
nam jak w
raju.Więc o
przyszłość
walczmy
społem,pod
sztandarem z
Orłem Białym,tylko
pracą i nauką
przysporzymy
Polsce chwały!

11 Listopada

Zapraszamy bez
reklamy!

W numerze:
- relacje z
konkursów,
- recenzje
- informacje
sportowe
- konkurs
- sprawozdania z
licznych imprez
szkolnych
-przepis
i wiele innych...
Zapraszamy do
lektury!

Kto wygrał szkolne
zawody sportowe?
Kto odebrał nagrodę
za konkurs dot.
życia Tuwima?
Jakie hasło powinna
mieć nowa
krzyżówka?
Te i inne informacje
w numerze!
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uczniowie
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Przepis na...
tekst: Julia Kurdyk, Andżelika Marczak

Smacznego!

SKŁADNIKI:
1.Ser zmielony-1 kg (może być ten twarogowy w wiaderku)
2.Masło- 15 dag
3.Cukier- 2 szklanki
4.Cukier waniliowy- 2 opakowania
5.Budynie śmietankowe-2 sztuki
6.Jaja-4 szt
7.Rodzynki- 10 dag
8.Tłuszcz do wysmarowania tortownicy

 PRZYGOTOWANIE:
Masło utrzeć z  cukrem i cukrem waniliowym. Oddzielić żółtka 
od białek, żółtka dodać i ucierać dalej. Dodać budynie i zmielony twaróg cały czas ucierając.
Białka ubić i dodać do masy, wszystko lekko wymieszać. Rodzynki sparzamy wrzątkiem i po
odsączeniu obsypujemy mąką, aby nie opadły na spód. Tortownicę smarujemy tłuszczem i
obsypujemy bułką tartą,
lub obkładamy papierem 
do pieczenia. Wlewamy przygotowane ciasto twarogowe, wstawiamy do piekarnika i
pieczemy w temp.200 stopni C około godziny. 
 Życzymy Smacznego !
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Z życia szkoły
W czwartek, 20 września odbył się wewnątrzszkolny turniej piłki
nożnej.

Chłopcy z klas gimnazjalnych, wspomagani przez
kolegów 
z podstawówki rywalizowali 
o wygraną  w zawodach. Spotkania rozgrywano
systemem każdy 
z każdym. Po zaciętych walkach najlepszą drużyną i
zwycięzcą turnieju została klasa III, która wygrała oba
swoje mecze.
Drugie miejsce przypadło klasie II, 
a trzecie klasie I.
Wyniki spotkań:
Klasa II - Klasa III 3:4
Klasa I - Klasa III 3:5
Klasa I - Klasa II 4:10
Tabela końcowa:
1. Klasa III  6  9-6
2. Klasa II  3  13-8
3. Klasa I  0  7-15
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