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    Cześć! Witamy Was w kolejnym numerze naszej gazetki szkolnej :)

Następny numer już niedługo :)            Święta w maju

 A w tym
numerze :

Kuchcikowo, czyli czym
nas skusi Julia.

O Francji i francuskich
obyczajach opowie Marta
P.
W świat bajek zabierze

nas Ada.

Modę wiosenną
zaproponuje Adrianna.
Ciekawostki o świętach
majowych: "Czy wiecie,
że…" zebrała Ada. 

Tajniki siatkówki plażowej
zdradzi Mikołaj....

A na koniec nasze nowe
redaktorki przedstawią
wyniki sondażu o 

Patriotyzmie wśród
uczniów.. 1 maja - Międzynarodowe

Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto konstytucji
3 Maja, NMP Królowej
Polski
4 maja - Dzień Strażaka
5 maja - Dzień Tolerancji
8 maja - Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek

9 maja - Dzień Unii
Europejskiej
15 maja - Międzynarodowy
Dzień Rodziny
22 maja - Dzień Praw
Zwierząt
25 maja - Dzień Mleka
26 maja - Dzień Matki
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9. Polewamy całą
zapiekankę olejem z
ziołami.
10. Włączamy
piekarnik na 200*C.
11. Wkładamy formę z
warzywami.
12. Zapiekamy 45-60
min., tak długo, aż
warzywa będą miękkie
i zarumienione.
13. Podawać solo, z
pieczywem lub porcją
mięsa.

Ratatuj informacje:
Ilość 4-6 porcji; forma o
wym. ok. 23/32 cm 

8.Mieszamy 2 łyżki oleju z 2. łyżeczkami ziół prowansalskich oraz solą do
smaku.

Składniki na ślimaczki
z jabłuszkiem:

1. Ciasto francuskie
1 opakowanie

2. jabłka 500 gram
3. cukier

truskawkowy 2
łyżki

4. morele suszone
20 sztuk

zspig

Przepis na pyszne
ślimaczki z
jabłuszkiem:

Czas
przygotowania:
 30 min.
Ilość porcji: 25

Etapy
przygotowania:
Jabłka obieramy
trzemy na tarce,
wkładamy do
garnuszka i dodajemy

cukier truskawkowy.
Smażymy, aż
jabłuszka pozbędą
się soku i zrobią się
brązowe, dzięki
cukrowi lekko
zgęstnieją i nabiorą
smaku. Ciasto
francuskie
rozkładamy.
Wykładamy na nie
ostudzone jabłuszka i
posypujemy morelą
pokrojona w
paseczki. Zawijamy
teraz ciasto

jak batona. Kroimy w
paseczki. Wychodzi
12 szt. Układamy na
papierze w tym co
było zawinięte ciasto i
pieczemy 20 minut w
200 stopniach.

Kuchnia
francuska wywierała
przez wieki duży
wpływ na inne
kuchnie, zwłaszcza
zachodniej Europy.
Najczęściej kojarzona
jest (choć nie zawsze
słusznie) z:

żabimi udkami
ślimakami
bagietką
serami

oraz
winem.

 W rzeczywistości
kuchnia francuska nie
jest jednolita.
Sery
Sery produkowane są
w ogromnych
ilościach, rodzajach
(mówi się, że jest ich
tyle, ile dni w roku; w
rzeczywistości

rodzajów serów we
Francji jest jeszcze
więcej - około 500) i
kształtach.

Ratatuj:
Składniki:

1 średnia zielona cukinia,
1 średni kabaczek lub średnia żółta cukinia,
1 mały bakłażan,
1 papryka żółta,
3 średnie pomidory,
1 puszka obranych pomidorów w sosie własnym,
1 papryka czerwona,
2 ząbki czosnku,
4 łyżki oleju,
2 łyżeczki ziół prowansalskich,
rozmaryn,
sól.

Przygotowanie:
1. Cukinie/ę, kabaczka, bakłażana, paprykę i

pomidory kroimy w cieniutkie plastry.
2. Czosnek rozgniatamy i mieszamy w misce z

2 łyżkami oleju.
3. Paprykę kroimy, wrzucamy do miski.
4. Dodajemy pomidory i mieszamy (najlepiej

zmielić na krem blenderem).
5. Posiekać cebulę i wrzucić do powstałego

sosu.
6. Sos wylewamy na dno naczynia.
7.  7. Na sos układamy plastry z warzyw, tak

aby nachodziły na siebie na przemian
kolorami.

dariaanna.blog.onet.pl

                                     Kuchcikowo
Napisała: Julia Zdun

MojeGotowanie

mikołaj
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 Informacje
wyszukałam w :
www.Wikipedia.pl
Kwestia Smaku.pl
FrancjaWakacje.com
dwiechochelki.pl

- Dlaczego francuzi tak
bardzo boją się wojny?
- Też byście się bali,
gdybyście nigdy żadnej
nie wygrali.

Obyczaje Francuskie

  Francja 
                                        

Ciekawostki prosto z
Francji
1.Najdłuższą rzeką
jest Loara, 1020 km.
2.Średnia długość
życia wynosi 80,6 lat.
3.Kraj ten
zamieszkuje około 1
000 000 Polaków.
4.Najwyższym
szczytem jest Mont
Blanc 4808 m n.p.m.
5.We Francji
produkuje się 400
rodzajów serów.
6.W 1386 powieszono

świnie, za zabicie
dziecka.
7.We Francji
wynaleziono : balon,
spadochron, okręt
podwodny.
8.Biała suknia ślubna,
to francuska tradycja
z roku 1499.
9.Wieża Eiffla została
pierwotnie
przeznaczona do
demontażu i
sprzedawana jako
złom po jej budowie.
10.Wieża Eiffla jest
malowana, co 7 lat.

11.Francuski jest
uważany za
najbardziej
romantyczny język
na świecie.
12.Wino podawane
jest do prawie każdej
potrawy.
13.Z Francji wywodzi
się zwyczaj "Prima
aprilis" obchodzony
na całym świecie 1
kwietnia.
14.Kuchnia francuska
jest uważana za
jedną z najlepszych
kuchni na świecie.

15.Francja słynie z
licznych zamków,
pałaców i
dworów. Jest ich
około 40 000.
16.W kraju tym są
automaty w których
można kupić swieże
pieczywo i butelke
wina.
17.W Paryzu
popularne są
automaty w których
można kupić ksiązki.
18.w Francji
grzechem by było

nie zjeść choć raz w
francuskiej
restauracji.
Francuskie 
śniadanie to: maślany
rogalik - croissant,
ciepła bułeczka z
masłem - , kawałek
bagietki, kromka
chleba z masłem i
dżemem, ciastko z
gorącą kawą z
mlekiem albo mała
czarna kawa lub
gorąca czekolada.
Obiad składa się z :

dania głównego i
deseru, ewentualnie
przystawki i dania
głównego z deserem
jako dodatek. 

Francuzi jedzą pączki
w tłusty wtorek, a nie
czwartek jak w Polsce.
Podczas karnawału w
Święto Trzech Króli
mieszkańcy Francji
ofiarowują sobie ciasto
maślane, w którym
schowana jest mała
figurka, kto ją
odnajdzie, temu
przysługuje w tego dnia
korona i miano króla,
bądź królowej. 

Walentynki 14 lutego
są obchodzone tak jak
w całej Europie, sklepy
są przyozdobione
czerwonymi
serduszkami i innymi
dekoracjami. Wiosną
Francuzi świętują
Wielkanoc, której
symbolami nad
Sekwaną są zajączki i
dzwony. Rodzice
chowają wtedy w domu
bądź ogrodzie
czekoladowe jajka. zspig

zspig

1.Francuskie Sporty 
 Dużą popularnością cieszy się piłka nożna. Francja zdobyła tytuł mistrza
świata w piłce nożnej w 1998 roku oraz mistrza Europy w 1984 i 2000 roku.
Często uprawianym sportem jest także rugby union i kolarstwo. Dobrze
rozwinięte są tradycje hippiczne. Francja posiada 247 hipodromy, tzn. więcej
niż we wszystkich pozostałych krajach UE razem wziętych. Rocznie
organizuje się na nich 16 500 wyścigów.
2.Disneyland
To sieć parków utworzona przez wytwórnie Disneya.Głównymi atrakcjami i
rozrywką są postacie z różnych filmów Disney'a. Na ulicach możemy
spotkać sławne postacie naszych kochanych bohaterów np. znaną nam
wszystkim ,,Myszkę Miki", ,,Kopciuszka'', ,,Królewnę Śnieżkę'' oraz ,,Śpiącą
Królewnę''

sery                             Francuska Kuchnia :)
żabie udka
ślimaki
zupa francuska cebulowa
Croissanty tzw. Rogale
Żabnica po burgundzku
Tuńczyk z rabarbarem 
Stek z pieprzem
Maślane bułeczki brioche
Łosoś w papilotach 

  

zspig

zspig
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W świecie bajek
Ada Żurawik

Czy wiesz, że???

Garfield – popularny
komiks stworzony
przez Jima Davisa,
którego bohaterem
jest wylegujący się
przed telewizorem,
pożerający lazanię
tłusty, leniwy, rudy
kocur, nazywany
Garfieldem. Jego
współtowarzyszami

są: niezbyt rozgarnięty
pies Odie oraz ich
ułomny pod względem
towarzyskim
właściciel Jon
Arbuckle. Kocur
odziedziczył imię po
dziadku Jima Davisa, 
W 1978 roku komiks
był drukowany w 41
gazetach, obecnie

jest ich już ok. 2000
na całym świecie –
Gazeta Wyborcza. W
latach 90. wielką
oglądalnością cieszyła
się kreskówka
Garfield i przyjaciele.
W 2004 roku na
ekrany wszedł
pierwszy

pełnometrażowy film o
Garfieldzie, w którym
zastosowano
najnowsze wówczas
techniki animacji
komputerowej,
wtapiające wirtualną
postać Garfielda w
grono rzeczywistych
bohaterów.

Ada

Ada

Ada Ada

Zwariowane Melodie to
seria krótkich,
animowanych filmów,
produkowana przez
wytwórnię Warner
Bros.  
Postacie:
Królik Bugs - szary,
sprytny królik
Kaczor Duffy - czarny
kaczor
Prosiak Porky -
różowy prosiak
Elmer Fudd - łysy
myśliwy z wadą
wymowy
Yosemite Sam

– kowboj, który nie
zdejmuje kapelusza
Sylwester - miły,
czarno - biały
"Kotecek"
Kanarek Tweety -
słodki, żółty, trochę
sepleniący kanarek.
To on nazwał
Sylwestra "Koteckiem"

BYĆ
MOŻE TO
WY
ZNACIE
CIEKAWE
BAJKI
PODZIEL
CIE SIĘ
TYM Z
INNYMI

WYSYŁAJ-
CIE DO
NAS
MAILE Z
WASZYMI
ULUBIONYMI.

 Król Lew (1994)

W jednej ze scen
owego filmu Simba
kładzie się na trawie -
jej pyłki układają się w
wiadomy napis,
widoczny poniżej. Sami
twórcy tłumaczą się,
że ten napis to SFX i
jest skrótem od
"special effects"
zamieszczonym tam
jako podpis twórców. 

http://forum.cdaction.pl/index.php?
app=blog&blogid=3919&showentry=40877

ZEBRAŁA I
WSZYSTKO
SKLEIŁA W
CAŁOŚĆ:
ADA ŻURAWIK
KL. VIa

www.sccl.org

chomikuj.pl

kreskowka.pl jadensadventures.wikia.com

http://pl.wikipedia.org/wiki/James_Robert_Davis
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Moda wiosenna :* 
Ada Łączna

             Źródła

Kwieciste torebki już
rok temu spotkały się z
aprobatą
zagranicznych
fashionistek. Na
szczęście, również w
polskich sklepach
można znaleźć małe i
duże cudeńka
z florystycznymi
motywami, które staną
się spektakularnym
uzupełnieniem
każdej letniej
stylizacji.

polki.pl

W tym sezonie moda
zamienia się
w wehikuł czasu,
porywając nas w
podróż  do połowy XIX
wieku. Wtedy
powstały pierwsze na
świecie dżinsy - ich
pierwowzór,
stworzony przez
Oscara

Levi Strauss’a,
miał pięć kieszeni, na
zewnątrz szwy z
pomarańczowej nici
oraz miedziane
ćwieki. Szyte z
błękitnego denimu
spodnie,
przeznaczone
wyłącznie dla
pracujących

mężczyzn
(głównie farmerów i
górników), musiały
spełniać funkcję
praktyczną, dlatego do
szerokich nogawek
dołączono wygodne
szelki. Tak powstały
ogrodniczki – jeden z
najbardziej kultowych
modeli dżinsów,

który od ponad wieku
przechodzi
wiele transformacji,
by dzisiaj z wielkim
triumfem powrócić na
wybieg i otrzymać
miano jednego z
najgorętszych trendów
tegorocznej wiosny! 

Jest ponadczasowa,
sprawdza się
doskonale zarówno w
eleganckich
stylizacjach, jak i tych
całkiem na luzie.
Ponadto nie musisz
wydawać na nią
fortuny, by wyglądać
naprawdę stylowo w
każdej sytuacji. Biała
koszula to klasyk,
który warto mieć w
swojej garderobie!  

Luźna, dopasowana, z
długim czy krótkim
rękawem, z
kołnierzykiem czy bez
- biała koszula to
synonim szyku i
niewymuszonej
elegancji. 

http://www.papilot.pl/tag/co-
bedzie-modne-
wiosna.html

najlepszesklepyodziezowe.plogrodniczki

ada

adaada

http://www.papilot.pl/tag/co-bedzie-modne-wiosna.html
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Po pierwszym
rozbiorze
Rzeczypospolitej
część szlachty oraz
magnatów zrozumiała,
że państwo wymaga
pilnej naprawy. W tym
celu zwołano sejm w
Warszawie, który mógł
zatwierdzić reformy
państwa. Aby
przeciwnicy reform nie
mogli zerwać sejmu
(słowem liberum veto -
z łacińskiego nie wolno
nie pozwalam), podjęto
decyzję, że będzie

on skonfederowany
(Sejm
skonfederowany –
specyficzny sposób
organizacji pracy) 
Sejm ten trwał aż
cztery lata stąd jego
nazwa Sąd Czteroletni
lub Sąd Wielki.
Najważniejszą decyzją
sejmu było przyjęcie
konstytucji w dniu 
3 maja 1791.
Dokument konstytucji
przygotowano w
tajemnicy przed
przeciwnikami reform.

Ada

Konstytucję podpisał
marszałek Stanisław
Małachowski. 
Konstytucja 3 maja
zawierała wiele
postanowień mających
służyć naprawie
państwa. Znosiła
liberum veto, które
mogło znosić sejmy.
Przywrócono
dziedziczność władzy,
bo wolne elekcje
sprzyjały przekupstwu i
dla innych państw były
doskonałą okazją do
wtrącenia się w
wewnętrzne sprawy
Rzeczypospolitej.
Polska konstytucja

była drugą na świecie
po konstytucji
amerykańskiej. O kilka
miesięcy wyprzedziła
konstytucję francuską.

Przedstawienie sceny
po podpisaniu
konstytucji przedstawia
obraz "Uchwalenie
Konstytucji 3 maja"
namalowanego przez
Jana Matejkę.

Ada

Ada

CZY WIECIE, ŻE ...?
Ada Żurawik

Święto Pracy,
Międzynarodowy
Dzień Solidarności
Ludzi Pracy,
popularnie zwany 1
Maja – 
międzynarodowe
święto klasy
robotniczej,
obchodzone od 1890
corocznie 1 maja.

W Polsce Święto
Pracy jest świętem
państwowym od 1950.
Święto wprowadziła w
1889 II
międzynarodówka dla
upamiętnienia
wydarzeń, które miały
miejsce w pierwszych
dniach maja 1886 r. w
Chicago, w Stanach

Zjednoczonych
podczas strajku
będącego częścią
ogólnokrajowej
kampanii na rzecz
wprowadzenia 8-
godzinnego dnia
pracy.

Ada

Dzień Flagi
Rzeczypospolitej
Polskiej – polskie
święto wprowadzone
na mocy ustawy z 20
lutego 2004,
obchodzone między
świętami: 1 maja –
Świętem Państwowym
(Świętem Pracy) i 3
maja - Świętem
Konstytucji 3 Maja.
Tego samego dnia
obchodzony jest Dzień
Polonii i Polaków za
Granicą.

2 maja nie jest dniem
wolnym od pracy.

Korzystałam z książki
Historia i
społeczeństwo
oraz ze strony
www.wikipedia.pl

Zebrała i złożyła w
całość   Ada Żurawik

www.szkolneblogi.pl

pl.wikipedia.org

js2010.plwww.sld.org.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_Mi%C4%99dzynarod%C3%B3wka
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Siatkówka plażowa to
dyscyplina olimpijska!

                                 Siatkówka plażowa.
                                                       Mikołaj Targosz

profan-goscicino.futbolowo.pl

niespodzianka.pl

www.wruchu.pl

www.wruchu.pl

1. Nie wolno
atakować
(przebijać piłki na
stronę
przeciwnika) w
formie kiwnięcia -
odbicia piłki
"palcami" jednej
ręki. 

2. Obrona poprzez
odbicie otwartą
dłonią (dłońmi) od
dołu jest błędem.

3. Odbicie atakujące
może być
wykonane otwartą
dłonią, grzbietem
dłoni, pięścią oraz
każdą inną
częścią ciała.

Boisko:
wymiary boiska
to 16 X 8 m, czyli
dwie połowy po 8
X 8 m.

nie ma linii
środkowej.

teren do gry musi

być
przygotowany na
zniwelowanym
piasku, o
możliwie płaskiej i
jednorodnej
powierzchni,
wolnej od
kamieni,
muszelek i innych
przedmiotów

mogących
spowodować
kontuzje
zawodników.
piasek musi być
drobnoziarnisty.

Piłka jest z innego
materiału niż piłka do
gry w hali. Ma mniejsze
ciśnienie wewnątrz
piłki, które wynosi
0,175 - 0,225 kg/cm2.
Pozostałe parametry
piłki są podobne.
Gra zdeterminowana
jest przez podłoże.
 Podczas gry,
odbywającej się na
otwartej przestrzeni,
dodatkową trudność
stanowi tor lotu piłki.

Mimo że większość
elementów techniki
występuje zarówno w
hali, jak i na plaży, to
jednak piłka siatkowa -
plażowa posiada
odrębne,
zmodyfikowane
przepisy gry.Różnice
występują również w
taktyce gry.

Mistrzostwa świata w
siatkówce plażowej to
zawody rozgrywane
od 1997 roku pod
patronatem
FIVB mające na celu
wyłonienie najlepszej
drużyny na świecie w
tej dyscyplinie
sportowej.
Po raz pierwszy
odbyły się w Los
Angeles. Turniej
mistrzowski odbywa
się co dwa lata w
różnych miejscach. W
2003 roku turniej

odbył się w Rio de
Janeiro, gdzie odbyły
się wcześniej
dziesięciokrotnie
nieoficjalne
mistrzostwa świata.
Dotychczas najwięcej
medali w historii
zdobyły drużyny
brazylijskie, które
szesnastokrotnie
stawały na podium.

mikołaj

Mikołaj

Mikołaj

MIkołaj



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 26 05/2014 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do Przerwy

KLASA 5. MICHALINA JURGA JULIA ŁABUTKA I
AGNIESZKA JĘDZRZEJCZAK.

Klasa- 1 Rozumie to
jako Ojczyzna, patriota
kocha swój kraj 

Klasa 2- NIe rozumie
co to jest patriota.

Klasa 3- Nie rozumie
tego pytania.

Klasa 4-Patriotę
rozumie to jako
Władysława
Zamoyskiego - patrona
szkoły który, oddał dla
Polski swój majątek.

Klasa 5- rozumie to, że
patriota dba, robi wiele
rzeczy dla kraju i
bardzo kocha go.

Klasa 6- Człowiek
który wierzy w swój
kraj, walczy o niego i
kocha go.

PATRiOTYZM - jest
to silne przywiązanie,
miłość, najczęściej do
ojczyzny, poczucie
więzi społecznej oraz
chęć, gotowość
poświęcenia się dla
własnego narodu, przy
jednoczesnym
poszanowaniu innych
narodów i ich praw,
kultur.

  
PATRIOTA - osoba
przywiązana do swojej
ojczyzny, kochająca ją
i naród, jednocześnie
łącząca te uczucia z
szacunkiem dla innych
narodów

źrodła-sjp.pl

Znaczenie słowa
Patriotyzm ze słownika

W związku z tym  że
zbliża się 3 maja i inne
święta ważne dla
naszego kraju,  więc
przeprowadziłyśmy
sądę na temat jak
uczniowie naszej
szkoły podstawowej
rozumieją słowo
'Patriotyzm" oraz
"patriota".

Patriotyzm- jest
to postawa
szacunku, umiłowania
oraz oddania własnej
ojczyźnie gotowości
do jej obrony. 
Patriota jest to osoba,
która kocha swoją
ojczyznę, jest w stanie
poświęcić

dobra materialne czy
swoje życie prywatne
dla sprawy narodu. To
osoba która nie
wstydzi się swojego
kraju.

                                 

                                     
       Wikipedia, sjp.pl

Wyrazy
bliskoznaczne do
słowa
Patriotyzm: Umiłowanie
do ojczyzny,
nacjonalizm,
przywiązanie do kraju,
społecznikostwo,
hurapatryjotyzm. 

Patriota: społecznik,
narodowiec,
hurapatriota,
nacjonalista,wierny
ojczyźnie,lojalista.
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