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Ratujemy i uczymy ratować

Mali ratownicy

Bijemy rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

     16 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły wraz
z wychowawczynią panią Małgorzatą Stec uczestniczyli
w ustanawianiu rekordu w  resuscytacji krążeniowo-
oddechowej. Wydarzenie odbywało się w ramach
zainicjowanego przez Europejską Radę Resuscytacji
Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca pod
nazwą ,,Restart a Heart”. Polegało ono na jednoczesnym
wykonywaniu reanimacji na jak największej liczbie
fantomów. Rekord bito w całej Polsce – w szkołach, w
firmach, w domach. Organizatorem akcji była Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, z którą pani Małgosia
współpracuje od wielu lat. Uczniowie naszej szkoły już od
9 lat biorą udział w programie edukacyjnym WOŚP
,,Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczą
się zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego
wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze
czynności przy osobie poszkodowanej.
   Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w biciu
rekordu. Jesteśmy pewni, że dzięki takim akcjom,
potrafilibyśmy odpowiednio zareagować w sytuacji
zagrożenia  życia. Za rok na pewno po raz kolejny
weźmiemy udział w tym szczytnym i niezwykle
potrzebnym przedsięwzięciu.

Oliwia Maliczewska
kl. VI
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   Uczniowie naszej szkoły, jak co roku,
włączyli się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie
Świata 2014, która przebiegała pod hasłem
„Turysto! Szanuj środowisko!”
  W czwartek, 2 października 2014 r.
zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawice,
wyruszyliśmy porządkować teren wokół
szkoły. Mimo kiepskiej pogody nikomu nie
brakowało energii do działania. Każdy chciał
zebrać jak najwięcej śmieci. Po godzinie
wytężonej pracy, spotkaliśmy się wszyscy
przed szkołą, gdzie w wyznaczonym miejscu
zostawiliśmy zebrane odpady. Wspólnie udało
się nam napełnić kilka dużych worków.
  Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale pełni
satysfakcji z efektów wykonanej pracy.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Naszej
Planecie!

Natalia Kwolik, 
kl. VI

Posprzątaliśmy nasz kawałek świata

Akcja ,,Sprzątanie Świata 2014"

Poradnik młodego
,,segregatora"

Czy wiesz, że:

Sprzątamy świat

  
  Akcja ,,Sprzątanie Świata" wywodzi się z
Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989,
kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło
udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok
później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a
liczba jej uczestników co roku rośnie.

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

1. POJEMNIK NIEBIESKI
Do niebieskich pojemników wrzucamy papier
po usunięciu zszywek i innych metalowych lub
plastikowych elementów: gazety, czasopisma,
katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy,
książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi
twardymi okładkami, torebki papierowe, papier
pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe,
tekturę.
2. POJEMNIK ŻÓŁTY
Do żółtych pojemników wrzucamy tworzywa
sztuczne i metal: plastikowe butelki po
napojach, kartony po napojach, mleku,
plastikowe butelki po płynach do mycia
naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp.,
plastikowe zakrętki, plastikowe plastikowe
torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe
opakowania, puszki po napojach, puszki po
konserwach, drobny złom żelazny i metale
kolorowe, kapsle.
3. POJEMNIK ZIELONY
Do zielonych pojemników wrzucamy szkło
kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności, kolorowe butelki po
napojach alkoholowych, kolorowe szklane
opakowania po kosmetykach.
4. POJEMNIK BIAŁY 
Do białych pojemników wrzucamy szkło
bezbarwne, czyli np.: bezbarwne butelki i słoiki
szklane po napojach, żywności i napojach
alkoholowych, bezbarwne opakowania szklane
po kosmetykach.

Segregacja śmieci

JG

JG

blog.dlakieszni.pl
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Humor z kuchni ;-)

- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni?
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę

jej znaleźć.

- Jasiu dlaczego pijesz tak dużo wody?
- Bo właśnie zjadłem jabłko.

- A co to ma do rzeczy?
- Zapomniałem je umyć!

Naleśnikowe szaleństwo

Jesienna uczta Przepis na racuchy z
jabłkami

   1 października 2014 r. w naszej szkole
odbyły się zajęcia kulinarne pod hasłem
,,Jesienne przysmaki”. Uczniowie klas IV-VI
przygotowali potrawy z jesiennych darów
natury. W roli głównej wystąpiło jabłko. W menu
znalazły się naleśniki, racuchy i ciasto z
jabłkami.  Samodzielne przygotowanie
poczęstunku sprawiło młodym kucharzom
wielką frajdę. Po całej szkole roznosiły się
smakowite zapachy. Chętnych do degustacji
przygotowanych potraw nie brakowało.
Smakołyki wprost znikały z talerzy. Wielka
szkoda, że taka kulinarna uczta nie zdarza się
nam na co dzień.

Martyna Jajuga, kl. VI

Ciasto z jabłkami

Przygotowania do wielkiej uczty

Racuchy z jabłkami

Racuchy z jabłkami 

Składniki:

0,5 l mleka
2 jajka
2 szklanki mąki
1 łyżka cukru
1 łyżeczka cynamonu
1 szczypta soli
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 duże jabłka
olej do smażenia
cukier puder.

     W misce wymieszać jajka z cukrem i dodać
mleko. Następnie dodać pozostałe składniki i
wszystko dokładnie wymieszać. Jabłka umyć,
obrać i pokroić w kostkę. Dodać do ciasta. Na
patelni rozgrzać olej, nakładać nieduże placki.
Placki zrumienić z obu stron. Posypać cukrem
pudrem przed podaniem.

Smacznego!

JG
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Skąd pochodzą ziemniaki?

Jak ziemniaki dotarły do
Polski?

Ziemniaczane opowieści

Święto Pieczonego Ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka 1.  Pierwiastek zawarty w ziemniakach lub w
hemoglobinie.
2.  Jezioro w Ameryce Południowej, obok
którego na wysokości 4000 m odnaleziono
pierwsze ślady upraw ziemniaków.
3.  Jego dworzanie stroili szaty kwiatami
ziemniaków.
4.  Odkrywca Ameryki.
5.  Tu Sobieski wzniósł pałac dla swej rodziny.
6.  Ukochana żona Jana Sobieskiego.
7.  Inaczej ziemniaki.
8.  Lud zamieszkujący Amerykę Południową
tworzący imperium.

  W Polsce uprawy ziemniaka jako rośliny
ozdobnej rozpoczęły się prawdopodobnie od
króla Jana III Sobieskiego. Ze słynnej wyprawy
do Wiednia w roku 1683 król miał przywieźć
sadzonki specjalnie dla ukochanej, królowej
Marysieńki. Były one podarunkiem od cesarza
austriackiego Leopolda I z jego wiedeńskich
ogrodów.
   Uprawę ziemniaka rozpoczął w Warszawie,
w ogrodzie na Nowolipkach ogrodnik Łuba.
Były one dostarczane na dwór królewski i
dwory magnaterii w czasach panowania
Augusta II. Uprawy na większą skalę miały
miejsce za Augusta III Sasa. Polski historyk
Jędrzej Kitowicz w swoim „Opisie obyczajów
za panowania Augusta III” poświęcił im osobny
rozdział zatytułowany „O kartoflach”.
Jabłka zaś ziemne, czyli ziemniaki, a po
teraźniejszemu kartofle, bądź świeże, bądź
stare w jednej utrzymując się porze, równą też
apetytowi sprawują satysfakcję. Zjawiły się
najprzód (w Polszcze) za Augusta III w
ekonomiach królewskich, które samymi
Niemcami, Sasami osadzone były, a ci dla
swojej wygody ten owoc z Saksonii z sobą
przynieśli i w Polszcze rozmnożyli. Długo
Polacy brzydzili się kartoflami, mieli je za
szkodliwe zdrowiu (...) Na końcu panowania
Augusta III kartofle znajome były wszędzie w
Polszcze, w Litwie i na Rusi.

   
  Pierwsze uprawy ziemniaków pochodziły z 
terenów zamieszkanych przez Inków  już w
czasach prehistorycznych!  Ślady upraw
odnaleziono na wysokości 4000 m w okolicach
jeziora Titicaca!
   Dopiero po wyprawach Krzysztofa Kolumba
ziemniaki zaczęły wędrować po świecie. Do
Europy dotarły w 1554 roku. Na początku lat
siedemdziesiątych szpital dla ubogich w Sewilli
zamówił ich pierwszą dużą partię. Hiszpanie
nie zapałali jednak miłością do ziemniaka.  Jak
się okazało, uprawy zostały wkrótce
porzucone.
Ziemniak stał się rośliną ozdobną. Jak wieść
niesie, wielu wykwintnych dostojników na
dworze papieskim przyozdabiało swój ubiór
kwiatami ziemniaka.
 Na kontynencie europejskim uprawy
ziemniaka zaczęły się rozpowszechniać około
roku 1700 głównie za sprawą opatów z
klasztoru świętego Piotra pod Gandawą.
Zobowiązali oni dzierżawców pól do płacenia
czynszu ziemniakami, które były przysmakiem
zakonników. W połowie XVIII wieku
handlowano już nimi na każdym rynku Flandrii.
  

 Wartość kaloryczna ugotowanych ziemniaków
jest niska i waha się od 50 do 90 kcal.
Bulwy ziemniaka są bogate w bardzo wiele
składników odżywczych. Podstawowym
składnikiem suchej masy jest skrobia.
Bulwy ziemniaka zawierają także dużo
błonnika, dzięki temu ułatwiają trawienie.
Bardzo korzystny w ziemniakach jest skład
substancji mineralnych (potas,  fosfor,  wapń,
magnez,  sód i żelazo).

Dlaczego ziemniaki
powinny być w naszej

codziennej diecie?

Krzyżówka
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Weronika Nowacka


