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Dzień Śnieżynki

Czas na ferie!

Karnawałowe szaleństwo

Klub czytających

Łamigłówki dla każdej główki

Malowanki dla zestresowanych

Origami 

Coś dla łasuchów
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SZALEŃSTWO!

KARNAWAŁ

KARNAWAŁOWE

Tańce

Konkursy

Zabawy

    Karnawał to czas szalonych zabaw,
tańców, bali kostiumowych. 
   U nas w szkole także nie zabrakło
karnawałowego szaleństwa. Rodzice i
nauczyciele zadbali o to, by dzieci mogły
oderwać się od szkolnej rutyny i hucznie
świętować karnawał. 
    Na sali gimnastycznej przystrojonej w
girlandy, balony i świecidełka pojawił się
wodzirej, który porwał wszystkich w tan.
Podczas karnawałowej zabawy pojawiły
się szalone tańce w rytm największych
muzycznych hitów, ulubione zabawy
uczniów, konkursy z nagrodami i
spotkanie z bohaterami znanych bajek.
Wszyscy bawili się wyśmienicie. 
     Zresztą, zobaczcie sami!
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Pirat z Karaibów Paryski Mim i Winnetou

Budowlańcy w barwach narodowych i Policjant Aniołowie biali

Karnawałowe kostiumy

Jeśli chodzi o karnawałowe kreacje i kostiumy, to nasi uczniowie wykazują się zawsze wyjątkową
pomysłowością. Na każdej imprezie na sali gimnastycznej bawią się zgodnie rycerze, wróżki, kościotrupy,
wysłannicy niebios i piekieł, budowlańcy, czarownice, policjanci, strażacy i piraci. zresztą, zobaczcie sami.
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TRADYCYJNE KARNAWAŁOWE SŁODKOŚCI

Trwa karnawał, więc bez wyrzutów sumienia możemy jeść faworki i pączki. Wszystkie kalorie pochłonie
przecież szalona zabawa. Drukujemy więc specjalnie dla naszych czytelników sprawdzone przepisy na
tradycyjne karnawałowe słodkości. Koniecznie spróbujcie.

FAWORKI (CHRUŚCIKI)

4 żółtka
2 szklanki mąki
1 łyżka spirytusu lub octu
1/2 łyżeczki cukru
1/2 łyżeczki soli
1 mały kubeczek gęstej, kwaśnej śmietany
olej do smażenia
cukier puder do posypania

1. Połączyć na stolnicy wszystkie składniki – mąkę, żółtka, spirytus, śmietanę, sól, cukier;
2. Ciasto dobrze wyrobić, następnie ubić drewnianym wałkiem;
3. Ciasto podzielić na 4 części i po kolei rozwałkowywać jedną po drugiej jak najcieniej się da;
4. Wykrawać z ciasta paski, w każdym z nich zrobić nacięcie i przewinąć przez nie jeden koniec paska;
5. Smażyć kolejne chruściki na dobrze rozgrzanym oleju;
6. Po usmażeniu odsączyć faworki na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu, a gdy przestygną posypać je

cukrem pudrem;

PĄCZKI

CIASTO:

1 kg mąki (najlepiej tortowej)
100g drożdży

100g cukru
0,5 l mleka

6 żółtek
1 całe jajko

Szczypta soli
5 łyżek oleju

1 cukier waniliowy
1 l oleju do smażenia

NADZIENIE:
marmolada

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Do dużej miski wkruszyć drożdże, dodać 2 łyżeczki
cukru, 1 łyżkę mąki i zalać ciepłym mlekiem –
dokładnie wymieszać, przykryć ściereczką i odstawić
na 30 minut do wyrośnięcia.
Do wyrośniętej masy dodać jajko, szczyptę soli, oliwę i
resztę cukru – dobrze wymieszać. Stopniowo
dodawać mąkę i żółtka – ciągle mieszając. Ponownie
odstawić ciasto do wyrośnięcia.
Gdy ciasto wyrośnie podzielić je na części,
rozwałkować  na placki grubości 1 cm i wycinać krążki
szklanką. Wycięte koła ułożyć na blacie posypanym
mąką i zostawić do wyrośnięcia na ok. 15 min. W tym
czasie w garnku rozgrzać olej. Do nagrzanego oleju
wrzucać wyrośnięte krążki, kiedy się zarumienią –
przekręcać patyczkiem na drugą stronę. Usmażone
wyjąć na papier, aby odsączyć je z tłuszczu.
Wystudzone pączki nabić przy pomocy szprycy
marmoladą. 
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ŁAMIGŁÓWKI DLA KAŻDEJ GŁÓWKI!

"ORTOGRAFFITI"

"ORTOGRAFFITI"
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KLUB CZYTAJĄCYCH

„Szaty, stroje, ciuszki”

Ta książka autorstwa Jany
Sedlackovej to komiksowa
encyklopedia mody dla
wszystkich fanów ubrań.
Książka w niebanalny sposób
przedstawia historię mody od
futer szytych przez
jaskiniowców kościaną igłą po
dzisiejszy zwariowany styl i
ubrania przyszłości w spreju. 
Znajdziecie w niej także
galerię projektantów i ikon
stylu. To prawdziwa gratka dla
wszystkich znawców, fanów i
projektantów mody. 

"Szaty, stroje, ciuszki"

Książka w sam raz na ferie,
wakacje i wolne weekendy.
Wolny czas sprzyja zabawom
towarzyskim i quizom, w które
można zaangażować całą
rodzinę. Musicie mieć tę
książkę.
Wśród pięćdziesięciu
wspomnianych w książeczce
zabaw i gier znalazły się te
najprostsze jak "Baloniku mój
malutki" cz "Mało nas do
pieczenia chleba", zabawy
typowo podwórkowe jak dwa
ognie, kapsle, podchody, wojna,
ale i zabawy ludowe jak "Uciekła
mi przepióreczka w proso",
"Jaworowi ludzie", "Król Lul" i
"Moja Ulijanko", są także
zabawy na niepogodę jak
pomidor, teatr cieni, piekło-niebo,
inteligencja, wisielec i wiele
innych. Nie wiecie, w co się
bawić? Kupcie książkę, a nuda
nie będzie wam grozić.

Grajcie w gry.
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ORIGAMI

Biedronka

   
     Biedronka origami to idealny model dla początkujących. Tworzy się ją zaledwie z
kilku prostych kroków, a jej złożenie wzmacnia wiarę we własne możliwości. Można
wybrać papier jednokolorowy, a następnie na gotowym modelu dorysować kropeczki
lub inne wzorki - kto powiedział, że wszystkie biedroneczki są w kropeczki? Można
także kupić w sklepie papierniczym papier w kropki i zrobić tradycyjną biedronkę.
Miłej zabawy.

xx
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MALOWANKI DLA ZESTRESOWANYCH

Rajski Ptak
xx
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