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NASZ "SZKOLNIAK" WŚRÓD NAJLEPSZYCH GAZETEK
W POLSCE!

Z radością informujemy, że gazetka redagowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie zajęła VII w Polsce
(I miejsce w województwie), w IX edycji projektu Juniorlab na
platformie Junior Media.
W tym roku do projektu edukacyjnego dzienników regionalnych Polska
Press Grupy przystąpiło aż 139 redakcji z całej Polski. Oferta ta
u m o ż l i w i a tworzenie profesjonalnej gazetki szkolnej na
szablonach prawdziwych dzienników lokalnych.
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej młodzi redaktorzy "Szkolniaka"
nie zaprzestali pisać! Na bieżąco relacjonowali najważniejsze wydarzenia
związane ze szkołą, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, komentowali
rzeczywistość, z jaką przyszło nam się zmierzyć.
Najbardziej aktywni redaktorzy (Rafał Skrzeszewski, Natalia Rysiowska,
Patryk Woliński i Justyna Kościołek z klasy 6e, Wiktor Kowalski z klasy
7d, Milena Borzęcka z klasy 7f, Weronika Duda z klasy 8d) otrzymali
vouchery na zakupy w empik.com ufundowane przez Junior Media
(łączna wartość nagród - 1200 zł), dyplomy oraz gadżety.
Opiekę nad młodymi dziennikarzami sprawowały panie Ewa Abramek
i Agata Borzęcka.
Cieszymy się z sukcesu "Szkolniaka" i gratulujemy!

Rafał odbiera nagrodę

Wiktor też przyjmuje nagrodę i
gratulacje od pana dyrektora
Mariana Bobera

Nasi dziennikarze z panem dyrektorem Marianem Boberem

Z dyplomami i nagrodami. Na
zdjęciu po lewej nagrodę
odbiera Milena
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TO JUŻ JEST KONIEC!

Zakończenie roku to wydarzenie wyczekiwane przez
każdego ucznia. Szczególnie jest ono ważne dla
uczniów klas 8, którzy opuszczają mury naszej szkoły.
Z łezką w oku żegnamy Was! Realizujcie swe
marzenia w nowych szkołach i nie zapominajcie
o nas!
A teraz czas na zasłużony odpoczynek! Wszystkim
życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji! Do
zobaczenia we wrześniu!

Uroczystość pożegnania absolwentów czas
zacząć...

Klasa 8a (wychowawca: pani Teresa Pawelec)

Klasa 8b (wychowawca: pani Joanna Małyska)

Klasa 8c (wychowawca: pani Barbara Zegar)

Klasa 8d (wychowawca: pani Dorota Wronowska)

Klasa 8e (wychowawca: pani Dorota Furtak)
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Laureaci konkursów literacko-językowych z
panem dyrektorem

KONKURSY, KONKURSY!

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego
dokonać.

Walt Disney

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć, nie
zaprzestaliśmy realizować swych pasji i sięgnęliśmy
po najwyższe laury w konkursach ogólnopolskich
i wojewódzkich.

NASI UCZNIOWIE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH W POLSCE!

O tym, że język polski może stać się pasją, przekonali
nas siódmoklasiści, którzy sięgnęli po laury
w XIX Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
i „Z ortografią na co dzień”.
Do konkursu przystąpili uczniowie z 372 szkół w całej
Polsce, tym bardziej miło nam poinformować, że
w III etapie wśród najlepszych znaleźli się:

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
Milena Borzęcka z kl. 7f, której praca zostanie
opublikowana w książce „Tak pisali najlepsi. Prace
Laureatek i Laureatów. Finały ogólnopolskie 2021” -
laureatka 3. miejsca (op. Anna Kubicka)
Amelia Woźniak z kl. 7d – laureatka 4. miejsca
Wiktor Kowalski i Adam Wysok z kl. 7d –
wyróżnienia (op. Agata Borzęcka).
Zadaniem uczestników III etapu konkursu
„Z poprawną polszczyzną na co dzień” było napisanie
w ciągu godziny opowiadania, którego inspiracją były
rysunki przedstawiające związki frazeologiczne.

Nasi laureaci - Wiktor i Bartek oraz organizatorzy
konkursu

Takie związki frazeologiczne przerabialiśmy na
opowiadanie

„Z ortografią na co dzień”
Wiktor Kowalski z kl. 7d – laureat 4. miejsca
Nikola Kossak, Aleksandra Kubiak, Aleksandra
Wygadańczuk z kl. 7c – wyróżnienia (op. Agata
Borzęcka)
Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły są
świadomi tego, jak ważne jest posługiwanie się
poprawną polszczyzną.
Gratulujemy sukcesu!
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MŁODZI POECI Z NASZEJ SZKOŁY

Miło nam poinformować, że nasi koledzy znaleźli się wśród
grona laureatów XVII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego.
Dnia 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Wśród
najlepszych znaleźli się Wiktor Kowalski z kl. 7d (II miejsce)
o raz Bartosz Sykut z kl. 7c (wyróżnienie). Opiekę nad młodymi
poetami sprawowała Agata Borzęcka.
Wiersze, które znalazły się w pokonkursowym tomiku zatytułowanym
„Uważność”, świadczą o ich dużej wrażliwości i niezwykłej umiejętności
przekształcania świata w poezję.
Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Na zdjęciu obok: opublikowany wiersz Bartka

KOLEJNY SUKCES WIKTORA!

Już po raz drugi Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie zorganizował Konkurs Poetycki „LIMERYK W KORONIE” ,
którego hasło przewodnie brzmiało: „W pogoni za normalnością”.
W tym roku zadaniem uczestników konkursu było skomentowanie -
w lekkiej formie - rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, unikając
dosłowności.  Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły - Wiktor
Kowalski z kl. 7 D (op. Agata Borzęcka), zdobywając II nagrodę.
Gratulujemy!

Wiktor z dyplomem

KONKURS GRAFICZNY
"BEZPIECZNY INTERNET"

W naszej szkole odbył się konkurs
graficzny pt. "Bezpieczny Internet".
Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii klas 1-4
Jakub Aftyka kl. 4d - NAGRODA
Marcel Jach kl. 4a - NAGRODA

W kategorii klas 5-8
Rafał Skrzeszewski kl. 6e -

NAGRODA
Wiktor Skarżyński kl. 8b -

NAGRODA
WYRÓŻNIENIE

Alicja Chudzik kl. 1d
            

Zwycięzcom gratulujemy!
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PAINTBALL – STRATEGICZNA GRA
I WSPANIAŁA ZABAWA

Witajcie! W dniu 19 czerwca br. uczestniczyłem wraz
z kilkorgiem naszych szkolnych kolegów i koleżanek
w wyjeździe zorganizowanym w ramach spotkania
integracyjnego młodzieży należącej do Ruchu Światło-
Życie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Lubartowie. Inicjatorem wycieczki był wikariusz -
ksiądz Michał Myśliwiecki. Gra w paintball jest bardzo
interesująca i wciągająca, dlatego chciałbym krótko
zapoznać Was z jej zasadami i zachęcić do
uczestnictwa w takiej zabawie.
Jakiego sprzętu potrzebujecie, aby zagrać?
Nie musicie niczego kupować, wszystko
wypożyczamy: marker paintballowy (inaczej broń
paintbalowa, która dostosowana jest również do wieku
graczy), maskę na twarz, zbiornik na naboje
z barwnikiem i zbiornik z CO2 lub skompresowanym
powietrzem, który zasila broń. Mamy również
możliwość wypożyczenia stroju, tj. bluzy i spodni
moro, kamizelki kuloodpornej oraz rękawic. My
otrzymaliśmy również lekki hełm, który zabezpieczał
nasze głowy przed pociskiem. Uderzenie kulką
czasem trochę boli, a odpowiedni strój to niweluje.
Jedyne, co musisz ze sobą zabrać, to dobre buty
i woda, by ugasić pragnienie.

Istnieje wiele różnych odmian gry, ale prawie
wszystkie mają kilka wspólnych zasad:

Nigdy z żadnego powodu nie zdejmuj maski
z twarzy, gdy przebywasz na polu gry. To właśnie
ona chroni nasze oczy, zęby i twarz.
Niestosowanie się do tej zasady może mieć
bardzo poważne skutki zdrowotne.

Strzelaj w przeciwników tylko z ustalonej
odległości - minimum 6 metrów. Nie powinieneś
też celować do graczy, którzy zostali już
trafieni. Jeśli zostaniesz trafiony nabojem, który
zostawi duży ślad, odpadasz z gry (naboje, które
się od ciebie odbiją, ale nie pękną i nie zostawią
śladu, nie liczą się). Podnieś ręce do góry, żeby
pokazać, że odpadłeś, a gdy sędzia Cię zauważy,
zejdź z pola gry.
Pamiętaj, aby gra pozostała przyjacielską
zabawą. Nie próbuj ścierać farby po trafieniu, bo
mogą Cię spotkać konsekwencje. 

Niektóre pola pozwalają początkującym graczom na
powrót do gry. Jeśli zostaniesz trafiony na początku,
możesz zetrzeć farbę i wrócić do zabawy. Przed
wejściem na poligon paintballowy uważnie
wysłuchajcie instrukcji. Jeśli to możliwe, sprawdźcie
stronę internetową poligonu i spróbujcie zapamiętać
lokalizację celu i schronień. Omawiając taktykę
zespołu, zapamiętajcie swoje zadania i sami
wybierzcie pozycję początkową, aby nie pomylić się
natychmiast po sygnale rozpoczęcia gry. Pod okiem
instruktora sprawdźcie, czy sprzęt jest w dobrym
stanie, załóżcie maski i ochronę. W pierwszych
sekundach gry nie biegajcie do bramki na wprost lub
odwrotnie, nie chowajcie się w ciemnym kącie i nie
siedźcie tam do ostatniego gwizdka. Wnieście swój
wkład w grę, poruszajcie się stale, zmieniając pozycje,
no i oczywiście strzelajcie! Pamiętajcie, że w grze
ważna jest strategia i praca zespołowa.

Podział na drużyny

Uważnie słuchaliśmy instruktażu i zasad
bezpieczeństwa
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Jakie są odmiany gry w paintball?
Eliminacja
W tej odmianie gra trwa, dopóki jedna z drużyn nie zostanie całkowicie
wyeliminowana. Można w nią grać także indywidualnie, wtedy trwa ona
do momentu, w którym na polu bitwy zostaje ostatnia osoba, która staje
się tym samym zwycięzcą.
Złap flagę
Celem w tej grze zespołowej jest wdarcie się na terytorium przeciwnika,
zdobycie flagi i powrót do bazy. Alternatywnie wygrać można, eliminując
wszystkich graczy z przeciwnej drużyny.
Scenariusz
Ta kategoria zawiera szeroką gamę gier, które obejmują wymyślenie
konkretnej sytuacji i przypisanie celów każdej z drużyn. Na przykład
w scenariuszu "Prezydent" jedna z drużyn próbuje przeprowadzić
któregoś z graczy do ustalonego punktu, podczas gdy druga drużyna
stara się tego gracza wyeliminować. Zazwyczaj scenariusze są oparte na
prawdziwych sytuacjach wojskowych.
Jeden do jednego
W grze bierze udział tylko dwóch przeciwników i trwa do momentu,
w którym jeden z nich zostanie trafiony przez przeciwnika.

Wszystkie rodzaje gry w paintball są bardzo wciągające. Pierwszy raz
brałem udział w takim wydarzeniu i bardzo mi się podobało. Już we
wrześniu jedziemy na kolejne potyczki. Jeśli jeszcze nie graliście
w paintball, zachęcam Was do tego ogromnie.

Rafał Skrzeszewski z 6e

Rafał

Pamiątkowa fotografia Marsz na poligon

Namierzanie przeciwnika Najważniejsza jest strategia gry
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WAKACYJNY MINIPRZEWODNIK

Chciałbym zachęcić Was do podróżowania po Polsce,
a wakacje są do tego świetną okazją. Polska jest
krajem pełnym fantastycznych i przepięknych miejsc.
Jeśli chcemy je zwiedzić, potrzebujemy wielu tygodni,
może nawet miesięcy. Warto zobaczyć Mazury,
Morze Bałtyckie i nasze góry. Wszędzie znajdziemy
coś, co nas zainteresuje, coś, na co zwrócimy uwagę.
Trudno określić, co warto obejrzeć, a czego nie.
Powinniśmy wybrać kilka konkretnych miejscowości,
które mają bogatą i ciekawą ofertę dla turystów. Oto
kilka moich propozycji.

Tatry
Swoją pierwszą podróż w Tatry odbyłem wraz
z rodzicami jako czteroletni chłopiec. Mimo że minęło
od tego momentu już kilka lat, pamiętam swoje
pierwsze wejście na szczyt. Była to Sarnia Skała,
z której rozciągał się piękny widok na słynny Giewont.
Wejście na górę nie było zbyt trudne, więc dzięki temu
zapałałem miłością do górskich wędrówek. Prostym
do zdobycia szczytem, jak na pierwsze wędrówki, jest
Nosal. Myślę, że dla wielu z Was wspinaczka ta nie
sprawiłaby trudności. 

Co jeszcze warto zobaczyć w Tatrach? Piękne widoki
zagwarantuje nam wejście na Kasprowy Wierch przez
Dolinę Jaworzynki lub kierując się przez Boczań. Idąc
tym szlakiem, po drodze miniemy piękne schronisko
„Murowaniec”, gdzie możemy usiąść na dłuższy
odpoczynek. Potem już bardziej wyczerpująca
wspinaczka na Kasprowy Wierch. Dla tych bardziej
leniwych istnieje możliwość wjazdu na szczyt kolejką
górską. Ci, którzy nie lubią wspinaczki, mogą udać się
nad Morskie Oko, do Doliny Chochołowskiej lub
Doliny Kościeliskiej. Wrażenia równie silne.

Kraków
Wracając z Tatr, warto zahaczyć o Kraków. Trzeba tu
zobaczyć Wawel, który był siedzibą polskich królów.
Każdy powinien odwiedzić Smoczą Jamę. Atrakcją
jest to, że za drobną opłatą smok zionie ogniem.
Wartym naszej uwagi miejscem jest Kościół Mariacki,
Rynek Główny oraz Sukiennice, które się na nim
znajdują. Atrakcji jest naprawdę bardzo wiele. Jest
masa muzeów, które możemy odwiedzić.

Wieliczka
Warto zajechać również do Wieliczki, gdzie mamy
znaną kopalnię soli kamiennej. Jeszcze pod koniec
XX wieku wydobywano w niej sól. Dziś jest ona
miejscem dostępnym tylko i wyłącznie do zwiedzania.
W podziemnych komnatach znajduje się restauracja
oraz sala balowa, gdzie czasem organizowane są
różnego rodzaju imprezy.Odpoczynek na szczycie Wielkiego Kopieńca

W drodze na Halę Gąsienicową

WAKACJE TUŻ, TUŻ, CZYLI DOKĄD POJECHAĆ, CO ZOBACZYĆ?
"Już za parę dni, za dni parę,

Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,

Do widzenia, wam, canto, cantare…"
Tak śpiewali nasi dziadkowie i nasze babcie, wyruszając na spotkanie z przygodą. Gdzie wybrać się w te
wakacje? Zobaczcie, co poleca redakcyjny kolega Rafał.
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Karkonosze
Obejrzenia warte są również Karkonosze.
Zachwycony byłem wędrówką na Śnieżkę. Rodzice
wybrali trochę trudniejszy szlak na szczyt, ale ani
trochę nie żałuję ich decyzji, gdyż widoki zapierały mi
dech w piersiach. Odwiedziłem również Karpacz.
Koniecznie musicie zobaczyć niezwykle
charakterystyczny, unikatowy kościółek Wang,
zbudowany na przełomie XII i XIII wieku w Norwegii.
Został on przeniesiony w XIX wieku. W Karpaczu
znajduje się Miejskie Muzeum Zabawek, w którym
można obejrzeć, jak w dawnych czasach wyglądały
lalki, klocki, misie oraz inne zabawki. 

Wrocław
W drodze powrotnej, polecam zajechać do Wrocławia.
Warto zatrzymać się na tutejszym rynku, który jest
bardzo ładny i kolorowy, co naprawdę może nas
zachwycić. Każdego roku odbywa się tu wiele
koncertów i imprez kulturalnych, które są dostępne dla
wszystkich turystów. We Wrocławiu znajduje się
najstarszy w Polsce Ogród Zoologiczny, który
funkcjonuje od 1865 roku. Jest to ZOO, w którym
znajduje się ponad 10 tys. zwierząt. Jego
powierzchnia to prawie 33 hektary. Wrocławskie ZOO
jest warte szczególnej uwagi.

Gdańsk, Gdynia i Sopot
Wybierając się nad polskie morze, nie można ominąć
takich miejscowości jak Gdańsk, Gdynia i Sopot.
W Sopocie powinniśmy wybrać się na przechadzkę po
tutejszym molo, które jest najpopularniejsze w kraju.
W Gdańsku znajdują się piękne kamienice, które
nadają miastu uroku. W Gdyni powinniśmy odwiedzić
kilka muzeów. Są to: Muzeum Marynarki Wojennej,
Muzeum Motoryzacji oraz Muzeum Miasta Gdyni. Nie
zapomnijcie wstąpić na pokład „ORP Błyskawica”,
który jest prawdziwym zabytkiem wśród okrętów
będących uczestnikami wojen morskich. Jest to
najstarszy zachowany niszczyciel, weteran II wojny
światowej i jedyny bojowy okręt aliancki, który
uczestniczył aktywnie w działaniach przez cały okres
wojny, czyli od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.
Eksponaty, które tam się znajdują, z pewnością Was
zachwycą.

Hel
Usytuowanie Helu na cyplu Półwyspu Helskiego jest
wyjątkowe. Wody Bałtyku otaczają go z trzech stron,
co daje niesamowite wrażenie. W pobliżu Helu
uformował się zespół malowniczych wydm białych
i szarych, które objęte są ochroną w granicach
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Cała Mierzeja
Helska jest ciekawa pod względem przyrodniczym
oraz krajobrazowym. W przeszłości Hel miał duże
znaczenie strategiczne, stanowił bazę morską floty
wojennej, która posiadała rozbudowany system
stanowisk obrony artyleryjskiej. Zachowały się
fragmenty Rejonu Umocnionego Hel, a na nadbrzeżu
stoi najstarszy polski okręt "Batory". Niedaleko dworca
PKP "Hel" rozpoczyna się najdłuższy na Półwyspie
Helskim Szlak Militarny. Spotkać na nim można
głównie militaria z okresu II Rzeczpospolitej. Są tu
betonowe schrony oraz usytuowane tuż nad brzegiem
morza cztery stanowiska ogniowych dział. Na Helu
warto odwiedzić również Latarnię Morską Hel,
Fokarium oraz Muzeum Rybołówstwa.

Rafał z siostrą na Helu
Fontanna Neptuna w Gdańsku

Widok na Mały Staw w Karkonoszach
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Malbork
Wracając znad morza, warto zajrzeć do Malborka.
Tam na turystów czeka ogromny i warty uwagi zamek
krzyżacki. Jest to prawdopodobnie największa
średniowieczna budowla z cegły. Na zwiedzanie
zamku powinniśmy przeznaczyć sporo czasu - nawet
kilka godzin. Cały kompleks jest olbrzymi,
a odwiedzającym udostępniono bardzo dużą liczbę
pomieszczeń. Do zobaczenia są m.in.: Zamek
Wysoki, Zamek Średni oraz pałac Wielkich Mistrzów.
Oprócz wielu sal, komnat, sypialni, korytarzy
i pomieszczeń gospodarczych na zamku możemy
obejrzeć kilka ciekawych wystaw, na których
zobaczymy zbroje i elementy uzbrojenia, kolekcję
rzeźb, ekspozycje archeologiczne, kolekcję bursztynu,
ceramiki, mebli, militariów, tkanin, witraży, rycin oraz
numizmatyki.
Zachęcam Was do odwiedzenia tych pięknych
i niesamowitych miejsc. Czeka tam na Was wiele
atrakcji.

Poleca Rafał Skrzeszewski

BEZPIECZNE WAKACJE - WAŻNE
ZASADY

1. Informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.
2. Miej przy sobie numer telefonu do rodziców.
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego

przechodzenia przez jezdnię – przechodź na
pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

4. Nie rozmawiaj z obcymi.
5. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
6. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi

do samochodu.
7. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od

obcych.
8. Zapamiętaj numer alarmowy 112 i w razie

potrzeby wezwij pomoc.
9. Kąp się tylko w miejscach do tego

przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych
kąpieliskach.

10. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
11. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje

porywisty wiatr.
12. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. 
13. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz
posmaruj się kremem z filtrem.

14. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami
odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na
rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki
w góry.

15. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że
nadchodzi burza.

16. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
17. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze

szlaku.
18. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców.

Pamiętaj, że w nowych miejscach łatwo się
zgubić.

19. Po powrocie z miejsc zalesionych dokładnie
sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

20. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty
odpędzające owady i kleszcze.

21. Uważaj na trujące rośliny, owoce i grzyby.
Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.

22. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
23. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet

przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię
ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

24. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim,
co robisz.

Bezpiecznych wakacji życzy Rafał!

Zamek w Malborku Foto: Rafał

Grafika: Rafał
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SZKOLNIAKOWY PRZEPIŚNIK

Biszkopt z masą mascarpone i owocami
Biszkopt:
8 jaj
2 szklanki mąki pszennej
1½ szklanki cukru
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
3 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie
Oddzielamy białka od żółtek. Ubijamy białka. Powoli dodając cukier,
ubijamy do uzyskania sztywnej piany. Potem stopniowo dodajemy żółtka
i ubijamy na mniejszych obrotach. Następnie powoli wsypujemy mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Dodajemy ekstrakt i miksujemy
jeszcze kilka minut.
Jest to porcja na 3 blaty biszkoptu. Każdą porcje wlewamy do tortownicy
o średnicy 24 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy
w temperaturze 180°C przez 30 minut. Po upieczeniu uchylamy
piekarnik. Blaty wyjmujemy z foremki dopiero po ostudzeniu.

Masa:
250 ml śmietany kremówki dobrze schłodzonej
250 g serka mascarpone
½ szklanki cukru pudru
owoce
W dużym naczyniu ubijamy samą śmietanę. Gdy zacznie gęstnieć,
stopniowo dodajemy cukier puder oraz serek. Powinna powstać gładka,
kremowa masa.
Blat biszkoptu smarujemy ⅓ masy i układamy na niej owoce.
Przykrywamy biszkoptem. Czynność tę powtarzamy jeszcze dwa razy.
Ciasto podajemy schłodzone. Jest to duża porcja ciasta, ale u nas
zawsze szybko znika :)

Smacznego życzy Wiktor

COŚ DLA OCHŁODY - LODY WODNE Z SOKU

Składniki:
6 pomarańczy
3 grejpfruty
50 g cukru

Sposób przygotowania:
Z pomarańczy i grejpfrutów wyciśnij sok. Wymieszaj go z cukrem. Całość
przelej do specjalnych foremek na lody, które kupić można w każdym
sklepie z akcesoriami kuchennymi. Wstaw do zamrażarki, odczekaj, aby
się zamroziły i gotowe nasze lody dla ochłody.

                                     Na upalne dni poleca Rafał

Pychota
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NA WESOŁO

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy
zwiększają swoją objętość,
a zimno, że się kurczą. Możecie
podać jakieś tego przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii
zimowych.

Na zakończenie roku szkolnego
dyrektor zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji,
zdrowia i żebyście we wrześniu
wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

Syn piłkarza wraca z zakończenia
roku.
- Tato, mój kontrakt z 4 klasą został
przedłużony o rok.

Po klasówce z matematyki
rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.

Jaskiniowiec przegląda oceny
syna:
- "4" z przyrody, rozumiem, bo
rzadko skórujesz. "3" z polowania
rozumiem, jesteś jeszcze mały.
"2" z gastronomii, rozumiem, bo
gotują kobiety. Ale "1" z historii?!
To przecież ze dwie kartki!

Tato, to prawda, że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak, synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć.
Mój dzienniczek czy rachunek za
nowe futro mamy?

Wybrał: Rafał z 6e
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