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Ostatnie 
dni karnawału

WALENTYNKI 
na serio i na żarty

Walentynki, tj. dzień św.
Walentego, patrona
zakochanych, zbliżają się
wielkimi krokami. Z tej
okazji po pandemicznej
przerwie powraca szkolna
poczta
walentynkowa. Posłanniczkami
miłości w tym roku są
uczennice klasy VI b.
Zebrane w zeszłym i w tym
tygodniu walentynki
dziewczyny rozdadzą 14

lutego podczas długiej
przerwy. "NEWSY" życzą
wszystkim wielu gorących
dowodów miłości ;)
To na serio. A teraz kilka
zabawnych tekstów na
podryw:
- Gubię się w twoich
oczach, jak w Ikei.
- Kręcisz mnie, jak
mikrofala talerz.
- Bolało, jak spadłaś/eś
z nieba? Bo

jesteś aniołem.
- Czy twój tata był piratem?
Bo jak wytłumaczysz taki
  skarb, jak ty?
- Masz może na imię
Google? Bo jest w tobie
wszystko, czego szukam.
- Wiesz, czym się różnisz
od Grincha? On skradł
Święta, a ty moje serce.
- Gdybyś był/a kanapką
w McDonald’s
nazywałabyś/nazywałbyś
się McBeauty.

Karolina Zagórska

Pani Anna Hasińska i jej dziady :)

Skąd się wzięło słowo "karnawał"? We włoskim "carnevale"
oznacza pożegnanie mięsa przed wielkim postem. Po
łacińsku "carrus navalis" to wóz w kształcie koła, który
uczestniczył w procesji ku czci bogini Izydy, a następnie
Dionizosa w starożytnym Rzymie. W odległej przeszłości
wierzono, że im wyżej podczas zabawy w tym okresie się
skoczy, tym wyższe będzie zboże. Dlatego karnawał m.in.
 jest powiązany z zabawą i tańcami, wygibasami. W
większości krajów europejskich, zwłaszcza na wsiach
bawiło się i tańczyło dookoła ogniska. Najczęściej było ono
w kształcie koła. W miastach też odbywały się zabawy
uliczne i bale maskowe. W Polsce nadchodzące dni to
ostatki, tłusty czwartek, a później Wielki Post.
Iga Chruścielewska

Posłanniczki miłości: Natalia Twardowska, Nadia Worach i Patrycja Skwarczyńska
Próbne E8

W dn. 15–17.02.2023 r.
ósmoklasiści będą pisali
próbne egzaminy z
wszystkimi procedurami,
jaki obowiązują na
majowym, państwowym
egzaminie. Redakcja "NM"
życzy Wam 100%
motywacji, walki i wygranej
z każdym zadaniem i
satysfakcji z wysokich
wyników.

RED .
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Światowy Dzień Kota
przypada na 17
lutego. Jest to dzień,
kiedy możemy
rozpieścić naszego
kochanego pupila. A
one z pewnością
zamruczą nam do
ucha z radości.
Niestety, nie
posiadam już mojego
kotka, ale bardzo je
kocham. Uważam, że
są tajemnicze i 
niezależne. Lubię
w nich to, że
wybierają sobie
własne ścieżki. Ponoć
ten dzień został
wybrany ze względu

na to, że 17 jest
dniem magicznym i
chodzi o 7 żyć kota.
Pomysłodawcą Dnia
Kota jest Wojciech
Albert Kurkowski
redaktor miesięcznika
„KOT”. Akcja miała
uświadomić nam
pomoc bezdomnym
kotom. Hasłem
promocyjnym miało
być ”Rasowce -
Dachowcom”. Do
grona organizatorów
dołączyły magazyny
„Cztery Łapy” oraz
„Viva”. Co roku jest
przyznawany tytuł
„Kociarza

Roku” instytucjom
pomagającym
bezdomnym kotom.
Działania mają
pomagać bezdomnym
zwierzętom
I zapobiegać
rozmnażaniu się
bezdomnych kotów.
My sami możemy
pomagać bezdomnym
kotom poprzez
dokarmianie ich zimą i
udostępnianie im
ciepłych miejsc. Na
podwórku mamy trzy
koty, które
dokarmiamy, mają też
budki ocieplane
w środku.

Można też wspierać je
poprzez zbiórki
w szkołach, bo liczy
się każde zwierzę
i zasługuje ono na
godne życie, tak
samo jak te, które
mieszkają w domu.

Ola Zapart

Kot i

Światowy Dzień Kota

Przyznajmy, że każdy
z nas miał jakieś
dziwne nawyki
w dzieciństwie,
a niektóre z nich
pozostały z nami do
dziś. A oto powrót do
dzieciństwa i 5
przykładów dziwnych
zachowań.
- Maczanie lizaka
w wodzie. Lizak w
wodzie smakuje po
prostu lepiej, nie
oszukujmy się.
- Wchodzenie co 2.
schodek. Zamiast
wchodzić normalnie,
wchodziliśmy co 2., bo
przecież tak jest
szybciej.
- Papierowe
paznokcie. Nudzi ci
się? Wytnij z papieru
trójkąt, pomaluj i
przyklej na paznokieć.
W czasach
dzieciństwa to był hit,
wtedy czuliśmy się jak
dorośli.
- Klamerka do włosów.
O co chodzi,
zapytacie? Już
tłumaczę: bierzemy
klamerkę i po prostu
zakładamy ją na usta.
Po co? Nie wiadomo…

- Unikanie linii na
chodniku. To była po
prostu zabawa-hit.
Zasady były banalne:
nie możesz nadepnąć
na linię, a jak
nadepniesz -
przegrywasz. Nic nie
było wygraną,
przynajmniej ja to
robiłam z nudów.
Gdy teraz sobie
przypominam te
wszystkie śmieszne
nawyki, stwierdzam, że
były trochę
niebezpieczne, to było
dzieciństwo na
krawędzi. Podobnych
zachowań jest
oczywiście więcej, ale
tych 5 wystarczy, by
wrócić pamięcią do
tych beztroskich lat.
Mam nadzieję, że ten
artykuł Wam się
spodobał. Papatki!

N. Dróżdż

.

.

NASZE KOCHANE 
PSY

W dniu 13 lutego odbyło się głosowanie na najśmieszniejszego i
najpiękniejszego psa. Wyniki głosowania ukażą się niedługo. 
Ale jak do tego doszło?
Otóż uczennice klasy VII a, tj. Liliana Kurnatowska i Nikola Mielczarek wraz
z Panią Dyrektor Beatą Rutkowską zorganizowały akcję, w której uczniowie
kl. I–VIII mogli przynieść zdjęcie swego psiaka, fotografie zostały
umieszczone w galerii, a 13.02.2023 r. klasy schodziły na wystawę,
oglądały ją i głosowały na najfajniejsze psiaki. Zobaczymy, który wygra...
RED

Ola Zapart

.
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Skarby 
piwnicy

LIST OTWARTY                                                                   Łódź, dn. 14.02.2023 r.

SZANOWNY PANIE DYREKTORZE!

Jako uczniowie klas
ósmych, przejęci
niewystarczającymi
porcjami na obiadach,
zwracamy się do
Pana, gdyż bardzo
zaniepokoiły nas coraz
mniejsze -
w porównaniu do
poprzednich lat - racje
obiadowe. Nie wiemy,
jaka jest tego
przyczyna, ale
chcielibyśmy prosić o
rozwiązanie tego
palącego problemu.

Nie najadamy się(!),
czego skutkiem jest
mniej efektywna praca
na lekcjach.
Niejednokrotnie było
tak, że uczniowie byli
wciąż głodni, a później
dostawali złe oceny
z braku sił do
logicznego myślenia.

Czy nie byłoby dla
szkoły powodem do
dumy, gdybyśmy
dostawali dobre
oceny? 

Są jeszcze inne
powody, dla których
uważamy, że powinny
być większe porcje na
obiadach. Uczniowie
ze starszych klas
dostają posiłki takiej
samej wielkości co
młodsi uczniowie.
A powinni dostawać
większe porcje,
ponieważ potrzebują
więcej jedzenia do
prawidłowego rozwoju
swych dużych
organizmów. Czy
możemy liczyć, że
dołoży Pan starań,
aby naprawić tę
sytuację?

Podsumowując,
obiady powinny być
większe dla uczniów
klas starszych.
Rozwój naszych
organizmów jest
bardzo ważny.
Wierzymy, że istnieje
sposób na
rozwiązanie tego
problemu. Mamy
nadzieję, że Pan
Dyrektor przychyli się
do naszego
stanowiska.

Z wyrazami szacunku
UCZNIOWIE KLAS
VIII

Cześć, tu Wasz redaktor Jasiek.
Jakiś czas temu pomagałem mamie sprzątać
piwnicę. Znaleźliśmy tam starą gazetę, a
dokładnie jedną jej stronę. Jest to gazeta „Expres
Ilustrowany” - wydanie z soboty na niedzielę 22-
23 kwietnia 1972 roku. Bardzo zainteresował
mnie artykuł pod tytułem „Kosmonauci odrabiają
opóźnienie w wykonaniu planu badań na
księżycu”. Tekst opowiadał o dwóch
amerykańskich astronautach statku Apollo 16,
którzy mieli wykonać trzy spacery po Księżycu.
W artykule opisany był szczegółowy plan ich
działania.
Znaleziona w piwnicy gazeta przeniosła mnie w
czasie i na inną planetę.
Dlatego warto pomagać i nie wyrzucać niczego,
co stare, bo może mieć wielką wartość, nawet
pieniężną.     Janek Olizorowicz

My, uczniowie kl. VIII, domagamy się większych porcji obiadowych!

Fiolka znaleziona w przekopywanej ziemi
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„Nie chcę mi się”,
„Jestem zmęczony/a”,
„Zrobię później” - tak
mówił zapewne każdy
z nas.
A zastanawialiście się
kiedyś, co może być
tego przyczyną?
Pewnie Wasza
odpowiedź brzmiała:
„To przez lenistwo”
i macie rację. Ale
zastanówmy się,
przez co to lenistwo?
W tym artykule
odpowiemy na to
pytanie.
Chyba nieraz
odpoczywaliście
z wiedzą, że trzeba
zabrać się do nauki,
ale „Jeszcze 5 minut”.
Mija kolejne 5 minut
i kolejne, i tak
w nieskończoność.
Z wczesnej godziny
stała się nagle
dwudziesta. Panika.
Lekcji jest tak dużo,
a czasu nie za wiele.
Za co się zabrać
najpierw? Ja
radziłabym zabrać się
do najtrudniejszych
lekcji, ponieważ jak
będzie bardzo późno,
wątpię, że będziecie
mieli siłę. Jednak
lepiej, żeby taka
sytuacja nie
powtarzała się.

Moje propozycje to:
- Zainwestuj
w planer, notes lub
kalendarz
Możesz kupić gotowy:
z kalendarzem
w środku, notesem,
ważnymi datami
i imieninami,
z podziałem na
miesiące (Ja taki mam
i uważam, że warto
wydać trochę więcej
pieniędzy na gotowy
niż notes, o którym
zaraz wspomnę.
Pamiętajcie: to tylko
moje zdanie i warto,
żebyście wy również
wyrobili sobie swoje)
Przechodzimy teraz
do wcześniej
wspomnianego
notesu. Tam sami
zaprojektujecie
własny kalendarz.
Wygospodarujecie
tyle miejsca na
notatki, ile będziecie
potrzebowali.
Z gotowym planerem
byłoby tego miejsca
nie tyle, ile byście
potrzebowali. Jest
nowy rok, więc dobrze
go kupić teraz.
- Karteczki
samoprzylepne
Któż nie lubi takich
małych kolorowy

karteczek?
Napiszecie tam
zarówno ważne
rzeczy do zrobienia
(prace domowe,
pomoc w bibliotece,
itp.), jak i rzeczy do
nauczenia.
Polecałabym przykleić
je w takich miejscach,
w które często
zaglądacie.
Przykładowo: jesz
często lody, a za
tydzień musisz oddać
wypracowanie z j.
polskiego. Zostaw
więc karteczkę
z przypomnieniem
w zamrażarce. 
- Kalendarz w
telefonie
Owszem, możesz
zapisywać wszystko
w kalendarzu
tradycyjnym, ale
musiałbyś regularnie
patrzeć do niego,
a z telefonu
(zakładam)
korzystasz częściej.
Komórka przypomni
Ci o ważnym
wydarzeniu.
Teraz przejdę do innej
części:
- Nastawiaj budzik
na tę samą godzinę
codziennie
To sprawi,

że będziesz
systematyczny i
przyzwyczaisz się do
takiego trybu. Nie
będziesz wstawał 
bardzo zmęczony/a.
Wyjątkiem jest
oczywiście weekend
i święta, na które nie
musisz się szykować
i szybko wstawać.
-  Odrabiaj lekcje
o tej samej porze
Wtedy odpoczynek
naprawdę będzie
odpoczynkiem, tzn.
przyzwyczaisz się
i już nie powiesz: „Nie
chcę mi się”. A jeśli
jednak, to postaraj się
zmusić. No chyba, że
naprawdę nie dajesz
rady fizycznie. Wtedy
odpocznij, ale nie
przed ekranem.
Na pytanie w tytule:
„Czy warto planować
dzień?” musicie
odpowiedzieć sobie
sami, choć wydaje mi
się, że tak. I tutaj
musimy się już
pożegnać. Mam
nadzieję, że
uporaliśmy się z tym
problemem. Ode mnie
to wszystko. 
Karolina Zagórska

Zmiany, zmiany,
zmiany...

Władze naszej szkoły
nie ustają w jej
modernizacji. 
Rok temu wróciliśmy z
nauczania zdalnego do
szkoły, która przeszła
termomodernizację, co
odczuwamy do dziś,
gdyż w klasach jest
bardzo ciepło, nie ma
problemów z
otwieraniem okien,
uczniowie zyskali
dodatkowe wejście. Na
parterze mamy trzy
sale świetlicowe, a w
pracowniach głównie
klas I, II i III
zamontowano
interaktywne monitory
dotykowe.

Po powrocie z ferii w
szkole zastaliśmy

kolejne zmiany:
odmalowana został
stołówka szkolna,
personel zyskał toaletę
na II piętrze, na
korytarzach pojawiły
się dodatkowe kamery,
a w szatni pojawiły się
nowe, dostosowane do
wzrostu uczniów ławki.
Dodatkowo uczniowie
klas IV–VIII otrzymali
brelok do
elektronicznego
otwierania drzwi
wejściowych. 
Jak tak dalej pójdzie,
nasza szkoła będzie
kosmiczna ;)
RED

Nowe ławki w szatni

Rutyna – czy warto planować dzień?

Wejście i wyjście do szkoły za pomocą
dropsa

Kalendarz
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W szkolnej bibliotece na początku roku 2023 zostały zakupione z funduszu UNICEF nowe książki.
Jest dużo nowych lektur, np. „Afryka Kazika”, „Cudowna podróż”, „W krainie czarów” oraz ciekawe
książki, takie jak: „Asiunia” i „Pax”. 
Wśród wydawnictw uczniowie znajdą książki w języku ukraińskim. 
Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do zapoznania się z nowościami
czytelniczymi.

Gabryś Samuła

Nowości czytelnicze w naszej bibliotece

Nowości 
w szkolnej bibliotece

Witam, witam dawno
mnie tu nie było!
Chciałabym Wam
opowiedzieć o pewnej
książce. Nosi tytuł
„Actcool”. Książka
opowiada o życiu
Augusta Greene’a –
transpłciowego
chłopaka, któremu
matka i ojczym
wmawiają, że został
opętany. Nie są zbyt
tolerancyjnymi ludźmi,
więc August od nich
ucieka. Z rodzinnego
miasteczka West
Grove w stanie
Pensylwania jedzie do
Nowego Jorku, gdzie
mieszka siostra jego
mamy – Lilian, która
obcięła mu włosy oraz
pomogła w zakupie
nowych ubrań, w
których czułby się
swobodnie. August

stara się o miejsce
w Szkole Sztuk
Performatywnych,
która jest jego
marzeniem, ponieważ
kocha grać przeróżne
role – męskie, jak i
damskie. Potrzebuje
jednak zgody rodzica,
aby się tam uczyć,
musi więc przekonać
swoją mamę, by mu
ją podpisała. Dlatego
zgodził się udawać
idealną córkę –
Audrey. Wszystko się
jednak rozpada, kiedy
August dostaje rolę
kobiety w sztuce,
w której chciał grać,
lecz musi wziąć tę,
a nie inną, ponieważ
okazało się, iż jego
rodzice do niego
przyjadą i będą tę-że
sztukę oglądać.
Chłopak wpada w

panikę i przyjmuje
rolę. Kiedy nadchodzi
dzień przedstawienia,
stresuje się bardziej
zobaczeniem
rodziców, niż
zagraniem samej roli.
Po spektaklu August,
jego mama, ojczym
i ciotka Lil udają się
do restauracji.
Niestety, August musi
założyć
znienawidzoną przez
siebie spódnicę. W
restauracji dochodzi
do nieporozumienia,
kiedy to do Augusta
podchodzi
dziewczyna ze szkoły,
która nie wie, że
August udaje przed
rodzicami
dziewczynę. Para
strasznie się
denerwuje i wychodzi
z restauracji.

Potem August jedzie
do rodziców i stara im
wszystko wyjaśnić,
ale oni wciąż
uważają, że to
kłamstwa,
zdenerwowany
wychodzi z domu
i siada na krawężniku,
gdzie znajduje go
jego stary przyjaciel –
Hugo. 
Mam nadzieję, że
zachęciłam was do jej
przeczytania! Mnie się
ona bardzo podoba,
do zobaczenia!
Liliana Kącicka

KSIĄŻKA NA LUTY

"Act Cool" Tobly'ego McSmitha

.

SZKOLNY KONKURS
HISTORYCZNY

"PODRÓŻ W CZASIE"

Informujemy, że finał Szkolnego Konkursu
Historycznego "Podróż w czasie" odbędzie
się 1 marca 2023 r. na 4. godz. lekcyjnej, czyli
na wychowawczej w sali gimnastycznej. Po
dwóch przedstawicieli klas V–VIII zetrze się w
pojedynku na wiedzę historyczną podczas
turnieju "1 z 10". Walkę o laur zwycięzcy
obserwować będą uczniowie klas IV–VIII.
A oto Wasi reprezentanci:
– Va: Teodor Świątek i Karolina Zagórska,
– Vb: Norbert Szymański i Dawid Kawczyński,
– VIa: Szymon Żyła i Janek Wojciechowski,
– VIb: Przemysław Piwowarczyk i Eryk Kania,
– VIIa: Adam Staniewski i Weronika Bultrowicz,
– VIIIa: Oskar Przybyła i Oliwia Magdzińska,
– VIIIb: Franek Czapliński i Bartek Zagalski,
– VIIIc: Blanka Niewiadomska i Mateusz Dębik.
Zawodnikom życzymy zwycięstwa, a widowni
świetnej zabawy!

Joanna Sojecka
Donata MichałusGabryś Samuła

empik.com
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A V A T A R . 
ISTOTA WODY

Rodzaje 
markerów

Pewnie dużo z Was
może nie wiedzieć,
jakie są rodzaje
markerów. Nie bójcie
się! Już Wam
opowiem.

Markery olejne -
markery te są
przeznaczone do
pisania po śliskich
powierzchniach. Są
dobre do pisania na
szkle, metalu i plastiku
itd. Pisaki te są
wodoodporne, np.
marker olejowy Uni PX
- 21.

Markery kredowe

- te markery są
podobne do kredy. Są
one bardzo poręczne,
a także nie brudzą rąk.
Można ich użyć, a
później zetrzeć na
mokro. Czytelnie
i szybko nimi się
zapisuje. Tusz tych
markerów jest
bezwodny.

Markery
suchościeralne -
markery te nadają się
tylko i wyłącznie do
pisania po suchych
tablicah i flipchartach.
Ich tusz można zetrzeć
gąbką lub szmatką. 

Tymi markerami
zapisuje się szybko
jakieś informacje i
szybko można je
zetrzeć.
Markery
permamentne - są
one niezmywalne i
wodoodporne. Można
nimi pisać po
ubraniach, szkle,
plastiku itd. Markery te
mogą się przydać jako
narzędzie
magazyniera lub dla
ucznia.
Markery
specjalistyczne

– takie markery przede
wszystkim są
przeznaczone dla
profesjonalistów lub
osób ceniących ładne
wzory. Niewielka ilość
może nadawać się do
ciężkich prac, np.
chropowatych lub
porowatych
powierzchni.
Myślę, że Wam
spodobał się ten
artykuł. Mnie się go
przyjemnie pisało!
Teraz na pewno dużo
wiecie o różnych
rodzajach markerów.
Maja Czajkowska

To
południowokoreański
serial z 2020 roku.
Opowiada on o Lim
Joo-Kyung,
dziewczynie, której od
urodzenia mówiono, że
jest brzydka. W swoim
liceum była z tego
powodu
pośmiewiskiem do
czasu. Wszystko to do
czasu, kiedy jej rodzina
musiała się
przeprowadzić do
starego mieszkania, co
oznaczało też, że musi
zmienić licem. Do
wtedy zaczyna się
interesować
makijażem i go nosić.
Pierwszego dnia w
nowej szkole każdy
twierdzi, że jest piękna.

Dzięki temu zdobywa
ona przyjaciół, których
wcześniej nie miała,
oraz dwóch
chłopaków, którzy
zaczynających
rywalizować o miejsce
w jej sercu. Serial
polecam, ponieważ
można się pośmiać.

By Ulleungdont -
http://www.dokdo-
takeshima.com/gallery-
2, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=23774619
Fot. cropped

Kornelia Tracz

Czy widzieliście już
nową część „Avatara.
Istotę wody”? Nie! To
świetnie się składa,
dziś o nim słów kilka.
Film pokazuje planetę
Pandorę oraz Jacka i
Neytiri, którzy po raz
kolejny muszą ratować
swą ziemię przed
pazerną korporacją.
A teraz ocena.
Zacznijmy od plusów.
Film trzymał
w napięciu i był bardzo
ciekawy. Reżyser
wykazał się niezwykłą
wyobraźnią, tworząc
świat wody.
Bohaterowie filmu
różnili się od tych
pokazanych
w pierwszej części.
Przyszedł czas na
minusy. Uważam,

że film jest dość
brutalny, a sceny były
często zbyt długie.
Polecam iść na seans
4DX. Ja sam
popełniłem błąd,
że poszedłem na
seans 3D. Po 3
godzinach oglądania
filmu w okularach 3D
rozbolała mnie głowa
od zbyt szybkich scen.
Polecam każdemu! 
Autorstwa HARRY
NGUYEN - originally
posted to Flickr as my
avatar, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=9458609, fot.
wykadrowana
J. Olizorowicz

.

TRUE BEAUTY

Cropped

By HARRY NGUYEN - originally posted to
Flickr as my avatar, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org

By Ulleungdont - http://www.dokdo-
takeshima.com/gallery-2, CC BY-SA 3.0,
commons.wikimedia.org
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TŁUSTY CZWARTEK I PĄCZKI

Mimo, że obecna zima
jest dość ciepła, to
myślę, że nie
odmówicie wypicia
gorącej, aromatycznej,
a przede wszystkim
pysznej herbaty
z prostych składników.

Będziemy
potrzebować:
- dużą, przezroczystą
szklankę,
- 1 torebkę herbaty,

- sok malinowy,
- plaster (bądź 2)
pomarańczy,
- plaster cytryny,
- 2 goździki,
- cukier,
  (-miód)
  (-plaster jabłka)

Po wymieszaniu
zostawiamy do
wyrośnięcia, aż
zwiększy swoją
objętość. Po
wyrośnięciu dzielimy
ciasto na kęsy
i formujemy pączki. Po
wyrośnięciu smażymy
na smalcu
w temperaturze 160°C.
Po usmażeniu
posypujemy cukrem
pudrem.
Smacznego!

Fot.: Autorstwa Aw58 -
Praca własna, CC BY-
SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=46945669

Oliwier Morawski

Tłusty czwartek to
zwyczaj, który, jak
mówią źródła, powstał
w 1824 roku. Jednak
pochodzenie tłustego
czwartku musimy
szukać już w czasach
pogaństwa, czyli
w X w. Był to dzień,
w którym świętowano
odejście zimy i
 nadejście wiosny. 
Na początku
jedzeniem nie były
same pączki, tylko
tłuste potrawy,
szczególnie mięso,
oraz picie piwa, a
zagryzkę stanowiły
pączki
przygotowywane
z ciasta chlebowego
i nadziewane słoniną.

Teraz czas na przepis.
Składniki:
– 0,10 dkg drożdży
– 0,50 dkg cukru
– 8 jaj
– 1 L wody
– 0,50 dkg margaryny

– cukier waniliowy 0,02
dkg
– sól 0,03 dkg
– mąka ok. 4kg
Wykonanie:
1 kg mąki, 0,25 dkg
cukru, 0,10 dkg
drożdży zalewamy
ciepłą wodą,
mieszamy. Po
wymieszaniu czekamy,
aż rozczyn drożdżowy
zwiększy swoją
objętość, czyli
wyrośnie. Po
wyrośnięciu rozczynu
dodajemy jaja, resztę
cukru, cukier
waniliowy, sól i resztę
mąki. Mieszamy, aż
połączą się wszystkie
składniki, po czym
dodajemy margarynę
i znów mieszamy do
uzyskania jednolitej
masy ciasta.

.

Zimowa herbata
rozgrzewająca

Wykonanie:
1. Gotujemy wodę
w czajniku. 
Następnie nalewamy
ją do kubka z torebką
herbaty. 
Jeśli nie lubisz jej zbyt
mocnej, wystarczy, że
dociśniesz torebkę
łyżeczką i można ją
wyjąć. 
Dolewamy soku.

2. Kroimy cytrynę i
pomarańczę. 
Wbijamy do nich
goździki. 
Wrzucamy do kubka. 
Słodzimy.

I tak oto powstała
smakowity napój. 

Zaskoczysz nim
rodzinę i znajomych. 

Mam nadzieję,  że
zasmakowało Wam. 

K. Zgórska

Pyszna herbatka...

Składniki potrzebne do naszego ciasta:
- 6 jajek, - 1 szklanka cukru, - 1 szklanka mąki
pszennej, - 1 łyżeczka proszku do pieczenia, - 2-
3 łyżki kakao, - ½ szklanki mleka, - ¾ szklanki
cukru, -2 opakowania cukru waniliowego [po
16g], - 2 szklanki mleka pełnego w proszku, - 25
dag masła
Biszkopt krok po kroku:
1. Białka ubić z cukrem, dodać żółtka i
ubijać dalej. 2.Następnie dodać mąkę z
proszkiem do pieczenia i kakao, dokładnie
wymieszać. 3.Wlać na blachę - najlepiej 25
x 36, włożyć do nagrzanego piekarnika i piec
około 30 minut w temperaturze 170°C, ostudzić i
podzielić na 2 części.
Krem:
1. Mleko zagotować z cukrem i cukrem
waniliowym, ostudzić. 2.Miękkie masło utrzeć na
puszystą masę, dalej ucierając dodać ostudzone
mleko i mleko w proszku. 3.Na jedną część masy
wyłożyć i przykryć 2. częścią biszkoptu, a
wierzch polać polewą i całość ostudzić w
lodówce.
Smacznego!                         Kornelia Tracz

Ciasto 
Milki Way

Milky Way na ostatki

Autorstwa Aw58 - Praca własna, CC BY-SA
4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=46945669

Karolina Zagórska

Kornelia Tracz
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Eurowizja Junior 2022 r. – kilka słów o zwycięzcy

Na 
W I E L K I E J
K R O K W I

11 grudnia
poprzedniego roku
odbył się 20. Konkurs
Piosenki Eurowizji dla
Dzieci w Erewaniu
(Armenia). Wystąpiło
16 państw. Nasza
polska reprezentantka,
Laura Bączkiewicz,
zajęła 10. Miejsce z
piosenką pt. „To the
Moon”. Jednak
zwycięzcą okazał się
być LissandroFormica
z Francji pod
pseudonimem
„Lissandro” z utworem
„OhMaman”. Urodził
się on 3 października
w 2009 roku. Gdy miał
zaledwie 5 lat, tata
pokazał mu muzykę
Elvisa Presleya.
Lissandro polubił

śpiew. Tata zaczął na
niego mówić
Elvissandro. Obecnie
umie śpiewać aż w
pięciu językach. W
2020 wziął on udział
on w The Voice Kids
France. Zaszedł on
daleko, ponieważ do
finału. Dubbinguje on
również kreskówki, np.
postać Remiego w
bajce Disco Dragon. 
To wszystko ode mnie,
do zobaczenia
niebawem!
Fot. wykadrowane
 K. Zgórska

Sara James - 2021

W Zakopanem na
Wielkiej Krokwi w dniu
15 stycznia 2023 r.
odbyły się zawodu
Pucharu Świata w
skokach narciarskich.
Skoczkowie z
wszystkich krajów
walczyli o kolejne
punkty do klasyfikacji
generalnej. Nasz
rodak, Dawid Kubacki
zajął 2. miejsce, a
wygrał Norweg Halvor
Egner Granerud.
Na zawodach, wśród
publiczności była moja
mama. Była pod
ogromnym wrażeniem
atmosfery panującej
pod Wielką Krokwią.

Powiedziała:
"Atmosfera na skoczni
była gorąca, wszyscy
grali na trąbkach, co
dawało niesamowite
przeżycia". 
Będąc w Zakopanem,
na pewno nie wolno
ominąć tej atrakcji
turystycznej, jaką jest
Wielka Krokiew.
By Збигнев Вансел -
Own work, CC BY-SA
3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=12785061
Fot. cropped
Filip Jóźwiak

.
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