
Byle do Przerwy

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

ZSPiG w Nochowie
Szkolna 5 Nochowo
63-100, Śrem

Numer 34 01/15

5 kwietnia (niedziela)-
WIELKANOC!

Już 1 kwietnia Sprawdzian
Szóstoklasisty!

DZIEŃ KOBIET
      

Julia Ogrodowska

Jeśli nie macie pomysłów
na ozdoby na Dzień Kobiet
lub na Wielkanoc oraz
chcecie się dowiedzieć
więcej na temat tych świąt
zajrzyjcie na stronę 2.

Gdy wam smutno i ponuro
zapraszam na stronę 4
gdzie Weronika Szałaga i
Wiktoria Skrzypczak
rozbawią was do łez

Jeśli nie macie pomysłu co
zrobić/ugotować/upiec na
Wielkanoc zobaczcie na
stronę 3 gdzie Agnieszka
Jędrzejczak, Julia
Ogrodowska i Julia Łabutka
podadzą wam przepisy na
pyszne dania na
Wielkanoc.

Naszym grafikiem jest
Mikołaj Targosz  

                            WIELKANOC
                                    

REKOLEKCJE 
W dniach 11-13 marca w
szkole odbyły się
Rekolekcje dla klas 1-5 i
osobno od 6-3(gimnazjum). 
Obejrzeliśmy
przedstawienia
przygotowane prze klasy
2a, 5a i 3A. Wysłuchaliśmy
też nauk wygłaszanym

przez ks. Marcina. 3 dnia
pojechaliśmy do szkoły
Katolickiej, gdzie
obejrzeliśmy wzruszający
film i uczestniczyliśmy we
Mszy Św. 

5 marca w naszej szkole
odbył się Babski Wieczór z
okazji Dnia Kobiet dla
dziewczyn klas 4-6. 
Dziewczyny mogły wtedy
zrobić sobie zwariowane
fryzury, pomalować
paznokcie i makijaż, dostać
piękną kartkę oraz zjeść
pyszne desery. Julia Ogrodowska

Odbył się Konkurs
Plastyczny w którym udział
brały dzieci z przedszkola i
klas 1-3. Zadanie
konkursowe polegało na
stworzenie naklejki z
przekazem ,,Dobrego
zachowania''. 1 miejsce
zajęła Julia Kłak, która
stworzyła projekt naklejki
,,Dzielisz się zabawkami''. Julia Ogrodowska

pzerii.suwalki.pl

zspig nochowo

zspig Nochowo
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Wielkanocne króliczki na
wystrojenie domu 
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A gdy nadejdzie 
Wielkanocny poranek
niech spełnią się
życzenia tęczowych
pisanek... 

Kolorowych jajeczek, 
rozczochranych
owieczek,
rozkicanych
króliczków,
pyszności w
koszyczku,
a przede wszystkim w
dyngusa - głowy wodą
zmytej!

Mazurków
kajmakowych, bazi
srebrzystych, 
Bogatego zająca i
kurczaczków
puszystych.
Świątecznego nastroju,
biesiady obfitej.

Życzy cała redakcja
szkolnej gazetki wraz
z Panią Beatą
Wietrzyńską-Szałek-
naszą opiekunką.

Ozdoby wielkanocne
ręcznie robione to
wspaniały sposób na
to, jak świątecznie
przyozdobić dom
w oryginalny sposób.
Schowaj głęboko w
szafie plastikowe
pisanki, pluszowe
kurczaczki i sztuczne
żonkile. Czas postawić
na oryginalność!

Jeśli obawiasz się, że
ozdoby wielkanocne
ręcznie robione  
wymagają nadludzkich
zdolności
plastycznych, jesteś
w błędzie

! Wykonanie
proponowanych przez
nas ozdób nie jest
skomplikowane, w
większości nie
wymaga także dużo
czasu. A efekt jest
murowany!

                    Wielkanoc i Dzień Kobiet.
        Autorzy: Julia Łabutka i Michalina Jurga.

POTRZEBUJEMY:
-1 opakowanie kleju do

tapet

-stare gazety
-tektura
-trochę waty na ogon

-2 balony i nożyczki

-farby akrylowe plus w

sprayu

-nożyczki

PRZYGOTOWANIE

przygotuj klej. Porwij

gazety w kawałki. Z

tektury wytnij 2

porządne kształty.  

Napompuj balony -

małego i dużego

Balony obklej

kawałkami gazet

zamoczonymi w kleju.

Przyklej uszy. Umocuj

uszy kawałkami gazet.

Po wyschnięciu

pomaluj farbami.

Chłopaki! 8 marca jest
Dzień Kobiet, jeżeli nie
wiecie co kupić swojej
ukochanej podamy
wam kilka propozycji i
pomysłów jak spędzić
ten dzień! W to święto
każda kobieta
powinna dostać choć
jedną różę.
Dziewczyny

uwielbiają bukiety
kwiatów i czekoladki.
Można kupić coś co
upamiętni tę miłość
czyli bransoletkę,
pierścionek,
naszyjnik, dużego
słodkiego misia
lub poduszkę z
napisem "Kocham
Cię". Dziewczyny

bardzo lubią takie
drobiazgi. Dobrze by
było przygotować
małą kolację albo
wyjść do restauracji.
Można także
standardowo zaprosić
do kina. Kobiety lubią
gdy jest romantycznie.
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Polewa:
5 dag gorzkiej
czekolady 
3 dag nutelli 
2 dag masła

Przepis na ciasto ze
strony:
Ciasta.net
zdjęcie:
Google Grafika

     Przepis na jajka   
      z twarożkiem :)

     Przepis na żurek  
              

                                       Kuchcikowo 
  Autorzy: Agnieszka Jędrzejczak, Julia Ogrodowska i Julia
Łabutka 

Etapy
przygotowania
1/ W 2 litrach wody
ugotować włoszczyznę
i kiełbasę , do wody
dodać przyprawy: sól,
pieprz, ziele angielskie,
liść laurowy. Po
ugotowaniu wyjąć
warzywa. Następnie
dodać żurek i
zagotować. Dodać
przyprawę do żurku.
2/ Jajka ugotować na
twardo.
3/ Boczek pokroić w
kosteczkę lub paski,

podsmażyć razem z
cebulą i czosnkiem.
Dodać do żurku.
4/ Na sam koniec
dodać majeranku i
śmietanę.
5/ Podawać z jajkami
pokrojonymi w ćwiartki
oraz z kiełbasą biało
pokrojoną w plasterki.
Najlepiej podawać na
ciepło.

m.j

  6 lasek białej kiełbasy 
włoszczyzna  2 butelki
żurku /taki gotowy/ 
kilka jajek  2 cebule  2
ząbki czosnku  20 dag
boczku  śmietana 

przyprawy: sól, pieprz,
ziele angielskie, liść
laurowy, majeranek,
przyprawa do żurku

Ciasto:12 dag masła,
16 dag cukru, 15 dag
nutelli, 5 jajek, 12,5 dag
mąki pszennej, 8 dag
orzechów laskowych, 2
łyżki kakao, 3 łyżeczki
proszku do pieczenia,
4 łyżki mleka

Babka wielkanocna

Przygotowanie Polewy:
Wszystkie składniki rozpuścić w kąpieli
wodnej, wymieszać i polać wystudzone
ciasto

Przygotowanie Ciasta:

Miękkie masło utrzeć
(łyżką lub mikserem)
na puszystą masę. Cał
y czas ucierając
dodawać powoli cukier,
nutellę i żółtka.
Następnie dodać mąkę
wymieszaną z
proszkiem do
pieczenia, kakao,
zmielone orzechy
laskowe oraz mleko.
Całość wymieszać, a
potem zmiksować.
Białka ubić na sztywną
pianę i dodać do ciasta,
delikatnie wymieszać.

                                     
      Formę na babkę
wysmarować olejem i
wysypać bułką tartą,
przelać ciasto. Babkę
piec przez 20 minut w
piekarniku nagrzanym
do 160 stopni C,
następnie podwyższyć
temperaturę do 175
stopni C i piec jeszcze
45 minut. Po
upieczeniu babkę
przestudzić i polać
polewą. 
Gotowe.

SMACZNEGO!             
                    

Składniki: 4 jajka, 3
łyżki twarogu
półtłustego, 2 łyżki
majonezu, pieprz, sól,
szczypiorek do
dekoracji   
Etapy przygotowania:
Jajka posiekać na
drobno, dodać
twarożek majonez i
przyprawy. Wszystko
dokładnie wymieszać,
na końcu posypać
szczypiorkiem.   

winiary.pl
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No tak... Flaczki,
wątróbka, móżdżek...
Powiedziała Magda
Gessler, po czym
odjechała z miejsca
wypadku

Co robi zamarznięta
woda na chodniku? 
Wyprowadza ludzi z
równowagi!

przychodzi baba do
lekarza,lekarz pyta co
pani dolega -Ból,Ból,Ból

Idzie gumiś przez las,
patrzy podkowa,
odwraca ją a tam koń :)

Co powiecie na taki
humor??

Humor na smuteczki i
zły nastrój!!

Wracam do domu z
pracy i co widzę: żona
w kuchni, lewą ręką
miesza zupę, prawą
przeciera blat ścierką,
jednym okiem zerka na
bawiącego się synka,
drugim śledzi swój
ulubiony serial, nogami
froteruje podłogę,
prawym policzkiem
przyciska do ramienia
telefon i mówi: 
- Nie, Krysiu, w tej
chwili nic nie robię,
dobrze, że zadzwoniłaś
.

                                            Humory i kawały
                Wiktoria Skrzypczak i Weronika Szałaga

- Jak pan może
puszczać psa bez
kagańca?!
- Ale wie pan, mnie go
żal, chory jest
biedaczek, niedługo
zdechnie, niech się
chociaż nacieszy.
- A na co choruje?
- Na wściekliznę.     

Mężczyzna pyta
strażaka:
- Dlaczego pan
odjeżdża? Przecież nie
ugasił pan jeszcze
całego pożaru!
- Niech

pan ma pretensje do
mojego komendanta.
Chciałem pracować na
cały etat, a on dał mi
tylko pół.                  

Idzie facet ze strzelbą
w jednej i małym
pudełeczkiem w drugiej
ręce. Spotyka go
kolega:
- No cześć. Gdzie
idziesz?
- Do teściowej na
urodziny. Kolczyki jej
kupiłem.
- A strzelba po co?
- Jak to? A dziurki w
uszach czym zrobić?

weronika

Weronika

Ilu policjantów potrzeba
do wystawienia
mandatu? 

3- jeden do mówienia,
drugi do pisania, trzeci
do czytania .

Weronika Szałaga

Weronika Szałaga


