Nr 2 (listopad 2017)

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Drodzy Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy drugi numer naszej szkolnej gazetki.
Tym razem publikujemy teksty w duchu patriotycznym!
W ten sposób chcemy nawiązać do niedawno obchodzonej
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęcić Was do bycia
patriotą na co dzień, a nie tylko od święta. Życzymy owocnej lektury!
SłowoTwórcy

W NUMERZE m.in.:
➢ ARTYKUŁ O GODLE POLSKI
➢ TEKST O JANIE PAWLE II
➢ WYWIAD Z P. MAŁGORZATĄ
ZIELIŃSKĄ
➢ WIERSZ „PATRIOTA”
➢ PRZEPIS
NA BIAŁO-CZERWONE
CIASTECZKA
➢ KRZYŻÓWKA

POROZMAWIAJMY O… ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁOŚCI!
Czy zastanawialiście się kiedyś, czym dla Was jest Święto Niepodległości?
Dlaczego 11 listopada wywieszamy flagi i bierzemy udział w ważnych
uroczystościach?

Nasze

dziennikarki

JAGODA

FIJAŁKOWSKA

(V

T)

oraz HELENA SALAK (V T) postanowiły dowiedzieć się, co na temat tego Święta
może powiedzieć nam pracująca w naszej szkole specjalistka ds. historii.
Zapraszamy na…
WYWIAD Z PANIĄ MAŁGORZATĄ ZIELIŃSKĄ – NAUCZYCIELKĄ HISTORII
ORAZ RELIGII.
JAGODA FIJAŁKOWSKA, HELENA SALAK: Jak – według Pani – Polacy
obchodzą Święto Niepodległości?
P. MAŁGORZATA ZIELIŃSKA: Wydaje mi się, że częściej obchodzimy je w smutny
sposób niż w radosny. Rozmyślamy wtedy o wojnie, śpiewamy piosenki, które
są smutne…
J.F., H.S.: A jak Pani świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości?
P. M.Z.: Przede wszystkim modlę się za tych, którzy zginęli w walce o wolność naszej
ojczyzny. Też śpiewam piosenki (niekoniecznie tylko smutne) i… jem tort z okazji
urodzin Polski /uśmiech/.
J.F., H.S.: Tort? To brzmi zachęcająco! A czym tak w ogóle jest dla Pani
Święto Niepodległości? Jakie emocje w Pani wzbudza?
P. M.Z.: Z jednej strony cieszę się, że żyjemy w czasach, w których nie muszę
oddawać życia za niepodległość, a z drugiej strony pamiętam o tych, którzy walczyli
za moją ojczyznę i zginęli w imię odzyskania przez nasz kraj wolności. Jestem pełna
wdzięczności wobec tych wszystkich ludzi.
J.F., H.S.: To piękne. Chciałybyśmy jeszcze dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat
zmieniały się obchody Święta Niepodległości? Wiemy, ze nie zawsze było
kolorowo…
P. M.Z.: Tak, np. w czasach PRL* świętowanie tego dnia było w ogóle zakazane.
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J.F., H.S.: Skoro już mowa o tym, co działo się w przeszłości to, co Pani może
nam powiedzieć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 r.?
P. M.Z.: Sądzę, że to niesamowicie ważne i wspaniałe wydarzenia, dzięki którym
my, Polacy, mogliśmy stać się niezależni i zaczęliśmy decydować o własnym rządzie.
J.F., H.S.: Rozumiemy. A o jakich ważnych nazwiskach powinniśmy mówić,
wspominając drogę Polski do niepodległości?
P. M.Z.: Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o takich osobach jak Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos czy Ignacy Paderewski.
J.F., H.S.: Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy będą pamiętać o tych osobach
oraz o wszystkich, dzięki którym żyjemy dziś w niepodległym kraju. Dziękujemy
Pani za rozmowę!
P. M.Z.: Dziękuję.

* PRL – Polska Republika Ludowa, nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989.

JAGODA FIJAŁKOWSKA (KLASA V T) opracowała dla nas
SŁOWNICZEK ważnych pojęć, które wypada znać:
1. PATRIOTYZM – miłość do ojczyzny. Warto pamiętać, że istnieje też tzw. lokalny
patriotyzm, czyli szczególne przywiązanie do miejsca urodzenia i/lub zamieszkania.
2. DEMOKRACJA – to forma sprawowania władzy przez obywateli. Obecnie
demokracja obowiązuje np. w Polsce.
3. NIEPODLEGŁOŚĆ – niezależność państwa, zwłaszcza od wpływu innych krajów.
Jej przejawem jest sprawowanie władzy przez własny rząd danego państwa..
4. STEREOTYP – uproszczony, najczęściej krzywdzący, pogląd na różne sprawy,
np. narodowe.
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JAGODA ŻALIŃSKA Z KLASY VI B
PREZENTUJE WIERSZ PT. „PATRIOTA”

„Patriota” to ważne słowo,
Kto się tak nazywa, ma odwagę bycia sobą.

Flaga to jego znak,
Polskie pieśni – zaśpiewa, o tak!

Serce duma mu rozpiera,
Dobro kraju z radością wybiera.

Uśmiech się ciągnie od ucha do ucha,
Gdy opowieści o Polsce słucha.

Patriota kocha swoją Ojczyznę.
Niejeden na wojnie mógł zdobyć bliznę.

Taka blizna to dowód miłości,
Do oddania życia za Polskę – znak gotowości.

Jednak nikt ci za Polskę nie każe umierać.
Jeśli chcesz, możesz Hymn godnie zaśpiewać.
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JAN RZEWUSKI (KLASA V T)
CZY NAPRAWDĘ ORZEŁ BIELIK JEST W NASZYM GODLE?
Nasze godło, zgodnie z tym, co jest napisane
w Konstytucji, to biały orzeł w koronie na czerwonym tle.
Ma zakrzywiony, żółty dziób i jest zupełnie biały, więc może
to być bielik, ale nie można wykluczyć też orła przedniego,
który w układzie lotek i zakrzywionym dziobie jest bardzo
do niego podobny. Oba ptaki należą do tej samej rodziny
– jastrzębiowatych, ale do innych podrodzin.
Wielu Polaków uważa, że w naszym godle jest orzeł bielik. Może Was
to zaskoczy, ale bielik nie jest orłem (należy do rodziny ptaków jastrzębiowatych
i podrodziny orłanowatych). Niektórzy twierdzą, że w godle znajduje się orzeł przedni.
Oba ptaki – bielik i orzeł przedni – wyglądają podobnie. I tu pojawia się dylemat.
Naukowcy, którzy głowią się nad rozwiązaniem zagadki, jaki konkretnie gatunek ptaka
widnieje w naszym godle, do tej pory nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsza
wzmianka o białym orle znajduje się w znanej legendzie o założycielu państwa Polan.
Lech znajduje gniazdo, a w nim białego orła. Natomiast pierwsze wizerunki ptaka
pojawiły się w czasach Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego.
Jaki ptak został umieszczony w naszym godle – orzeł przedni czy bielik?
Ornitolodzy jeszcze długo będą się spierać. Jednak Polacy w większości
są przekonani, że jest to bielik. A Ty jak myślisz?
Orzeł przedni (aquila chrysaetos) jest największym polskim
orłem. Jest brązowy, ma szaro-żółty dziób i czarno-brązowy
ogon. W niektórych miejscach ma też ubarwienie rudobrązowe.
Populacja orła przedniego występuje głównie w Afryce, można
również spotkać kolonie wędrowne w północnej części Ameryki
Północnej. Natomiast w Polsce orla przedniego można
zobaczyć tylko w Karpatach, w okresie lęgowym.
Bielik (haliaeetus albicilla). Jeden z największych ptaków
drapieżnych gniazdujących w Polsce. Jest jasnobrązowy,
w niektórych miejscach ma pióra o białych krawędziach.
Ma jasnobrązowo-białą głowę oraz biały ogon. Gniazduje
na terenach podmokłych. W zimie można go spotkać nad
zalewem Szczecińskim.

Materiały źródłowe:
1. Ptaki Polski. Kompletna lista 450 stwierdzonych gatunków, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015.
2. Godło Polski. Czy na godle Polski jest orzeł przedni czy też bielik? (on-line: ekologia.pl).
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ALICJA ŁODKO (KLASA V T)
ŚW. JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ OJCZYZNĘ
Karol Wojtyła („junior”), czyli późniejszy
Papież-Polak, urodził się 18 maja 1920 roku
w Wadowicach, gdzie dziś mieści się muzeum
Dom Rodzinny Jana Pawła II. Był trzecim
dzieckiem Emilii i Karola Wojtyłów. Przyszedł
na świat po Edmundzie i Oldze. Został ochrzczony
20 czerwca, otrzymując drugie imię – Józef.
W dzieciństwie nazywano go Lolkiem. Mając 7 lat,
marzył o tym, by zostać lotnikiem. Wcześnie stracił
bliskich. Gdy miał 9 lat, zmarła jego mama. Trzy lata później odszedł jego brat,
Edmund, który zachorował na szkarlatynę (w tamtych czasach była to choroba
śmiertelna). W 1941 roku zmarł jego tata.
Karol Wojtyła był pilnym uczniem, osiągał bardzo dobre wyniki w szkole i miał
wiele zainteresowań. Zakochał się w polonistyce! Uwielbiał czytać i recytować wiersze.
Nie wstydził się występów przed publicznością. Co więcej, miał świetną pamięć
i potrafił nauczyć się kilku ról naraz. Mówiono o nim, że będzie aktorem
Gdy wybuchła II wojna światowa, Lolek miał 19 lat i musiał przerwać studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rozpoczął pracę
jako robotnik w fabryce sody Solvay. Kontynuował jednak studia w konspiracji
(w ukryciu) i występował w Teatrze Rapsodycznym. Dorastał w czasie wojny
z hitlerowcami, następnie przeżył wiele lat komunizmu.
Jan Paweł II bardzo kochał swoich rodziców. Mówił:
„Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność
Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich rodziców, za ciepło
rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie
bezpieczeństwa i mocy”.
Kochał również swoją ojczyznę. Jako następca św. Piotra często pielgrzymował
do Polski. Wyrazem jego miłości do rodzinnego kraju był pocałunek polskiej ziemi.
Papież podkreślał: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską”. Zachęcał nas wszystkich
do „nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,

6

uczciwość i ofiarność, szacunek
dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro,
jakim jest wolna Ojczyzna”.
Jan Paweł II był odważny,
nie bał się wyzwań. Lubił chodzić
po górach. Jego ulubione szlaki
zwane

są papieskimi. Warto

Jan Paweł II całuje polską ziemię podczas pielgrzymki.
Źródło [07.11.2017]: www.dziennik parafialny.pl

chodzić jego śladami! Nie tylko po górskich ścieżkach, ale i na co dzień, po drogach
życia. Papież był wzorem dla wielu ludzi. Szczególnie troszczył się o młodych.
Papież spotykał się polską młodzieżą

pod

słynnym

oknem w Krakowie,

przy ul. Franciszkańskiej 3. Uczył nas, jak powinniśmy kochać Boga, drugiego
człowieka, ojczyznę i świat.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Dziś jest naszym świętym
patronem!

ALEXANDER BONIECKI (KLASA VI B)
ŁÓDZKIE TAJEMNICE FILMOWE, CZYLI KLASOWA WYCIECZKA
DO MUZEUM KINEMATOGRAFII
W środę 21 września 2016 r. razem z nauczycielami wyjechaliśmy na jesienną
szkołę do Łodzi. Nasza wycieczka rozpoczęła się na Dworcu Centralnym
w Warszawie, o godzinie 7.30. Podróż była bardzo przyjemna. Na miejsce
dojechaliśmy o godzinie 9.30.
Łódź to stare i bardzo ciekawe miasto. Zasłynęło z przemysłu włókienniczego
i filmowego. Podczas wycieczki zwiedzaliśmy Cmentarz Żydowski, Kanał Detka,
Muzeum Włókiennicze i ulicę Piotrowską. Najbardziej w pamięci utkwiło mi Muzeum
Kinematografii. Mieści się ono na ulicy Piotrowskiej, w dawnej rezydencji fabrykanta
Karola Scheblera. Muzeum to jest jedynym miejscem w Polsce chroniącym zabytki
z dziedziny techniki i sztuki filmowej. Mój zachwyt wzbudził fotoplastykon – jeden
z czterech istniejących na świecie egzemplarzy. Trudno uwierzyć, że kilkaset lat temu
właśnie tak, za pomocą tego urządzenia, oglądało się filmy!
W muzeum znajduje się również wystawa poświęcona wytwórni filmów
rysunkowych Semafor. Jest to druga po Bielsku-Białej, najbardziej znana wytwórnia
bajek dla dzieci. W Semaforze powstały: Zaczarowany Ołówek, Przygód kilka wróbla
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Ćwirka, Muminki, Reksio, Przygody Baltazara Gąbki, Mauryci i Hawranek, Pingwin
Pik-Pok i Koziołek Matołek. Warto wiedzieć, że film Piotruś i Wilk, wyprodukowany
w łódzkim Semaforze, dostał Oscara za najlepszy film krótkometrażowy.
Muzeum posiada własną filmotekę, którą tworzą filmy fabularne i animowane.
W zbiorach muzeum znajdują się aparaty fotograficzne i kamery filmowe, których
używano od początku kina do dzisiaj. W jednej z sal muzealnych znajduje się plan
filmowy przedstawiający starożytne pomieszczenie z leżanką. Można się przekonać,
że to, co widzimy odbiega od rzeczywistości. Bardzo podobała mi się sala z figurkami,
które występowały w dobranockach i ich otoczenie, np. buda Reksia czy igloo
Pik-Poka. W muzeum jest też miejsce poświęcone Poli Negri-polskiej aktorce, która
zrobiła karierę aktorską w Hollywood. Można zobaczyć sukienkę, w której zagrała ona
swoją ostatnią rolę.
Uważam, że Muzeum Kinematografii jest bardzo ciekawym miejscem
i niezmiernie się cieszę, że miałem możliwość je zwiedzić, a przy tej okazji poznać
historię polskiego kina. Dobrze, że są takie muzea, w których są zgromadzone
eksponaty, dzięki którym wiemy, jak wyglądała przeszłość. Nasza klasowa wyprawa
była bardzo udana! Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy inne ciekawe miejsca
w Polsce.
CO SŁYCHAĆ W KULTURZE?
SONIA SLEZKIN, KLASA V T
RECENZJA KSIĄŻKI „MAGICZNE LEKARSTWO GEORGE’A”
W wakacje miałam okazję przeczytać książkę pt. „Magiczne
lekarstwo George’a” autorstwa Roalda Dahla. Twórca ten jest
wspaniałym pisarzem! Ma na koncie ponad 15 książek dla dzieci
i młodzieży, które są uwielbiane przez czytelników (więcej
informacji

na

temat

tego

autora

znajdziecie

na

stronie

www.roalddahl.pl). O popularności książek, które wyszły spod
pióra Roalda Dahla może świadczyć m.in. to, że w naszej gazetce
już po raz drugi jest mowa o tym autorze (w poprzednim numerze mieliśmy okazję
przeczytać recenzję jego książki „Wiedźmy”). Teraz poznamy bliżej „Magiczne
lekarstwo George’a”.
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To książka pełna fantazji oraz poczucia humoru. Kiedy ją czytałam, o mało
nie spadłam z krzesła z powodu śmiechu! Opowiada ona historię chłopca
mieszkającego na farmie z rodzicami i babcią, z którą trudno wytrzymać… Bohater
produkuje rozmaite eliksiry, które mają sprawić, że babcia stanie się milsza. Na skutek
tego działania wynika wiele śmiesznych sytuacji. Jakich? Tego dowiecie się, czytając
„Magiczne lekarstwo George’a”!
Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na piękne ilustracje w książkach Dahla.
Autorem tych prac jest Quentin Blake. Dodają one dziełom dużo uroku i sprawiają,
że teksty, które czytamy, w połączniu z zabawnymi ilustracjami jeszcze bardziej
nas rozśmieszają. Spotkanie z utworami Dahla to przyjemność. Szczególnie polecam
Wam omawianą przeze mnie książkę. Lektura „Magicznego lekarstwa George’a”
na pewno poprawi Wam humor i umili długie, jesienne lub zimowe wieczory!

KĄCIK MŁODEGO TWÓRCY
Przed nami kolejna odsłona opowiadania Mateusza Plewczyńskiego!
Nie czytaliście poprzedniej części? Zajrzyjcie do pierwszego numeru gazetki!
MATEUSZ PLEWCZYŃSKI (VI B)
CZARNA GWIAZDA (część 2.)
I
Do Kosumiec przyjechałem o godzinie 21. Stacja była mocno zaniedbana i rzadko
odwiedzana. Z tego powodu policja ogrodziła teren specjalną taśmą, ale nie pozostawiła
na miejscu żadnej ochrony. By dostać się do środka wystarczyło unieść taśmę do góry.
Z trudem powstrzymałem się, by tego nie zrobić. Pstryknąłem zdjęcie, wskoczyłem
na motocykl i odjechałem.
O północy na placu Politechniki spotkałem się z bratem. George miał długi płaszcz
ze znakiem Radioaktywności i trzymał dwa 40-litrowe plecaki wypełnione Gadżetami,
jego ukochanymi Gadżetami, które zbierał nieprzerwanie od piętnastu lat. Zapytał:
- Znalazłeś coś?
- Tak – odpowiedziałem. – To dobrze...
Nie zdążyłem dokończyć zdania. Usłyszałem huk. Pocisk przeszył ramię Georga, który
krzyknął i upadł na ziemię. Szybko wyjąłem pistolet i strzeliłem w stronę snajpera. Ten jednak
uchylił się i prosto z okna wskoczył do srebrnego Land Rovera. Zapalił silnik, ale ja już byłem
przy jego aucie, wskoczyłem do otwartego bagażnika i uderzyłem ręką w szybę. Niestety,
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nawet nie drgnęła. Szyba była bardzo gruba. Starałem się ją zbić. Usłyszałem, że coś
chrupnęło i poczułem silny ból kciuka. W końcu skruszyłem szybę w samochodzie,
wskoczyłem do kabiny i zacząłem przepychać się z kierowcą. Nagle samochód ostro
przyspieszył. Kierowca nieświadomie dociskał pedał gazu. Udało mi się wypchnąć go z auta.
Szybkościomierz wskazywał 200, a ja ledwo panowałem nad pojazdem. Pamiętam,
że uderzyłem w słup stojący przy drodze, gdzieś przy centrum handlowym Unia Lubelska.
Potem poczułem, że osuwam się wraz z samochodem do sztucznego jeziorka, które
utworzono tu w 2036 r. Krzyknąłem z przerażenia… Potem była już tylko głucha cisza...
II
Obudziłem się w pomieszczeniu z lampą nakierowaną na twarz. Nade mną stał
mężczyzna w białym fartuchu.
- Obudził się – poinformował innych.
Po chwili podeszła do mnie grupa sześciu osób w fartuchach. Na ich czele stał ktoś,
kto przedstawił się jako „Profesor”:
- Witaj w ośrodku mutantów! Tutaj ludzie z niezwykłymi zdolnościami pomagają ludzkości.
– powiedział Profesor. – Jestem “S”, dyrektor tego ośrodka – dodał.
- O co chodzi? Nic z tego nie rozumiem?
- Wpadłeś do wody. Przez Twoje ciało przeszedł prąd. Teraz masz w sobie wyjątkową moc
pola elektromagnetycznego. W skrócie oznacza to, że możesz sterować grawitacją
– podsumował „S”. – Teraz potrzebujesz stroju! Zobacz to – powiedział i wyjął z szafy czarny
kombinezon oraz materiałową maskę.
Na kombinezonie widoczna była duża, czarna gwiazda. Z tyłu znajdowały się
dwie katany. To jest strój „Czarnej gwiazdy”! Patrzyłem urzeczony na ten ubiór.
„Być superbohaterem to jest coś!” – pomyślałem.
- Świetnie! Chcę założyć ten kombinezon – oświadczyłem.
W stroju czułem się doskonale. Miałem wrażenie, że mogę pokonać wszystkich
złoczyńców razem wziętych.
- Nie tak szybko – powiedział „S”. – Najpierw musisz dużo ćwiczyć...
II
Choć widziałem w życiu dużo dziwnych rzeczy, to co zobaczyłem w ośrodku,
przekroczyło wszelkie granice. Najpierw: człowiek, który miał cztery metry wzrostu, następnie:
człowiek ze stali, później: szóstka mutantów… Myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy. Wtedy
weszliśmy do dużej sali, gdzie znajdowały się przeszklone pokoje, w których byli mutanci elite.
-To Mr Smoke – powiedział „S”, wskazując na mężczyznę w płaszczu do kostek, z dymną
laską. – Jest wynikiem niemieckiego eksperymentu z kamieniami życia. Posiadają one wielką
energię i dzięki nim powstało już wielu mutantów.
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Okazało się, że Mr Smoke miał 123 lata i mierzył 2 metry wzrostu. A ja… Zostałem
w ośrodku mutantów. Nauczyłem się licznych chwytów, salt i kopnięć, które stale ćwiczę.
Podnoszę też coraz większe ciężary. To wszystko po to, by przygotować się do walki
z Profesorem „S”. Niedługo staniemy naprzeciwko siebie. Jeżeli wytrzymam sześć minut walki
z nim, to zostanę członkiem ośrodka mutantów… Z niecierpliwością czekam na ten dzień!
c. d. n.

HELENA SALAK (KLASA V T) prezentuje
PRZEPIS NA PATRIOTYCZNE CIASTECZKA
Pokażę wam, jak upiec przepyszne biało-czerwone ciasteczka.
Doskonale pasują na Święto Niepodległości oraz na inne okazje!
SKŁADNIKI, CZYLI CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE:
300 g mąki pszennej
200 g masła
1 jajko
cukier puder

2 łyżki jogurtu
sok z aronii
woda
[przygotuj również papier do pieczenia]

JAK PRZYGOTOWAĆ?
•

KROK 1.:

Na stolnicę wysyp mąkę i ukształtuj z niej górkę. Na środku zrób dołek i włóż
w niego masło. Następnie dodaj jajko, łyżkę cukru pudru i 2 łyżki jogurtu. Po dodaniu
tych składników, zagnieć wszystko razem, używając noża. Gdy masa będzie
wystarczająco rozdrobniona, możesz zagniatać ją dalej rękami. Jeżeli ciasto będzie
się kleić, nie przejmuj się. Po prostu zagnieć je na jednolitą masę. Następnie włóż
je do lodówki na 30 minut.
•

KROK 2.:

Po wyjęciu masy z lodówki nastaw piekarnik na 180 stopni C. Nas tępnie podziel
ciasto na dwie połówki – jedną z nich odłóż na stolnicę, a drugą z powrotem odstaw
do lodówki. Za pomocą wałka rozwałkuj tę część masy, która znajduje się na stolnicy.
Następnie weź nóż i powycinaj z rozwałkowanego ciasta małe prostokąty (kształtem
mają one przypominać flagi). Potem poukładaj wszystkie prostokąty na blasze
(wyłożonej papierem do pieczenia). Piecz je w piekarniku od 8 do 10 minut. Uwaga:
Wszystkie te kroki powtórz z drugą połową ciasta, która czekała na swoją kolei
w lodówce.
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JAK ZROBIĆ LUKIER?
To proste! Weź małą miseczkę i wsyp do niej ok. 7 łyżek cukru pudru. Następnie
dodaj trochę wody i wymieszaj. Dzięki temu otrzymasz lukier w białym kolorze.
A jak zrobić lukier w czerwonym kolorze? Wsyp do miseczki ok. 7 łyżek cukru pudru
i dodaj sok z aronii. Lukier gotowy!
JAK UDEKOROWAĆ CIASTKA?
Gdy ciastka przestygną, za pomocą łyżeczki nałóż na każde ciasto biały lukier,
tworząc górny, biały pasek. Koniecznie poczekaj aż biały lukier (górny pasek naszej
ciasteczkowej flagi) wyschnie! Następnie nałóż czerwony lukier, tworząc dolny pasek
flagi. Gdy czerwony lukier wyschnie, nasze patriotyczne ciastka są gotowe. Można się
nimi zajadać!
SMACZNEGO! :)

Jesteśmy wdzięczni Rodzicom, którzy zaoferowali swoją pomoc
w drukowaniu naszej gazetki!
Serdecznie dziękujemy Państwu Agacie i Marcinowi Fijałkowskim,
Pani Małgorzacie Łodko oraz Pani Agacie Salak.
W sposób szczególny dziękujemy Pani Małgorzacie Łodko
za zaangażowanie w sprawy gazetki.
SłowoTwórcy

Poznaj SłowoTwórców! Nad tekstami publikowanymi w gazetce pracują:
ALEXANDER BONIECKI (VI B)
JAGODA FIJAŁKOWSKA (V T)
ALICJA ŁODKO (V T)
MATEUSZ PLEWCZYŃSKI (VI B)
HELENA SALAK (V T)

SONIA SLEZKIN (V T)
JAN SCHWENDIMANN (VI B)
MARIA ZIENKIEWICZ (V T)
JAGODA ŻALIŃSKA (VI B)

W tym numerze gościnnie teksty opublikował JAN RZEWUSKI z klasy V T
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JAN RZEWUSKI (KLASA VT)
KRZYŻÓWKA ORNITOLOGICZNA
Sprawdź się jako znawca ptaków! Rozwiąż krzyżówkę i odkryj hasło! Powodzenia!
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Poziomo

Pionowo

2. Jest uważany za najmądrzejszego ptaka.

1. „Złodziejka” wśród ptaków.

Ma czarną barwę.

3. Najmniejszy polski ptak.

5. Jeden z trzech najbarwniejszych polskich

4. Można go spotkać na rynku w Krakowie.

ptaków – jego dominującym kolorem jest niebieski,

5. Jeden z największych ptaków

a nazwa może kojarzyć się ze słowem „kreska”.

latających. Żywi się padliną.

8. Najmniejszy ptak na świecie. Ma długi, wąski

Jest długowieczny.

dziób.

6. Ptak, który podkłada jajka.

9. W godle Polski: Biały ……... na czerwonym tle.

7. Ptak z "wąsami”. Jego nazwa kojarzy się

10. Mały ptak, który lubi gwizdać. Kojarzymy

z „pożeraniem gadów”.

go z zimą. W Polsce jest pod ochroną.
11. Ptak podobny do wróbla. Nazywa się tak samo
jak wielkanocne ciasto.
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