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Sukcesy szkolne
Sportowe
W dniach 15 – 21 maja Anna
Nurkiewicz nasza uczennica zdobyła
srebrny medal w Szkolnych
Mistrzostwach Polski w Szachach.

Gratulujemy !!!

Dzień Bibliotekarza i
Bibliotekarek

Gratulujemy !!!
Literacko – plastyczne
Maja i Ola Durołek wydały własną
książkę pt. „Agent Miś” i
zaprezentowały ją w Wojewódzkim
Konkursie Literacko – Plastycznym
„Wydajemy własną książkę”.
Zostały wyróżnione za swoje dzieło.
Gratulujemy !!!

8 maja to dzień poświęcony
pracownikom biblioteki.
Obchodzony jest on już od 1985
roku. Święto to rozpoczyna tydzień
bibliotek, czyli okresu, w którym
organizowane są różnego rodzaju
warsztaty, projekty i dyskusje na
temat książek lub autorów. Tydzień
bibliotek trwa od 8 do 15 maja.
Pierwsza organizacja bibliotekarska
powstała w 1917 roku pod nazwą
Związek Bibliotekarzy Polskich, z
biegiem czasu nazwa ewoluowała na
obecną, czyli: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich.
Wszystkiego najlepszego życzymy
Pani Iwonie Szczęszek.

Superbohater!
Zuzanna Zielińska została
Superbohaterem w akcji
informacyjno-edukacyjnej Komendy
Stołecznej Policji pt. Bądź
Superbohaterem.

Międzynarodowy Dzień
Muzeów

lokalnych obchodów Dnia Dobrych
Uczynków.

Międzynarodowy Dzień Muzeów
coroczne święto obchodzone 18
maja, ustanowione w Moskwie 28
maja 1977 roku przez
Międzynarodową Radę Muzeów
działającą przy UNESCO.
Od 1997 roku, w majowy weekend
poprzedzający Dzień Muzeów,
obchodzona jest „Europejska Noc
Muzeów” w Polsce zwana Nocą
Muzeów, pod patronatem Rady
Europy. Akcja ta jest ściśle związana
z Międzynarodowym Dniem
Muzeów. Warto tej nocy
zarezerwować sobie czas na
zwiedzanie.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą,
nikt nie chce się tak czuć, dlatego
zachęcam do dobrych uczynków. W
naszym otoczeniu są inni ludzie, ale
także zwierzęta, a przede wszystkim
środowisko naturalne, z którego
korzystają wszyscy. Zrób piękny,
dobry uczynek w środku maja jednego z najpiękniejszych miesięcy
w Polsce! Pomyśl z życzliwością o
drugim człowieku, zwierzęciu czy
otaczającej Cię przyrodzie i zrób to,
co będzie dla nich gestem
zrozumienia i przyjaźni.

Dzień Kosmosu

Dzień Dobrych
Uczynków
Co roku 19 maja jest świętem
społecznych, bezinteresownych
działań. Polacy zaczynają rozumieć
dobroczynność, jako realne
zaangażowanie, a nie tylko
symboliczne. W 2014 roku Fundacja
Ekologiczna ARKA już po raz 10.
zorganizowała i zachęcała do

Światowy Dzień Kosmosu wypada
21 maja, ma na celu zachęcanie do
odkrywania, poznawania tajemnic
Wszechświata i zachęcanie
naukowców, astronautów do dalszej
pracy nad kosmosem. W dniu tym są
też przypominane wydarzenia

związane z badaniami przestrzeni
kosmicznej.

Dzień pustej klasy

Obchodzimy go corocznie (zawsze
w trzeci piątek czerwca) i jest
wyjątkowym, międzynarodowym
świętem edukacji na świeżym
powietrzu. Nazwa święta,
zainaugurowanego w 2012 roku
przez grupę londyńskich nauczycieli,
doskonale oddaje jego jasny i
klarowny cel: sprawić, aby klasy
były puste. Zachęcić nauczycieli, by
tego dnia, choć jedną lekcję spędzili
ze swoimi uczniami poza budynkiem
szkoły. Wszystko po to, aby
promować edukację terenową –
prawdopodobnie najbardziej
uszczęśliwiającą formę edukacji na
świecie. Dzień Pustej Klasy jest
okazją do przełamania tych barier.
W terenie każdy uczeń i uczennica
może wyjść ze swojej ciasnej
szufladki, a nauczyciel dostaje
wyjątkową szansę spojrzenia na
swoich uczniów świeżym okiem. Do

zorganizowania pełnego emocji Dnia
Pustej Klasy nie trzeba mieć
szczegółowego scenariusza. Może to
być wydarzenie zupełnie
spontaniczne, nastawione na dobrą
zabawę i wspólne celebrowanie
letniego dnia wśród natury.

Dowcipy
*
W szkole, w klasie.
- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest liczba
mnoga od słowa niedziela?
- Wakacje!!! - krzyczą dzieci.

*
Właściciel gospodarstwa
agroturystycznego zwraca się do
turysty:
– Tutaj, co rano będzie pana budziło
pianie koguta.
– To niech go Pan nastawi na
dziesiątą!

*

Grupa turystów błądzi w górach.
Wieczór zapada, a tu ani śladu
człowieka i nadziei na nocleg.
– Mówił pan, że jest najlepszym
przewodnikiem po Tatrach! –
wścieka się jeden z uczestników
wycieczki.
– Zgadza się! Ale to mi już wygląda
na Bieszczady…
*
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie
buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

SKŁADNIKI
•

375 g ciasta francuskiego
• 250 g mrożonego szpinaku
siekanego
• 1 jajko
• 100 g sera sałatkowego typu
feta
• 100 g tartego sera mozzarella
• 2 łyżki posiekanego
szczypiorku
• przyprawy: sól, pieprz, 1
łyżeczka suszonego oregano,
1/3 łyżeczki gałki
muszkatołowej, 1/2 łyżeczki
suszonego czosnku, szczypta
chili

*
Na lekcji przyrody nauczycielka
pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?

PRZYGOTOWANIE
•

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,
gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny!

Przepisy na lato

ŚLIMACZKI Z CIASTA
FRANCUSKIEGO ZE
SZPINAKIEM I FETĄ

•

Szpinak rozmrozić i odcisnąć.
Piekarnik nagrzać do 200
stopni C. Blachę z
wyposażenia piekarnika
wyłożyć papierem do
pieczenia.
Ciasto francuskie rozwinąć i
położyć na desce (jeśli nie jest
cienko rozwałkowane, należy
to zrobić). Posmarować
roztrzepanym jajkiem za
pomocą pędzelka.
• Całe ciasto posypać
rozkruszoną fetą, startym

•

•

serem, posiekanym
szczypiorkiem a następnie
rozłożyć małymi porcjami
szpinak. Całość doprawić
przyprawami.
Zwinąć w roladkę wzdłuż
dłuższego boku, następnie
pokroić ją na około 20
plastrów. Ułożyć na
przygotowanej blaszce z
papierem i delikatnie
poprawić ich kształt na
bardziej okrągły.
Wstawić do piekarnika i piec
na złoty kolor, przez ok. 30
minut.

•

•

ok. 300 - 400 g mrożonego
szpinaku (liście) lub ok. 300 400 g świeżego
2/3 szklanki oleju roślinnego
• 1 szklanka cukru
• 3 jajka
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do
pieczenia

KREM MASCARPONE Z
OWOCAMI
•

250 g serka mascarpone
(zimnego)
• 200 ml śmietanki 30% z
kartonika (zimnej)
• 4 łyżki cukru pudru
1 łyżka cukru wanilinowego
• 1 op. śmietan-fix
(opcjonalnie)
250 g owoców np. truskawek,
jagód, borówki amerykańskie

BABECZKI LEŚNY MECH

•

•

DEKORACJA
•

np. świeże kwiatki, mięta,
kawałki truskawek, borówki,
jagody
PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI

BABECZKI
•

BABECZKI

Szpinak mrożony rozmrozić,
odcisnąć z nadmiaru wody,
zmiksować blenderem
ręcznym (żyrafą) na jednolity
mus (najlepiej miksować w

•

wysokim i wąskim
plastikowym pojemniku).
Świeży szpinak po umyciu
włożyć do garnka i mieszając
podgrzewać ok. 1 - 2 minuty
aż zwiędnie, następnie
wyłożyć na sitko i odcisnąć,
zmiksować na mus.
• Jajka ocieplić (lepiej się
ubijają) - włożyć do miski,
zalać bardzo ciepłą wodą z
kranu i odstawić na
kilkanaście minut, w razie
potrzeby zmienić wodę na
cieplejszą.
• Piekarnik nagrzać do 180
stopni C. Jajka wbić do miski,
dodać cukier i ubić na
puszystą oraz jasną masę (ok.
7 minut). Następnie ciągle
ubijając wlewać cieniutkim
strumieniem olej.
• Dodać mus ze szpinaku i
zmiksować na małych
obrotach miksera do
połączenia się składników.
Oddzielnie przesiać mąkę i
wymieszać z proszkiem do
pieczenia. Przesypać do
ubitych jajek i zmiksować na
małych obrotach do
połączenia się składników.
Masę wyłożyć do 12 papilotek
umieszczonych w formie na
muffiny. Wstawić do
nagrzanego piekarnika i piec
przez ok. 25 minut do
suchego patyczka. Wyjąć i
całkowicie ostudzić.

KREM MASCARPONE Z
OWOCAMI
Do misy miksera włożyć
schłodzone mascarpone i
śmietankę, dodać cukier puder
oraz cukier wanilinowy.
Ubijać przez kilka minut aż
masa zwiększy objętość i
będzie puszysta. Na koniec
można zmiksować ze śmietan
- fix. Dodać posiekane owoce
i ponownie zmiksować.

•

PRZEŁOŻENIE
•

Odciąć 1/3 wierzchnią część
babeczki. Odciętą część
pokruszyć. Na dolną część
wyłożyć krem mascarpone z
owocami i posypać lub
obłożyć pokruszonym
zielonym ciastem. Dowolnie
udekorować.

Bezpieczne wakacje
Nie ma wakacji od
bezpieczeństwa.

Oto najważniejsze zasady, którymi
powinniśmy się kierować, aby
bezpiecznie spędzić wakacje:
1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z
kim przebywasz. Przekaż im także, o
której godzinie zamierzasz wrócić.
2. Noś ze sobą numer telefonu do
rodziców.
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię –
przechodź na pasach dla pieszych i
na zielonym świetle.
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca
oddalone od jezdni.
5. Zawsze zapinaj pasy w
samochodzie.
6. Nie rozmawiaj z obcymi.
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś
Cię zaczepiał.
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie
wsiadaj z nimi do samochodu.
9. Nie bierz słodyczy ani innych
prezentów od obcych.
10. Pamiętaj o numerach alarmowych.
W razie potrzeby dzwoń i wezwij
pomoc.
11. Kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, na strzeżonych i
bezpiecznych kąpieliskach.
12. Nie wchodź do wody bez opieki
osoby dorosłej.
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły,
gdy wieje porywisty wiatr.
14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem.
W czasie upałów pij dużo wody i
zawsze noś nakrycie głowy. Przed
wyjściem na zewnątrz posmaruj się
kremem z filtrem.
15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z
elementami odblaskowymi, kask
ochronny podczas jazdy na rowerze

czy odpowiednie buty w czasie
wycieczki w góry.
16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli
widzisz, że nadchodzi burza.
17. Szukaj bezpiecznego schronienia
podczas burzy.
18. Podczas górskich wycieczek nie
schodź ze szlaku.
19. Nie oddalaj się bez pytania od
rodziców – w nowych miejscach
łatwo się zgubić.
20. Po każdym wyjściu z miejsc
zalesionych dokładnie sprawdź skórę
na obecność kleszczy.
21. Uważaj na rośliny, na których się
nie znasz. Niektóre jagody, liście czy
grzyby są trujące.
22. Podczas spacerów po lesie stosuj
preparaty odpędzające owady i
kleszcze.
23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami.
Nawet przyjaźnie wyglądający pies
czy kot może Cię ugryźć, gdy
spróbujesz go pogłaskać.
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we
wszystkim, co robisz.
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Życzenia na wakacje
Oto nadszedł czas zasłużonego odpoczynku po miesiącach wytężonej pracy.
Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i
Dyrekcji życzymy, więc by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech
każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w waszej pamięci. Wierzymy, że
wkrótce wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w
nowym roku szkolnym.
Uczniowie oraz redakcja gazetki „e – Przecinek”.

