
W TYM NUMERZE:

- O Dniu Edukacji 
Narodowej i Pasowaniu 
Uczniów Klas 
Pierwszych

- Niecodzienny wywiad 
z ... Beatą Król i 
Małgorzatą Rosek, 
czyli z naszymi Paniami 
Dyrektorkami

- Zakątki w Polsce bliskie 
mojemu sercu- Kwidzyn

- O dniu Wszystkich 
Świętych i przyszłej 
kanonizacji Jana Pawła 
II

- Co wspólnego mają 
nasi uczniowie ze 
Stadionem Croke Park, 
Albertem Einsteinem i 
pocztówkami...?

- Przepis na “Owocową 
bombę witaminową”

- Łamigłówki mądrej 
główki

Dwumiesięcznik redagowany przez uczniów i  nauczyciel i  Polskiej  Akademii  Wiedzy w Dublinie

Dnia 19 października 2013 roku w murach Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie w bardzo 

uroczystej atmosferze obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość była połączona 

ze ślubowaniem pierwszoklasistów.  

ciag dalszy na stronie 2     

cena 1 €
nr 1/2013



2

     Z  ŻYCIA SZKOŁY 

  W sobotę 7 września uczniowie Polskiej Akademii 

Wiedzy w Dublinie rozpoczęli nowy rok szkolny 2013/2014. 

Wraz z rodzicami, dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym 

wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił o. 

Tomasz Szymczyk. Naszych uczniów do mszy przygotowała 

pani Beata Wanic. Oprawę muzyczną zapewnili: pani Agata 

Kumorek oraz pan Przemysław Łozowski, a o piękne dekoracje 

zadbała pani Joanna Gryniewicz. Po przywitaniu wszystkich 

zebranych i życzeniach wielu sukcesów w pracy i nauce odbyło 

się spotkanie organizacyjne dla rodziców, które poprowadziły 

panie dyrektor- Beata Król i Małgorzata Rosek. Uczniowie zaś 

udali się ze swoimi wychowawcami do klas na pierwsze w 

nowym roku szkolnym zajęcia.

  

  

  

 

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości 

ślubowania od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie 

tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 

Świąteczny strój galowy uczniów, dekoracja sali, przygotowany 

sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie 

pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie 

nadszedł moment rozpoczęcia. Marszowym krokiem wkroczyły 

pierwszaki, a gromkie oklaski zgromadzonych gości dodawały 

im odwagi. Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych, 

a szczególnie pierwszoklasistów. Nieoczekiwanie rozległ się 

ciepły i serdeczny głos naszej szkoły, który zaskoczył wszystkich 

nowych uczniów i zaproszonych rodziców.

 Wyjątkowym gościem była Dobra Wróżka z dalekiej 

krainy. Niespodziewanie jednak pojawiła się nieproszona Zła 

Czarodziejka i wypowiedziała tajemnicze zaklęcie zaczarowując 

wszystkie pierwszaki w leniwe, ziewające dzieci. Niestety 

w tej sytuacji uroczystość postanowiono odwołać, lecz po 

chwili Dobra Wróżka znalazła radę na złe zaklęcie. Zaprosiła 

dzieci w podróż do czterech krain. Z każdej krainy dzieci 

musiały przynieść cenny dar. Nie bojąc się trudów podróży 

dzieci wyruszyły na spotkanie z przygodą. Wspierani przez 

wychowawców nie dali się zastraszyć Złej Wróżce. Odwiedziły 

krainę muzyki i otrzymały symbol tej krainy – klucz wiolinowy. 

Udowodniły, że pięknie śpiewają. W krainie pracy wszystkie 

okazały się pracowite, otrzymały symbol pracowitości - 

pszczółkę. W krainie miłości pokazały jak bardzo kochają 

swoją ojczyznę. Otrzymały symbol miłości- serce. Z krainy 

mądrości przywiozły symbol mądrości- sowę. A na krakowskim 

rynku podziwiały Pakusiaki tańczące “Krakowiaczka”. Tym 

sposobem dzieci udowodniły, że są gotowe do złożenia 

uroczystego ślubowania, co przypieczętowało pasowanie na 

ucznia niezwykłym ołówkiem. Uczniowie klas pierwszych zostali 

przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania 

było wręczenie pamiątkowych dyplomów i rożków z łakociami.  

 Rodzice pierwszaków również złożyli uroczyste 

ślubowanie, że będą pomagać swoim dzieciom. Pomyślnie 

przeszli wesołe próby zręczności, a było to nie lada wyzwanie! 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom 

życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Dobra 

Wróżka pamiętała również o nauczycielach, którzy otrzymali 

drobne upominki.

 Uroczystość przygotowały : Mirosława Lewandowska, 

Joanna Jaworska, Ewelina Cierzniak, Paulina Chylińska, 

Izabela Michalak, Joanna Hryniewicz. Gościnnie wystąpili 

uczniowie klas drugich: Kuba, Zuzia, Marysia, Oskar, Daria, 

Emilia, Kacper, Anastazja, Marcel i uczennice klasy IIIa: Ania, 

Wiktoria, Oliwia, Ewa, Martyna, Paula, Zuzia oraz nasze wesołe 

Pakusiaki.
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY  NIECODZIENNY WYWIAD Z...

To rozmowy z ciekawymi ludźmi z naszej szkoły i 

otoczenia na tematy nie zawsze codzienne. W tym numerze 

rozmowa z Beatą Król i Małgorzatą Rosek, czyli z  Paniami 

Dyrektorkami Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.

Rozmowa z Beatą Król- dyrektorem do spraw administracyjnych 

Uczeń: Z jakiego miejsca w Polsce Pani pochodzi?

B. Król: Pochodzę ze Staszowa, miasta w województwie 

świętokrzyskim, leżącego w południowo - wschodniej części 

Polski.

Uczeń: Jak długo mieszka Pani w Irlandii?

B. Król: W Irlandii mieszkam osiem lat.

Uczeń: Ile lat pracuje Pani w szkole?

B. Król: Pracuję  w szkole  pięć lat.

Uczeń: Na czym polega Pani praca jako dyrektora szkoły?

B. Król: Zajmuję się administracją, czyli dokumentami uczniów, 

pracowników oraz sprawami księgowymi.

Uczeń: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

B. Król: Lubię aktywnie spędzać czas, czyli w wolnej chwili 

chodzić na spacery i zwiedzać Irlandię.

Uczeń: Jakie były Pani ulubione przedmioty, kiedy chodziła 

Pani do szkoły?

B. Król: Kiedy chodziłam do szkoły, moimi ulubionymi 

przedmiotami były: język polski i łacina.

Uczeń: Jakie jest 

Pani ulubione danie?

B. Król: Uwielbiam 

potrawy mięsne.

Uczeń: Jaki jest 

Pani ulubiony 

kolor?

B. Król: Mój ulubiony 

kolor to czerwony.

Uczeń: Jakie jest 

Pani największe 

marzenie?

B. Król: Chciałabym 

bardzo zwiedzić 

Stany Zjednoczone.

Rozmowa z Małgorzatą Rosek- dyrektorem do spraw 

dydaktyczno- wychowawczych 

Uczeń: Z jakiego 

miejsca w Polsce Pani 

pochodzi?

M. Rosek: Pochodzę 

z Krakowa.

Uczeń: Jak długo 

mieszka Pani w 

Irlandii?

M. Rosek: W Irlandii 

mieszkam pięć lat.

Uczeń: Ile lat pracuje 

Pani w szkole?

M.Rosek: Pracuję  w 

szkole  trzydzieści  lat.

Uczeń: Na czym polega Pani praca jako dyrektora szkoły?

M. Rosek: Jako dyrektor  reprezentuję szkołę i dbam o 

poziom nauczania. Organizuję imprezy szkolne, piszę projekty 

oświatowe. Pomagam również nauczycielom w ich pracy- jeśli 

potrzebują jakiejś rady lub wsparcia, zawsze mogą na mnie 

liczyć.

Uczeń: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

M. Rosek: Uwielbiam czytać dobre książki.

Uczeń: Jakie były Pani ulubione przedmioty, kiedy chodziła 

Pani do szkoły?

M. Rosek: Moimi ulubionymi przedmiotami były: historia i 

zajęcia sportowe, czyli WF.

Uczeń: Jakie jest Pani ulubione danie?

M. Rosek: Bardzo lubię rosół z makaronem z dużą ilością natki 

pietruszki.

Uczeń: Jaki jest Pani ulubiony kolor?

M. Rosek: Mój ulubiony kolor to zielony.

Uczeń: Jakie jest Pani największe marzenie?

M. Rosek: Marzę o tym, by zwiedzić Japonię. 

Wywiad przeprowadziły: Marika Sadowska  kl. 5a i Sara 

Mazurowska  kl. 5b. 
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   ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU       Z RELIGIĄ NA TY

1 listopada - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                                                                                                         

“Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia 

i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, 

odpoczywają w pokoju.”

   Elżbieta Daniszewska “Zaduszki” [fragm.]

1 listopada to dzień pełen zadumy i smutku. Przychodzimy 

na cmentarze, zapalamy znicze, modlimy się, tęsknimy i... 

odchodzimy. Ale jest to piękny dzień, kiedy w każdym z nas 

budzi się refleksja – dokąd idę.... My wierzymy, ze Ci, których 

nie ma wśród nas, są po drugiej stronie, tej piękniejszej, gdzie 

nie ma juz bólu, łez, cierpienia – gdzie jest wieczna radość. 

“Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” Ks. Jan Twardowski

Staropolskie obyczaje

Jeszcze w XIX w. we wschodniej Polsce odprawiano obrzędy 

ku czci zmarłych zwane Dziadami (Adam Mickiewicz opisał 

je w swoim poemacie dramatycznym). Wierzono, że jadło 

i napoje mogą pokrzepić dusze, więc w przeddzień święta 

przygotowywano potrawy, które ustawiano na stołach jako 

poczęstunek dla dusz zmarłych. Wieszano też czysty ręcznik, 

obok stawiano mydło i wodę, by dusze mogły się obmyć. Na 

noc zostawiano otwarte drzwi, żeby duchy mogły bez przeszkód 

przekroczyć progi swoich dawnych domostw. W tym dniu 

niektóre czynności były zakazane, np. wylewanie wody po 

myciu naczyń przez okno, by nie oblać zabłąkanej tam duszy, 

a także palenie w piecu, bowiem tą drogą dusze dostawały 

się niekiedy do domu. W całej Polsce ugaszczano żebraków i 

modlących się przy kościołach dziadów kościelnych (pątników 

utrzymujących się z jałmużny). W zamian za jadło modlili się 

oni za dusze zmarłych. Nikt nie skąpił im jedzenia, zapraszano 

ich do domu na ucztę, bo wierzono, że postać dziada może 

przybrać duch zmarłej osoby. Cmentarze były rozświetlone 

płonącymi na grobach lampkami, by błąkające się dusze mogły 

się przy nich oczyścić i ogrzać.  

JAN PAWEŁ II

Kiedy w Watykanie Papież Benedykt XVI ogłaszał Jana 

Pawła II błogosławionym, na Kostaryce wydarzył się cud, 

który pozwolił na ogłoszenie go świętym.

Z tętniaka mózgu uzdrowiona została Floribeth Mora Diaz. Choć 

lekarze nie dawali jej najmniejszych szans, kobieta normalnie 

dziś żyje, pracuje i zajmuje się wnukami. Na kanonizację 

Jana Pawła II do Watykanu zamierza przyjechać z mężem i 

najmłodszym synem.

 Floribeth Mora Diaz coraz częściej źle się czuła. 

Nasilające się bóle głowy nie pozwalały jej normalnie 

funkcjonować. Postanowiła pójść do lekarza. Diagnoza brzmiała 

jak wyrok: tętniak wrzecionowaty prawej półkuli mózgu. 

Floribeth Mora Diaz mieszka w skromnej dzielnicy położonej 

na wzgórzach otaczających stolicę Kostaryki San José. Jako 

prawniczka pracuje w niewielkiej firmie rodzinnej. Pierwszy 

raz do szpitala trafiła 8 kwietnia 2011 roku. Miała wtedy 50 

lat.  Zdiagnozowano u niej jeden z najtrudniejszych tętniaków, 

powodujący ciężki krwotoczny udar mózgu. Jej przypadek 

konsultowano z najlepszymi neurochirurgami na Kostaryce, 

omawiano także na specjalistycznym sympozjum w Meksyku. 

Ze względu na zagrożenie życia i prawdopodobne powikłania 

wykluczono operację. Floribeth Mora Diaz usłyszała, że 

medycyna w jej przypadku jest bezsilna. Kobieta  jak i jej cala 

rodzina byla zrozpaczona. Wraz z mężem gorąco modlili się za 

wstawiennictwem Jana Pawła II o uzdrowienie.                                                                                                                      

Nadszedł dzień Beatyfikacji Papieża, ona tę uroczystość  

oglądała w telewizji. Na Kostaryce była wtedy noc. Floribeth 

czuwała przed telewizorem, modląc się razem z rodziną,  

przyzywając wstawiennictwa Jana Pawła II. Kiedy rano się 

obudziła, jej wzrok padł na leżące przy łóżku czasopismo ze 

zdjęciem Jana Pawła II.  Usłyszała głos, który mówił do niej: 

„Wstań, nie bój się, wstań”. Odpowiedziała: „Tak, Panie!” i… 

wstała z łóżka. 

1 maja 2011 roku przyszła do swego lekarza i poprosiła, by 

ponownie przeprowadzono badania. Twierdziła, że czuje się 

doskonale.  Gdy dostała wyniki badań i zobaczyła, że tętniak 

zniknął i mózg nie jest uszkodzony, i że nie ma żadnych 

powikłań neurologicznych, nie mogła uwierzyć. Lekarze uznali, 

że została wyleczona w sposób, którego nauka nie jest w stanie 

wyjaśnić. 

 “Kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przyszłego 

roku będzie (…) pieczęcią stwierdzającą autentyczność 

świętości człowieka, którego znaliśmy, który towarzyszył 

nam z bliska na naszych drogach wiary, nadziei i miłości, 

którego słuchaliśmy i kochaliśmy. Cieszymy się, że obok 

błogosławionego Jana Pawła II również błogosławiony 

Papież Jan XXIII otrzyma tytuł świętego” – powiedział ks. 

kard. Dziwisz.
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   ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

KWIDZYN

 

Nazywam się Sara Mazurowska i chodzę do klasy 5b. 

Pochodzę z północnej części Polski, z miasta o nazwie 

Kwidzyn. Jest ono położone nad rzeką Liwą i znajduje się w ob-

szarze wielu jezior i lasów. W niedalekiej odległości przepływa 

Wisła, nad którą wzniesiono w tym roku nowy most prowadzący 

do mojego miasta. 

 Kwidzyn to średnie miasto, w którym mieszka 38 

tysięcy ludzi. Pracę w mieście zapewnia głównie wielki zakład 

produkcji papieru- International Paper, w którym pracuje około 

5 tysięcy osób. Na przełomie XII i XIV wieku wzniesiono zamek 

wzorowany na zamkach krzyżackich. W jednej z cel tego zamku 

ostatni rok życia spędziła błogosławiona Dorota z Mątowów. Na 

terenie zamku znajduje się muzeum, w którym można zwiedzić 

wiele zabytkowych eksponatów. Druga część zamku to Katedra 

św. Jana Ewangelisty. Podczas wizyt w Kwidzynie chodzę tam 

na msze święte. Lubię podziwiać zachowane do dziś malowidła 

ścienne w prezbiterium z 1521  roku oraz rzeźbiony tron biskupi 

także z XV wieku. Katedra to jeden z wielu budynków w naszym 

mieście o budowie gotyckiej. W 2007 roku podczas remontu 

ołtarza odnaleziono groby wielkich mistrzów krzyżackich. 

 W Kwidzynie czeka na zwiedzających mnóstwo 

atrakcji, na przykład ogromny stadion, aquapark, lodowisko, 

park wspinaczkowy, kino oraz piękne parki i fontanny. Gorąco 

zachęcam do odwiedzenia mojego miasta!

Sara Mazurowska, klasa 5b 

 CZY WIECIE, ŻE...

STADION CROKE PARK W DUBLINIE (obok którego mieści 

się budynek naszej szkoły) powstał w 1913 roku. Otrzymał 

imię Thomasa Croke’a, który był jednym z założycieli GAA 

(Gaelic Athletic Asociation)- największej organizacji sportowej w 

Irlandii. Na stadionie tym rozgrywają się między innymi mecze 

irlandzkiego footballu (Gaelic Football), który zaliczany jest do 

irlandzkich sportów narodowych.

Jeden z naszych uczniów tak bardzo polubił Gaelic Football, że 

zaczął uprawiać tę dyscyplinę sportu: 

 “Nazywam się Jakub Kula 

i chodzę do klasy 5a. Chciałbym 

opowiedzieć o moim ulubionym 

sporcie, czyli irlandzkim footballu. 

Sport ten przypomina piłkę nożną, 

lecz różni się od niej kilkoma szczegółami. Piłkę prowadzi 

się nie tylko kopiąc, ale również podkopując ją sobie do rąk.  

Można ją kopać, kozłować i podbijać nogą. Gracze podają sobie 

piłkę przez kopnięcie nogą lub odbicie ręką. Bramka ma kształt 

litery H, a gole zdobywa się zarówno nogami jak i rękami. W 

zespole jest 15 graczy, w tym jeden bramkarz. 

 Od ponad dwóch lat gram w szkolnej drużynie i w 

klubie, który nazywa się Wolf Tones. Strój, w którym gram, 

ma niebiesko-żółte barwy. Treningi mam raz w tygodniu. 

Na treningach ćwiczymy podstawowe ruchy dotyczące gry 

w Gaelic. Ostatnio z moim klubem graliśmy w turnieju ALL 

IRELANDS przeciwko Baile Talun. Bardzo lubię grać w irlandzki 

football, gdyż mogę doskonalić swoje piłkarskie umiejętności, a 

przy okazji aktywnie spędzam czas i spotykam się z kolegami z 

drużyny.”

WIELKI FIZYK ALBERT EINSTEIN lubił wymyślać zagadki 

logiczne dla swoich uczniów. Legenda mówi, że zagadka o 

sąsiadach została wymyślona właśnie przez Einsteina, który 
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    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Wśród uczniów, którzy poprawnie rozwiążą poniższe 

łamigłówki, rozlosujemy nagrody. Wystarczy napisać na kartce 

rozwiązania, imię, nazwisko i klasę, a następnie dostarczyć to 

swojemu wychowawcy. Rozwiązania łamigłówek i nazwiska 

zwycięzców zamieścimy w następnym numerze gazetki. 

twierdził, że potrafi ją rozwiązać 

jedynie 2% ludzi. 

Miło nam poinformować, że wśród 

uczniów naszej szkoły znajduje się 

osoba, która rozwiązała to trudne 

zadanie Einsteina. Jest to Kacper 

Kowal z klasy 5b, który podczas 

zajęć chemiczno- fizycznych zademonstrował swój ukryty 

potencjał. Gratulujemy!!! A dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć 

się z tym niecodziennym zadaniem, zamieszczamy poniżej jego 

treść:

5 ludzi zamieszkuje 5 domów (domy stoją w linii obok siebie, 

patrzymy na nie tak jak byśmy stali przed nimi) w 5 różnych 

kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 

różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych rodzajów. 

Norweg zamieszkuje pierwszy dom. Anglik mieszka w 

czerwonym domu. Zielony dom znajduje się po lewej stronie 

domu białego. Duńczyk pije herbatę. Palacz Rothmansow 

mieszka obok hodowcy kotów. Mieszkaniec żółtego domu pali 

Dunhille. 

•Niemiec pali Marlboro. Mieszkaniec środkowego domu pija 

mleko. Palacz Rothmansow ma sąsiada, który pija wodę. 

Palacz Pall Malli hoduje ptaki. Szwed hoduje psy. Norweg 

mieszka obok niebieskiego domu. Hodowca koni mieszka obok 

żółtego domu. Palacz Philip Morrisow pije piwo. W zielonym 

domu pije się kawę. Możliwa jest tylko jedna odpowiedź! 

Pytanie: Kto hoduje rybki?

Odpowiedź zamieścimy w następnym numerze gazetki. Macie 

dwa miesiące na jej rozwiązanie. Powodzenia!

PIERWSZE KARTKI POCZTOWE pojawiły się w latach 

siedemdziesiątych XIX wieku w Niemczech i Anglii. W 1900 

roku w Warszawie ogłoszono konkurs na polską nazwę kartki 

pocztowej. Wygrała “pocztówka” wymyślona przez sławnego 

polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. 

 Któż z nas nie lubi 

dostawać kartek pocztowych, 

zwłaszcza tych z pięknymi 

widokami, z odległych, 

egzotycznych części świata...

Przyjemne jest nie tylko 

otrzymywanie pocztówek, ale również wysyłanie ich. Dzięki tej 

niewielkiej kartce papieru możemy przecież zrobić komuś wielką 

niespodziankę i dostarczyć mnóstwo radości. Uczniowie klas 

piątych w ramach lekcji języka polskiego uczyli się, co można 

napisać na kartce pocztowej i jak ją poprawnie zaadresować. 

Przygotowali również swoje własne propozycje kartek 

pocztowych. Znalazły się wśród nich pocztówki z życzeniami 

urodzinowymi oraz widokówki z pozdrowieniami z wakacji. A oto 

autorzy najciekawszych i najładniejszych prac: Wiktoria Ferdzyn 

i Bartłomiej Nowak z klasy 5a oraz Sara Mazurowska i Julianna 

Stojek z klasy 5b. 

MIASTA

1.	  W	  tym	  mieście	  co	  roku	  jest	  festiwal	  muzyczny
2.	  Słynie	  z	  Rogali	  Marcińskich
3.	  W	  herbie	  ma	  srebrnego	  kozła
4.	  Stolica	  Polski
5.	  Spotkać	  w	  nim	  można	  Smoka	  Wawelskiego
6.	  W	  tym	  mieście	  znajduje	  się	  największe	  zoo	  w	  kraju

Emilia	  Przebinda	  4b
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 COŚ NA ZĄBKI DWA, JEŚLI KTOŚ JE MA

M. Barańska „Dieta pani Mądralińskiej”

Panna Anna Mądralińska,

znana z gracji i urody,

rzekła: „Nie jem już marchewki,

bo marchewka wyszła z mody.

Szpinak, rzepę, groch i dynię

też wykreślam ze swej diety”.

Jak mówiła , tak zrobiła.

Czy to dobrze? Źle, niestety!

Nie minęło czasu wiele,

gdy odczuła zgubne skutki.

Cery nie ma już tak gładkiej,

włosy - słabe, a wzrok krótki.

„Co się stało? Skąd ta zmiana?”

Panna Anna rzewnie płacze.

Brak witamin, droga Anno!

Trzeba żywić się inaczej!

Mądralińska zrozumiała:

siła, zdrowie i uroda

są w warzywach i owocach.

Zawsze jest więc na nie moda!

Czy w 1b jest Anna Mądralińska?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: - Oczywiście, że nie! 

Pierwszaki  doskonale nazywają owoce i warzywa , chętnie je 

spożywają. Potrafią określić ich kolory, wielkość, kształt i smak.  

Zachęcają do spożywania  owoców na surowo,  gdyż ma to 

ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka, a zwłaszcza w cza-

sie, kiedy organizm rośnie i się rozwija.

Zachęcamy do przygotowania „Owocowej bomby witaminowej” - 

to dziecinnie proste:

Składniki:

•Jabłka •Kiwi •Banany •Winogrona •Pomarańcze •Mandarynki

•Inne owoce, które lubi dziecko •Bakalie (rodzynki, migdały, 

orzechy laskowe – jeżeli dziecko nie ma na nie alergii)

•Miód •Jogurt naturalny

Sposób przygotowania:

Owoce umyć, obrać ze skórki, podzielić na cząstki, wymieszać. 

Dodać  bakalie, całość można zmieszać z jogurtem naturalnym 

z dodatkiem miodu. Przed podaniem włożyć do lodówki.

Zapisz w kratkach kolejne litery alfabetu. Pomiń q, v oraz x. Następnie odczytaj hasło, wpisując do diagramu litery oznaczone 

podanymi cyframi.

HASŁO:   ..................................................................................
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