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Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny “MISTRZ ORTOGRAFII” 2014
W sobotę 15 lutego 2014 r. przybyli do Dublina najlepsi z najlepszych- wyłonieni w szkolnych 
eliminacjach- by rywalizować o tytuł Mistrza Ortografii 2014. Ten Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
zorganizowała Polska Macierz Szkolna w Irlandii oraz Polska Akademia Wiedzy w Dublinie. Na ich 
zaproszenie odpowiedziały trzy polonijne szkoły: Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow, Polska 
Szkoła w Clonmel oraz Polska Szkoła w Galway. 

Punktualnie o godzinie 12.00 reprezentanci szkół rozpoczęli konkursowe zmagania. Po 
intensywnym wysiłku umysłowym na uczestników czekał pyszny poczęstunek oraz występ artystyczny. 
Uczniowie z klas: IVa, IV b oraz Va i Vb przygotowali przedstawienie o ortografii. Nad wszystkim 
czuwały panie: Anna Siecińska, Beata Wanic oraz Agnieszka Piechocka. Przedstawienie to bardzo 
podobało się publiczności, gdyż w prosty i zabawny sposób pokazało niełatwe zasady polskiej 
pisowni, a przy okazji można było otrzymać słodką niespodziankę za poprawne rozwiązanie zagadki 
ortograficznej. I wreszcie nadeszła oczekiwana przez wszystkich chwila- ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród. Komisja po skrupulatnym sprawdzeniu prac ustaliła, że Mistrzami Ortografii 2014 zostali: 
kl.I - Sarah Pióro (Polska Akademia Wiedzy w Dublinie), kl.II- III - Wiktoria Buczek (Polska 
Szkoła w Galway), kl.IV- VI - Igor Głuszek (Polska Szkoła w Galway), Gimnazjum - Piotr Sekuła 
(Polska Szkoła w Galway), Rodzice - Piotr Zawada (Polska Szkoła w Clonmel)
Na wyróżnienie zasługują też reprezentanci szkoły PAK, którzy zajęli zaszczytne drugie miejsce 
w swoich grupach wiekowych. Są to: Karol Bielaszka (kl. II-III) oraz Dorota Kenny (Rodzice). 
Pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Polską Akademię Wiedzy 
wręczyły zwycięzcom: Marta Szutkowska-Kiszkiel  z Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii oraz dyrektor 
szkoły PAK Małgorzata Rosek. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia z udziałem nagrodzonych 
uczestników.

Mistrzom Ortografii serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w 
naszym konkursie. Cieszymy się, że tak wiele osób mieszkających poza granicami kraju dba o język 
polski i poprawną pisownię. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu, by w miłej 
atmosferze ruszyć tropem ortograficznych zagadek.

 fot. Andrzej Lejman
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY 

BAL W CYRKOLANDII

18 stycznia 2014r. odbył się w szkole PAK bal 
karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 
pod hasłem “Cyrk wita Was!” Sala gimnastyczna 

zamieniła się w Cyrkolandię. Kolorowy namiot cyrkowy 
udekorowany balonami, serpentynami i plakatami zachęcał  do  
karnawałowej zabawy. W szkole zaroiło się od cyrkowych 
zwierzątek: tygrysów, pająków, kotków, królików, motyli, 
biedronek, zebr. Atrakcją balu byli kolorowi Klauni: Linoskoczek, 
Żongler, Siłacz, Wesołek, Treser. Umilali dzieciom czas w trakcie 
trwania zabawy. Nie zabrakło pokazu żonglowania, tańca z 
szarfą, sztuczki z hula hop oraz przeciągania liny. Dzieci wraz 
z Klaunami bawiły się przy rytmach cyrkowej muzyki, tworząc 
koła, wężyki i pary. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor 
dopisywał zarówno dzieciom jak i wychowawcom. Były 
niespodzianki i słodkie prezenty. Jednym słowem zabawa na 
102!!! Mamy  nadzieją, że bal przebierańców w przyszłym roku 
będzie równie udany jak tegoroczny.

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ KARNAWAŁOWY
Uczniowie klas IV -VI i gimnazjum postanowili troszkę odejść od 
karnawałowych zwyczajów i zamiast tradycyjnego balu urządzili 
25 stycznia Międzyklasowy Turniej Karnawałowy. Polegał on na 
współzawodnictwie między klasami w szeregu konkurencjach 
sportowych o główną nagrodę, czyli brak zadania domowego 
na najbliższą sobotę. Wszystkie klasy spisały się doskonale. 
Zawody zakończyły się zwycięstwem dwóch drużyn: zielonej, 
czyli klasy Va i żółtej, czyli klasy VI i gimnazjum. Dzieci z ogromnym 
zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach. 
Był na przykład slalom z woreczkiem na głowie, slalom na jednej 
nodze czy wyścig par z balonem trzymanym policzkami. Najwięcej 
emocji i śmiechu wzbudziła ostatnia konkurencja, która polegała 
na stworzeniu stroju karnawałowego przy użyciu jednej rolki 
papieru toaletowego i jednej rolki folii kuchennej. Dzieci 
wykazały się niezwykłą kreatywnością i dużą dozą humoru. 

 fot. Andrzej Lejman

NIETYPOWA LEKCJA O BAŁTYKU
Jakie ryby pływają w Morzu Bałtyckim? Co to jest plankton? Jak 
powstają bursztyny? Jak należy zachować się nad wodą? Na te i wiele 
innych pytań odpowiedzi szukali uczniowie klasy 5a i 5b. Na  
zajęciach Wiedzy o Polsce postanowiliśmy opracować informator 

 o Bałtyku. Na początku każdy przedstawił przygotowane przez  
siebie wiadomości, a następnie rozpoczęliśmy przyjemniejszą część 
lekcji, czyli wyklejanie i malowanie. Każdy pracował w pocie 
czoła, by na koniec móc podziwiać piękny i pełen ciekawych wiadomości 
przewodnik. Efekty naszej pracy można zobaczyć na zdjęciach.
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     Z  ŻYCIA SZKOŁY Z  ŻYCIA SZKOŁY 

LEKCJA KLEKSOGRAFII
Na lekcjach języka polskiego w klasie 4b omawialiśmy nasza 
drugą lekturę szkolną pod tytułem “Akademia pana Kleksa” 
Jana Brzechwy. W książce tej znaleźliśmy fragment o lekcji 
kleksografii. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ułożyli 
instrukcję, jak zrobić kleksa: 1. Przygotować kartkę i atrament 
(z braku atramentu zastosowaliśmy czerwoną i niebieską 
farbę plakatową). 2. Na środek kartki nalać trochę płynu. 3. 
Złożyć kartkę na pół i lekko przycisnąć, aby kleks rozmazał 
się, przybierając różne kształty. 4. Rozłożyć kartkę, żeby mógł 
wyschnąć. 5. Odgadnąć, co przedstawia. 6. Wymyślić dla niego 
nazwę - tytuł. 7. Opisać kleksa lub ułożyć o nim rymowankę.

Wszyscy świetnie się bawili przy rytmach piosenki “Na 
wyspach Bergamutach”. Uczniowie tworzyli swoje wspaniałe 
kleksy i układali do nich wierszyki. Emilka Przebinda nazwała 
swojego kleksa “fioletowy żółw” oraz ułożyła do niego taki wierszyk:

“Kleks”
Od samego rana kleksy robisz ty
mój jest różowo, zielono - czerwony 
i fioletowy żółw wyszedł z tego mi. 

PRZYGODY 
PLASTUSIA I 
JULKI Z 1B
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 NIECODZIENNY WYWIAD Z...

...paniami psycholog Agatą Kumorek oraz Izabelą Michalak

Psycholog to osoba niezwykle ważna i potrzebna w 
każdej szkole. Pomaga nie tylko uczniom, ale udziela także 
rad rodzicom i nauczycielom. W naszej szkole są aż dwie 
panie psycholog. Poprosiliśmy je o rozmowę, aby przybliżyć 
wszystkim, na czym polega zawód psychologa szkolnego.

Wywiad z panią Izabelą Michalak

Uczniowie:  Z jakiego miejsca w Polsce Pani pochodzi?
Izabela Michalak: Pochodzę z Bielska- Białej- miasta w 
południowej części Polski.
U.: Jak długo pracuje Pani jako psycholog szkolny?
I.M.: Jako psycholog szkolny pracuję pierwszy rok.
U.: Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
I.M..: Wybrałam zawód psychologa, bo zawsze chciałam 
pomagać innym.
U.: Na czym polega Pani praca w naszej szkole?
I.M.: Moja praca polega na spotykaniu się z uczniami, 
ich rodzicami oraz na rozmowach z nimi. Wykonuję 
diagnozy psychologiczne, prowadzę psychoterapię oraz 
zajęcia psychologiczno-edukacyjne w klasach. Mogę też 
przeprowadzać różne testy, mające na celu wykonanie 
konkretnych pomiarów psychologicznych. W ramach zajęć 
kompensacyjno-rewalidacyjnych pomagam uczniom z 
problemami w nauce. Sprawuję opiekę nad klasami: 1b, 1c, 2b, 
2c, 3b, 4a, 5b i gimnazjum.
U.: Kto i z jakimi problemami może się do Pani zgłaszać?
I.M.: Przyjść może każdy, kto ma jakiś problem, gdy przeżywa 
coś, z czym sam sobie nie może poradzić. Gdy czuje się na 
przykład smutny, czegoś się boi albo po prostu potrzebuje z 
kimś porozmawiać.
U.: Co jest najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze w pracy 
psychologa?
I.M.: Najprzyjemniejsze i jednocześnie najtrudniejsze są 
spotkania z ludźmi. Z pewnością satysfakcjonujące jest, gdy 
osoba przychodząca z problemem wychodzi zadowolona, 
podbudowana rozmową i okazanym wsparciem, gdy udało mi 
się jej pomóc. 
U.: Co lubi Pani 
robić w wolnych 
chwilach?
I.M.: Bardzo 
lubię tańczyć, 
chodzić po 
górach i  
zwiedzać stare 
miasta.
U.: Jakie jest 
Pani największe 
marzenie?
I.M.: Marzę o 
tym, żeby świat 
był wolny od 
złych ludzi. 

Wywiad z panią Agatą Kumorek

Uczniowie:  Z jakiego miejsca w Polsce Pani pochodzi?
Agata Kumorek: Pochodzę z Krakowa.
U.: Jak długo pracuje Pani jako psycholog szkolny?
A.K.: Jako psycholog szkolny pracuję sześć lat.
U.: Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
A.K.:  Od kiedy pamiętam zawsze w moim życiu były dzieci, 
którymi się zajmowałam. W pewnym momencie zaczęłam 
się zastanawiać nad problemami, z którymi wiele z nich się 
borykało. Wiedziałam, że na pewno jest jakiś sposób, by pomóc 
im i ich rodzinom. Kiedy podejmowałam decyzję o wyborze 
zawodu, ktoś zasugerował mi zawód psychologa. Spodobało mi 
się i tak jest do dziś. 
U.: Na czym polega Pani praca w naszej szkole?
A.K.: W szkole jestem do dyspozycji uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Spotykam się z nimi, gdy jest taka potrzeba 
zgłoszona przez nauczyciela, rodzica bądź ucznia. Oprócz 
tego prowadzę zajęcia psychoprofilaktyczne w klasach i 
prowadzę spotkania z rodzicami. Na początku roku szkolnego 
przeprowadzam diagnozę uczniów klas pierwszych, a w ciągu 
roku szkolnego przeprowadzam diagnozę indywidualną i 
zajęcia z uczniami. Poza tym indywidualnie spotykam się z 
rodzicami. Opiekuję się klasami: 1a, 1d, 2a, 3a, 4b, 5a i 6.
U.: Kto i z jakimi problemami może się do Pani zgłaszać?
A.K.: Do psychologa może przyjść każdy, kto czuje, że 
chciałby porozmawiać o “swoich sprawach”. Mogą to być troski, 
które przeżywa (np. smutek, lęk, nieśmiałość, wybuchy złości) 
bądź też wątpliwości, trudności szkolne, trudności w podjęciu 
decyzji. Może to być również chęć zmiany czegoś w życiu, chęć 
ulepszenia lub zdobycia nowych umiejętności. Chciałabym 
dodać, że pomoc psychologa w naszej szkole jest bezpłatna.
U.: Co jest najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze w pracy 
psychologa?
A.K.: Najprzyjemniejsze, ale również najtrudniejsze są 
spotkania z ludźmi. Każda rozmowa jest wyjątkowa, bo każdy 
człowiek jest wyjątkowy. Bardzo lubię te rozmowy, kiedy 
możemy podsumować wykonaną pracę, szczególnie jeśli udało 
nam się wspólnie dojść do rozwiązania problemu.
U.: Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
A.K.: Najbardziej lubię 
spędzać czas z moimi 
dziećmi. Lubię spacery 
i wycieczki. Uwielbiam 
czytać.
U.: Jakie jest Pani 
największe marzenie?
A.K.: Marzę o własnym 
domu. Chciałabym 
też, żeby moje dzieci 
wyrosły na dobrych 
ludzi. 

Wywiad 
przeprowadzili 
uczniowie klasy 5b: 
Sara Mazurowska i 
Kacper Ufniarz.

 Z RELIGIĄ NA TY
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WIELKI POST
Wielki Post to czas pokuty przygotowujący do przeżycia 
najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. Obejmuje 
on okres liturgiczny od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. 
Trwa 40 dni, na pamiątkę postu Jezusa na pustyni. Papież 
Franciszek w orędziu na Wielki Post wzywa nas do ubóstwa, 
do naśladowania Chrystusa: “Wielki Post to czas ogołocenia: 
dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się 
pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. 
Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby 
bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi 
moją nieufność jałmużna, która nie boli.” W tym czasie 
zastanawiamy się, jaki rodzaj postanowienia wielkopostnego 
podjąć, aby wytrwać czterdzieści dni. 

Oto niektóre postanowienia naszych uczniów:
- nie będę jadł słodyczy, 
- będę mniej czasu grał na komputerze, 
- będę chętnie chodził do polskiej szkoły, 
- będę słuchał rodziców, 
- nie będę oglądała bajek, 
- będę więcej się modlić, 
- będę grzeczny w szkole. 
Postanowienia naszych uczniów są z ich punktu widzenia trudne, 
ale jak mówi papież Franciszek prawdziwe wyrzeczenie musi “boleć”. 
Życzymy wytrwałości wszystkim, którzy podjęli wyrzeczenia wielkopostne, 
aby zmagając się z nimi wiedzieli, że robią to, by być bliżej Jezusa.

 Z RELIGIĄ NA TY

 PSYCHOLOGIA DLA KAŻDEGO

SŁUCHAĆ TAK, BY DZIECI DO NAS MÓWIŁY
Tematem listopadowego spotkania psychologa szkolnego z 
rodzicami było aktywne słuchanie dziecka. Umiejętność ta jest 
równie potrzebna jak umiejętność mówienia do niego. Aktywne 
słuchanie pozwala rodzicowi dotrzeć do pierwotnej potrzeby, 
uczucia, które stoją za wypowiadanymi przez dziecko słowami. 
Dzięki temu pozwala lepiej zrozumieć dziecko.

Każde wypowiedziane przez człowieka zdanie zaczyna się 
od wewnętrznej potrzeby wyrażenia myśli lub emocji. Dziecko 
wypowiada słowa, czyli szyfr komunikatu, który najczęściej nie 
oddaje wprost ukrytego pod nimi uczucia, np. pytanie “Mamo, 
kiedy będzie kolacja?” może oznaczać, że: dziecko jest głodne, 
chce się jeszcze bawić na podwórku z innymi dziećmi, jest 
znudzone kolegami i chciałoby iść do domu lub chciałoby 
zagrać na komputerze, bo ma to obiecane po kolacji. Matka, 
czyli odbiorca komunikatu, zareaguje na słowa dziecka w 
zależności od tego, jakie myśli i emocje pojawią się w niej po 
usłyszanym pytaniu. I tak inna będzie odpowiedź matki, której 
dziecko bardzo dużo i często chce jeść (może ją to irytować lub 
martwić), inna, gdy matka się spieszy, bo kolacja jest spóźniona 
lub gdy nie chce, by jej w tym momencie przeszkadzano. 

W aktywnym słuchaniu staramy się rozszyfrować, czy 
właściwie rozumiemy komunikat dziecka. Skupiamy się 
na dziecku, dopytujemy, wyrażamy zrozumienie. Aby tego 
dokonać, słuchacz - rodzic musi świadomie powstrzymać się od 
własnych reakcji (komentarzy, rad, powątpiewania itp.).
Dziecko: Mam w tym roku okropną nauczycielkę. Nie lubię, jest 
starą nudziarą.
Rodzic: To brzmi, jakbyś był naprawdę rozczarowany swoją 
nauczycielką. 
Dziecko: Bo jestem. 
Córka: Chciałabym, tak jak Marta, przeziębić się od czasu do 
czasu. Ta to ma szczęście.  
Ojciec: Masz poczucie, że jesteś trochę pokrzywdzona. 
Córka: Tak, ona może zostać w domu, a ja nigdy. 
Ojciec: Chciałabyś rzeczywiście częściej nie chodzić do 
szkoły? 
Córka: Tak. Nie lubię chodzić codziennie do szkoły - dzień po 
dniu. To mi już gardłem wychodzi. 
Ojciec: Często masz już dosyć szkoły? 

Córka: Czasem myślę, że jest po prostu okropna. 
Ojciec: To więcej niż niechęć, ty czasami naprawdę 
nienawidzisz szkoły. 
Córka: Właśnie. Nienawidzę prac szkolnych, nienawidzę lekcji, 
nienawidzę nauczycielek. 
Ojciec: Po prostu nienawidzisz wszystkiego, co jest związane 
ze szkołą. 
Córka: Właściwie nie nienawidzę wszystkich nauczycielek - 
tylko dwóch. Jednej z nich nie mogę znieść. Ona jest najgorsza. 
Ojciec: Do jednej czujesz szczególną niechęć, prawda?

W tej krótkiej wzorcowej rozmowie ojciec opuszcza 
swoje myśli i odczucia, aby przysłuchać się, rozszyfrować i 
zrozumieć myśli i uczucia córki. Zwróćmy uwagę na to, że 
sygnały zwrotne ojca zaczynają się zwykle od „ty” („ty” - tak 
się czujesz, masz obawy, chciałabyś, itd.). Kiedy zdaje się 
konsekwentnie na aktywne słuchanie, okazuje zrozumienie i 
gotowość wczucia się w przeżycia uczuciowe córki. Pozwala 
jej wziąć odpowiedzialność za własny problem. Pozwala jej 
zupełnie samodzielnie znaleźć rozwiązanie, bez uciekania się 
do najmniejszej sugestii z jego strony. 

Zasady aktywnego słuchania:
- Postawa autentycznego zainteresowania
- Patrzenie na dziecko, utrzymywanie kontaktu wzrokowego
- Potakiwanie (potwierdzenie ze słucham – uhm.., tak...)
- Pauzy (czasem warto „wytrzymać” chwilę milczenia dziecka, 
często po przerwie padają ważne słowa)
- Pytania - tylko otwarte, zakaz używania słowa „Dlaczego”.
- Parafrazowanie czyli upewnienie się ze dobrze rozumiem co 
do mnie powiedziałeś (Rozumiem, że czujesz … , To musiało 
być dla Ciebie trudne... , itp)

Aktywne słuchanie przynosi wiele korzyści w relacji 
dziecko-rodzic. Daje rodzicowi możliwość lepszego 
zrozumienia dziecka, a dziecku poczucie bycia zrozumianym 
i wysłuchanym. Dziecko nabiera pewności, że to właśnie 
rodzic jest osobą, której warto powiedzieć o tym, co czuje. 
Wyrażenie uczuć obniża napięcie dziecka i uczy go, jak radzić 
sobie konstruktywnie. W efekcie prowadzi do samodzielnego 
rozwiązania problemu. Słuchając dziecka, uczymy go własnym 
przykładem, jak należy słuchać.
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   ZAKĄTKI W POLSCE BLISKIE MOJEMU SERCU

 CZY WIECIE, ŻE...

KONKURS NA NAJBRZYDSZEGO PSA
Od 25 lat w Kalifornii odbywa 
się konkurs na najbrzydszego 
psa. Jest on organizowany 
co roku. Trzy razy z rzędu 
wygrywał grzywacz chiński 
Sam. Pies ten był całkowicie 
ślepy, bezwłosy i żył 15 lat. Po 
wygranym konkursie zagrał w 
wielu filmach, był zapraszany do 
telewizji i znalazł się na okładce 
książki. Następcą Sama został 
Elwood- mieszaniec ras chow 
chow i grzywacza chińskiego. 
Chociaż Elwood miał sierść tylko 
na czubku głowy i zwisający język, 
jego właścicielka twierdziła, że 

jest najsłodszym stworzeniem na świecie. Tytuł najbrzydszego 
psa 2013 roku zdobył  mieszaniec Walle (krzyżówka beagle’a, 
boksera i basseta). 

Dla mnie najwspanialszym psem na świecie jest moja Julka. 

Ma 7 lat. Julka jest rasowym 
King Charles Spanielem i ma 
białe futro z brązowymi łatkami. 
Julkę dostałam parę lat temu jako 
prezent po powrocie z wakacji 
w Polsce. Julka jest lojalna, 
zabawna i ma zawsze dużo 
energii. Lubi bawić się z innymi 
psami, a najbardziej z Majlo, Sonią i Oskarem-psami moich 
przyjaciół. Uwielbiam Julkę za to, że można się z nią bawić bez 
obawy, że ugryzie. Właściciele zwierząt nie zwracają uwagi 
na ich wygląd, dla nich najważniejsze jest to, że ich psy są 
najlepszymi przyjaciółmi. A uroda to tylko kwestia gustu.
                                                                Basia Szczepan kl. 5a

BAJKI NA DOBRY SEN
    Księżyc na niebie jasno świeci
i do snu kładą się dzieci.
A ja również idę spać,
bo muszę rano wcześnie 
wstać.
                    Tymek Janik kl.6 

By łóżeczko wygodne było,
i tobie skarbie się na nim 
dobrze śniło.
Niech malutka poduszka,
szepce tobie miłe sny do 
uszka.
             Patrycja Ferdzyn kl.6

Miasto leży w północno-wschodniej części województwa 
mazowieckiego, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8, która w 
przyszłości ma stać się częścią trasy ekspresowej Via Bal-
tica, oraz kilku dróg lokalnych. Położona jest w ważnym węźle 
dróg o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, 
ponieważ leży na szlaku handlowym w kierunku przejścia gran-
icznego Ogrodniki.

Zabytki:
-kościół Wniebowzięcia NMP z 2 połowy XIX wieku;
-kaplica drewniana z 1830 r.;

-cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lubiejewskiej;
-park z XIX wieku;
-ratusz neobarokowy z 1927 r. przy ul. 3 Maja;
-jatki (hala targowa) z 1902&#x2013;1903, przy ul. Pocztowej;
-dom z 1903 r. przy ul. Dubois 26;
-szkoła z 1926 r. przy ul. Kościuszki 11;
-poczta z 1910 r. przy ul. Kościuszki 10 (obecnie przychodnia 
rejonowa ZOZ);
-Bank Ludowy z 1926 r. przy ul. 3 Maja 33;
-”Dom Popa” z 1900 r. przy ul. 3 Maja 57 (obecnie PKO);
-Dwór Rodzinny Niewęgłowskich przy ul. Mazowieckiej 44.
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    COŚ NA ZĄBKI DWA, JEŚLI KTOŚ JE MA

Jak sprawić, by dziecko na długo zapamiętało swoje 
przyjęcie urodzinowe? Najlepiej zachęcić go do aktywnego 
brania udziału w przygotowaniach. Zaproponujmy mu na 
przykład zaprojektowanie własnego tortu. Uczniowie klasy 1b 
wykonali torty “CZTERY PORY ROKU”;. W swoich pracach 
plastycznych wspaniale podkreślili elementy charakterystyczne 
dla danej pory roku. Była to też świetna okazja,by powtórzyć 
sobie nazwy miesięcy i pór 
roku. Najlepiej uczymy się 
przecież poprzez zabawę!  Jak 
widać na zamieszczonych 
zdjęciach dekoracja tortu to nic 
trudnego.  A potem można już 
spróbować zrobić swój własny 
tort urodzinowy, oczywiście z 
pomocą i pod czujnym okiem 
rodziców. Oto przepis:

Składniki
- jaja 4 szt.
- olej 4 łyżki
- mąka tortowa 1 szklanka
- proszek do pieczenia 1 łyżeczka
- cukier 3/4 szklanki
- śmietanka 30% 750 ml
- żelatyna 1,5 łyżki
- cukier puder ok. 4 łyżki
- nutella mały słoiczek
- banany 2-3 sztuki
- serek mascarpone 250 g
- do dekoracji: wąskie ciasteczka w 
czekoladzie, kakao, truskawki, tasiemka

Przygotowanie
1. Przygotowanie biszkoptu: białka oddzielamy od żółtek i 
ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier, żółtka, wyłączamy 
mikser i powoli dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do 

pieczenia oraz olej , 
mieszamy delikatnie łyżką i 
w y l e w a m y  n a  f o r m ę  
o średnicy 22 cm. Wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni, pieczemy 
około 35 minut Po upieczeniu 
biszkopt studzimy i ściągamy 
‘skórkę’ z wierzchu. Następnie 
przekrawamy go na 3 części.
2. Przygotowanie masy: żelatynę zalewamy ok. 1/3 szkl. 
wrzątku i mieszamy tak długo, aż się całkowicie rozpuści. 
Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno początkowo na 
najwyższych obrotach, dodając pod koniec ubijania cukier 
puder w ilości około 4 płaskich łyżek, dodajemy serek 
mascarpone i mieszamy niedługo na najniższych obrotach, aby 
się śmietana nie zwarzyła. Następnie dodajemy przestudzoną 
żelatynę i delikatnie mieszamy. Masa w smaku ma nie być zbyt 
słodka, musi zrównoważyć słodki smak bananów i nutelli. 
Gdyby na tym etapie masa wydawała się zbyt rzadka do 
przekładania tortu, można ją chwilę schłodzić w lodówce. 
Banany kroimy w plasterki i skrapiamy sokiem z cytryny, aby nie 
ściemniały. Krążek biszkoptowy smarujemy nutellą, wykładamy 
na to połowę bananów i masę śmietanową, przykrywamy drugim 
krążkiem, znów nutella, banany, śmietana, przykrywamy trzecim krążkiem. 
Wierzch i boki smarujemy śmietaną. Wierzch wygładzamy na 
bokach, układamy 
pionowo ciasteczka i 
dociskamy ręką, 
następnie 
obwiązujemy  
materiałową tasiemką. 
Na wierzchu dookoła 
układamy truskawki. 
Tort należy schłodzić 
w lodówce.
Smacznego!

TORT LATO

TORT ZIMA

TORT WIOSNA

TORT JESIEŃ

 CZY WIECIE, ŻE...

Dawno, dawno temu żyły sobie dwie mrówki. Nazywały się: Ela 
i Marti. Przyjaźń ich trwała od zawsze, a przygód miały wiele. O 
jednej z nich Wam opowiem.
    Pewnego dnia wybrały się z ważką Koko na wycieczkę. 
Podróż była długa, ale interesująca. Mrówki musiały dobrze 
się trzymać Koko, by nie spaść. Po pewnym czasie ważka 
zostawiła je na wyspie. Tu przywitały je niezbyt miłe czerwone 
mrówki. Przyjaciółki, szukając miejsca do spania, wpadły w 
pułapkę. Czerwone mrówki, które nic nie wiedziały o zasadzce, 
pobiegły z pomocą. Ela i Marti przestraszyli się nie na żarty, ale 
wszystko dobrze się skończyło. Niebezpieczeństwo zbliżyło do 
siebie wszystkie mrówki, które bardzo się polubiły. Morał z tej 
bajki jest taki, że w niebezpieczeństwie można czasami liczyć 
na pomoc obcego.

                                                             Rafał Górecki kl.6

MOJE HOBBY
Sztuki walki zacząłem trenować w lipcu 2013 roku. Na 
pierwszym treningu kompletnie nic na ten temat nie wiedziałem. 
Byłem najmłodszy w grupie i czułem się nieswojo, lecz mimo 
to bardzo mi się podobało. Stopniowo zacząłem poznawać 
nowe sztuki walki: Brazilian Jiu Jitsu (opiera się na chwytach 

i koncentruje się na walce 
z jednym przeciwnikiem), 
Wrestling  (forma zapasów 
wymagająca użycia dużej siły), 
Boxing (dwóch zawodników 
walczyze sobą jedynie przy 
użyciu pięści), Kickboxing 
(dwóch zawodników walczy ze 
sobą przy użyciu pięści i nóg), 
Judo (sposób walki, w którym 
stosuje się różnego rodzaju 
dźwiganie, rzuty i formy 
otwartego ataku).

Zostałem wybrany do 
wzięcia udziału w zawodach 
wrestlingu w klubie „Hercules”, 
które odbyły się 5 grudnia 
2013 roku. Otrzymałem medal 
za zdobycie pierwszego miejsca i w prezencie oryginalny strój 
do wrestlingu. Jeśli wszystko się uda, to prawdopodobnie będę 
brał udział w zawodach, które odbędą się w lipcu w Austrii.
                                                      Maciej Szcześniak klasa 5 b
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    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI

Oto rozwiązania łamigłówek zamieszczonych w drugim nu-
merze “Prasówki”: krzyżówka “kosmiczna”- ASTRONOMIA, “zi-
mowe wyrazy” w zdaniach: We śnie głowa odpoczywa. (śnieg) 
Od św. Mikołaja dostałam rózgę. (mróz) Zuzia czyta na głos o 
pelargoniach. (sopel) To pies Anki. (sanki) Smutny Bartosz roni 
łzy. (szron) Jolu, tylko się nie poddawaj! (luty)

Uczniom, którym udało się rozwiązać wszystkie łamigłówki, 
gratulujemy!!! A osoba, która dostarczyła nam poprawne odpow-
iedzi, otrzyma nagrodę. Jest to Natalia Ryan z klasy 1b. 
Zachęcamy gorąco do rozwiązywania naszych łamigłówek. Aby 
wziąć udział w losowaniu nagrody, trzeba napisać na kartce 
rozwiązania, imię, nazwisko i klasę, a następnie dostarczyć to 
swojemu wychowawcy. Rozwiązania łamigłówek i nazwiska 
zwycięzców zamieścimy w następnym numerze gazetki.

1. Piękny w ogrodzie
2. Towarzyszą jej pioruny
3. Lata koło ula
4. Chodzi na zbiórki
5. Przeciwieństwo gorszego
6. Otwierane klamką
7. Godło Polski
8. Rośnie w ziemi

Klaudia Wiercigroch kl. 4a

Krzyżówka “ortograficzna”

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

8.

Krzyżówka “egzotyczna”

1. Największa pustynia na Ziemi
2. Najwyższe zwierzę lądowe
3. Stolica Sudanu
4. Dzielnice biedoty w wielkim mieście
5. Stolicą tego kraju jest Nairobi
6. Budowla służąca najczęściej jako grobowiec

Uczniowie klasy 5a


