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W tym numerze:


O Dniu Matki



Życzenia na Dzień Matki



Pomysł na prezent na Dzień Matki



Przepis na „Królewca”



Test na inteligencję



Kolorowanka na Dzień Matki



Fryzury: warkocz dookoła głowy



Polecane piosenki



„Językolandia”



Książki warte przeczytania



Humor :)

O Dniu Matki ...
W maju szczególnie obchodzony jest Dzień
Matki, kiedy duzi i mali obdarują swe rodzicielki
różnymi prezentami, wyrażając przy tym swoją miłość
i wdzięczność. W Polsce obchodzony jest od 1914
roku, a więc dokładnie sto lat temu. Wszyscy dobrze
wiedzą jak bardzo w życiu są nam potrzebne mamy,
dlatego w tym numerze gazetki zamieściliśmy kilka
propozycji, jak możecie umilić to święto swoim mamom.
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Życzenia na Dzień Matki
wierszyk I
Kocham Cię Mamo!
Za to, że potrafisz się uśmiechnąć nawet gdy w życiu grad i wichura.
Za to, że nauczyłaś mnie cieszyć się z drobnostek niczym z największych prezentów
od losu.
Za to, że najprostsza potrawa podana przez Ciebie smakuje lepiej niż ta
w najwykwintniejszej restauracji.
Za to, że najmilsze wspomnienia ma Twój zapach.
Za to, że z Tobą wszystko jest prostsze.
Za to, że jesteś...
wierszyk II:
W dniu Twojego święta mamo jedyna,
Życzenia zdrowia przyjmij od syna.
Za Twe trudy
Za życie samo,
Za moje zdrowie dzięki Ci mamo.
Niech Twoje życie w spokoju płynie,
A to co gorsze niech Cię ominie.
Niech się spełniają wszystkie marzenia,
Takie są Twego syna życzenia.
wierszyk III:
Dziękuję, że znosiłaś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłaś coś z niczego,
że dawałaś, mając puste kieszenie,
że kochałaś, gdy kochać się nie dało,
że zarabiałaś pieniądze, żeby mnie wychować,
że robiłaś rzeczy niemożliwe z uśmiechem
(nawet gdy czasami drżał)...
Najdroższa Mamo!
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wierszyk IV:
Byłaś przy mnie zawsze gdy mnie usypiałaś. Pamiętasz? Właśnie wtedy przy łóżku bajki
matczynym gestem czytałaś. Byłaś w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i cierpieniu.
Nie szczędziłaś słów uznania dla mnie nawet gdy dla innych pozostawałam w cieniu.
Ty piosenki mi śpiewałaś gdy doskwierał mały smutek. Pięknych barw życiu przydawałaś.
Uczyłaś, że należy mówić bez ogródek. Nauczyłaś otwartości by mi w życiu łatwiej było.
Za to wszystko w tym szczególnym dniu pięknie chcę Ci podziękować, Kochana Mamo.
Natalia Orzeł

Pomysł na prezent dla mamy
Będziesz potrzebować:
-

tekturkę,
nożyczki,
czerwone i różowe bibułki,
klej.

Wykonanie:
1. Z tektury wytnij dwa razy identyczne serca.
2. W jednym z nich wytnij prostokątny otwór na zdjęcie.
3. Przyłóż wybrane zdjęcie, posmaruj serce bez otworu klejem i przyklej jedno serce
do drugiego unieruchamiając w środku zdjęcie.
4. Małe kawałki bibułki ugniataj i zwijaj w palcach w małe kuleczki - zmięte papierki.
5. Oklejaj nimi tekturkę z otworem Teraz musisz jedynie zdecydować się czy ramka ma
wisieć czy stać. Jeżeli wisieć – wykonaj haczyk.
Opis wykonania haczyka:
Jeżeli ramka ma wisieć i wytnij z tektury dużą pętelkę i doklej z tyłu do ramki - najlepiej
klejem typu "Kropelka".
Natalia Orzeł
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Przepis na „Królewca”
Składniki:

Ciasto miodowe:


3 szklanki mąki



3/4 szklanki cukru



1 łyżeczka sody



150g margaryny



1 jajko



3 łyżki płynnego miodu

Biszkopt:


4 jaja



3/4 szklanki cukru



1 łyżeczka proszku do pieczenia



3/4 szklanki mąki pszennej



1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

Krem budyniowy:


0,5l mleka



200g masła



0,5 szklanki cukru



1łyżeczka cukru waniliowego



2 łyżki mąki ziemniaczanej



1 łyżka mąki pszennej

Polewa czekoladowa:


100g margaryny,



50g kakao,



120 g cukru pudru,



2 łyżki mleka.

Dodatkowo:


100g orzechów włoskich

Sposób przygotowania:
1. Przygotować ciasto miodowe. Wszystkie składniki posiekać nożem, zagnieść gładkie
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ciasto. Podzielić na dwie równe części i upiec 2 placki jednakowej wielkości
(Najlepiej wziąć formę prostokątną o wymiarach około 35cm x 24cm. Spód formy
wysmarować margaryną i posypać bułką tartą). Piec w nagrzanym piekarniku około
15 min. w temperaturze 180°C.
2. Przygotować biszkopt. Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywną pianę.
Dalej ubijając dodać stopniowo cukier. Na końcu dodać po jednym żółtku. Mąki
wymieszać z proszkiem do pieczenia. Przesiać do masy jajecznej i delikatnie
wymieszać. Biszkopt piec w tej samej lub takiej samej formie co ciasto miodowe.
Formę wysmarować masłem lub margaryną i posypać mąką. Ciasto przełożyć
do formy. Piec w nagrzanym piekarniku około 25 - 30 min. w temperaturze 180°C.
3. Przygotować krem budyniowy. Odlać niepełną szklankę mleka, resztę zagotować
z cukrem i cukrem waniliowym. W zimnym mleku rozmieszać mąkę pszenną
i ziemniaczaną. Wlać do gotującego się mleka mieszając, aby nie zrobiły się grudki.
Następnie dodać kostkę masła. Dokładnie wymieszać (albo zmiksować).
4. Do formy włożyć jedno ciasto miodowe. Na to wylać połowę gorącej masy
budyniowej. Na masę położyć biszkopt i wylać resztę masy. Wyłożyć drugie ciasto
miodowe.
5. Przygotować polewę czekoladową. Margarynę roztopić. Do roztopionego tłuszczu
dodać kakao, cukier puder i mleko. Dobrze wymieszać i nie gotować.
6. Polać ciasto polewą czekoladową. Udekorować orzechami włoskimi.
Smacznego :)
Gabriela Zamora
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Test na inteligencje III ;-)
Każda dobra odpowiedź to jeden punkt.
Zliczaj punkty gdy odpowiesz dobrze.
Powodzenia!
Pytania:
1. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile godzin spałeś?
2. Który z królów Polski stał do dołu nogami?
3. Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, ogon 112 grzbietu. Ile
ważył kilogramowy leszcz?
4. W jaki sposób witają się papieże?
5. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi wysiadło 10 osób, a w
Poznaniu 17. Ile pilot miał lat?
6. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rąk? 7. Czy stróż nocny
dostanie rentę, gdy umrze w dzień?
8. Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę?
9. Czym się mówi: rękami czy rękoma?
10. Kto zabił Kaina?
11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć?
12. Który miesiąc ma 28 dni?
13. Kiedy jesteś w domu bez głowy?
14. Polski baran stoi na granicy polsko - czeskiej. Czyje będzie mleko?
15. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek?
16. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zapalisz?
17. Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: I ważył 80kg, II - 100kg, III - 60kg. Kto był
pierwszy na Ziemi?
18. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika?
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19. Na jakiej trąbie nie można zagrać?
20. Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron?
21. Ile kroków stawia wróbel na min.?
22. Pod jakim drzewem siedzi zając gdy pada deszcz?
23. Jakich kamieni jest w morzu najwięcej?
24. Gdzie są rzeki suche?
25. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci?
26. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki?
27. Jak można nazwać faceta, który zjadł mamę i tatę?
28. Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa?
29. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej?
30. Na płocie siedzi 10 wron. Myśliwi zastrzelili 7 reszta uciekła, ile zostało?
31. W autobusie jechało 70 osób, na pierwszym przystanku wysiadły 4. Na drugim
wysiadło 20 i wsiadło 15. Na kolejnym przystanku wsiadło 7 osób. Na kolejnym przystanku
wysiadło 12 a wsiadły 3, na następnym wsiadło 15 a wysiadły 4 osoby. Ile było
przystanków?
Odpowiedzi na końcu gazetki
Agnieszka Waligóra
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Kolorowanki na Dzień Matki

mając pusta Dzień MMMMM
że,
że robiłaś rzeczy niemożliwe z uśmiechem
(nawet gdy czasami drżał)...
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Fryzury: w
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Fryzury: warkocz dookoła głowy
1. Rozdziel
fragment
włosów, który
przeznaczysz na
warkocz i odchyl
na bok, najlepiej
za pomocą
grzebienia ze szpikulcem.
2. Warkocz będzie
spleciony od
ucha do ucha.
Zaczynając od
jednego ucha
(nie od środka)
uformuj 3
pasma włosów.
3. Rozpocznij tak
jak w przypadku
francuza
przekładając
jeden z
bocznych
fragmentów
włosów nad środkowym,
pozostawiając na boku ostatni
fragment.
4. Przełóż ostatni
z trzech
fragmentów
nad nowym
środkowym
fragmentem.
5. Trikiem w
przypadku
warkocza
plecionego
dokoła głowy
jest dodawanie
nowych
mniejszych sekcji po boku. Jeśli
wybierasz sekcję od strony czoła,

kontynuuj
plecenia sekcji po
drugiej stronie,
nie dodając do
niej żadnych
nowych włosów.
6. Kontynuuj warkocz w stylu
francuskim od strony czoła,
poprzez dodawanie nowych sekcji,
przy czym pamiętaj nie dodawać
żadnych fragmentów w drugiej
bocznej sekcji
włosów.
7. Możesz zacząć
zauważać
rezultat, iż z tyłu
jest normalny
warkocz, natomiast od strony czoła
- francuz.
8. Zobacz zdjęcie.

9. Kiedy skończysz
plecenie całego
odcinka,
zakończ
warkocz małą
elastyczną gumką i ukryj za
uchem, i rozpuść resztę włosów.
Pamiętaj o dobrym
przypięciu,
szczególnie jeśli
wychodzisz na
imprezę. W takim
wypadku możesz
dodać nieco akcesoriów, a z reszty
włosów upnij kok.
Natalia Orzeł, Agnieszka Waligóra
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Polecane piosenki


American Authors – „Best Day Of My Life”



5 Seconds of Summer – „She Looks So Perfect”



Milky Chance – „Stolen Dance”



Elen Levon – „Wild Child”



Ed Sheeran – „Sing”

Elen Levon – „Wild Child”
Feet in the sand
Waves are high
And I ain't got no care in the world that's right
Take a dive into the other side
I don't know what's waiting there
but I'll be alright
One only lives if you go to point break
and I'll take you there if you love my mistakes
Ready or not here we go, might get a little messy
I'm gonna be your one only one wild child
You need to give in into the riptide
Let me take you on on an endless ride
Gonna be your one only one only one only wild child
Hey hey hey
Wild child
Gonna be your one only one only one only wild child
11
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Yeah let's escape
While we are young
Come on let's give them something to talk about
Paddle out, point of no return
I know that we will catch infinity on the run
One only lives if you go to point break
and I'll take you there if you love my mistakes
Ready or not here we go, might get a little messy
I'm gonna be your one only one wild child
You need to give in into the riptide
Let me take you on on an endless ride
Gonna be your one only one only one wild child
Hey hey hey
Wild child
Hey Hey Hey Hey
Wild Child
Hey Hey Hey Hey
Gonna be your one only one only one wild child
When it all falls into place
Let your love get carried away
It's not a dream don't let it fade
Catch the wave
I'm gonna be your one only one wild child
You need to give in into the riptide
Let me take you on on an endless ride
Gonna be your one only one only one wild child
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I'm gonna be your one only one wild child
You need to give in into the riptide
Let me take you on on an endless ride
Gonna be your one only one only one wild child
Hey hey hey
Wild child
Hey Hey Hey Hey
Gonna be your one only one only one wild child
Hey Hey Hey Hey
Wild Child
Hey Hey Hey Hey
Gonna be your one only one only one wild child
Tłumaczenie
Stopy w piasku
Wysokie fale
Nie pilnuje porządku świata, to dobrze
Płynę na drugą stronę
Nie wiem co tam mnie czeka
ale będę miała się dobrze
Tylko jedno życie, jeśli pójdziesz złapać tą falę*
Wezmę ciebie tam jeśli kochasz moje błędy
Gotowy lub nie, zaczynamy, może zrobić się trochę nieporządnie
Chcę być twoim jednym, jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Musisz dać się ponieść
Pozwól mi zabrać Cię na nieskończoną przejażdżkę
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym jedynym ,,szalonym dzieckiem''
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Hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym jedynym ,, szalonym dzieckiem''
Tak, ucieknijmy
Dopóki jesteśmy młodzi
Dawaj, dajmy im coś o czym mogą gadać
Spływ***,punkt bez powrotu
Wiem, że będziemy łapać nieskończoność w biegu
Tylko jedno życie, jeśli pójdziesz złapać tą falę
Wezmę ciebie tam jeśli kochasz moje błędy
Gotowy lub nie, zaczynamy, może zrobić się trochę nieporządnie
Chcę być twoim jednym, jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Musisz dać się ponieść
Pozwól mi zabrać Cię na nieskończoną przejażdżkę
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Hey hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Hey hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym ,,szalonym dzieckiem''
Kiedy to upada w miejscu
Daj ponieść się miłości
To nie jest sen, nie pozwól mu wyblaknąć
Złap falę
Chcę być twoim jednym jedynym ,,szalonym dzieckiem''
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Musisz dać się ponieść
Pozwól mi zabrać Cię na nieskończoną przejażdżkę
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Chcę być twoim jednym, jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Musisz dać się ponieść
Pozwól mi zabrać Cię na nieskończoną przejażdżkę
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym jedynym ,,szalonym dzieckiem''
Hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Hey hey hey hey
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym ,,szalonym dzieckiem''
Hey hey hey hey
,,Szalone dziecko''
Hey hey hey hey
Będę twoim jednym jedynym, jednym jedynym, jednym ,,szalonym dzieckiem''

*point break - chodzi o surfing, załamanie fali (prawie dosłownie)
***paddle out - to spływ, najczęściej kajakowy
Karolina Wolak

„Językolandia”


That would be very kind of you. – To bardzo miłe z twojej strony.



Would you like me to...... (bezokolicznik) – Czy chcesz, żebym.....?



Rubbish! – Bzdura!



Can you imagine that? – Wyobrażasz sobie?



How much is the.....? – Ile kosztuje ta/ten....?
Karolina Wolak
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Książki warte przeczytania:
klasy 1-3:
1. Tove Jansson - „Muminki – Księga pierwsza”
2. Maria Kownacka - „Przygody Plastusia”
3. Julian Tuwim - „Wiersze”
Plastuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci. Doskonale przekazuje
on pierwsze doświadczenia i wzruszenia ze szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest
tylko obserwatorem przygód uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku
małej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa,
porządku i poszanowania cudzej własności.

klasy 4-6:
1. Joanna Olech - „Dynastia Miziołków”
2. Roman Pisarski - „O psie, który jeździł koleją”
3. Grzegorz Kasdepke - „Bon ton”
Wzruszająca opowieść o psie - podróżniku, który pokochawszy zawiadowcę małej stacji
kolejowej i jego dzieci, potrafił powrócić do nich z drugiego krańca Włoch.
gimnazjum:
1. Eric-Emmanuel Schmidt – „Oskar i pani Róża”
2. Krystyna Siesicka – „Beethoven i dżinsy”
3. Hanna Ożogowska – „Ucho od śledzia”
Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens?
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Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Wtedy na jego drodze
staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście
z każdej sytuacji...
Natalia Orzeł

Humor :)
-Co pisze na grobie maniaka komputerowego?
-GAME OVER
-Co to jest S.Z.K.O.Ł.A.?
-Specjalny Zakład Karno Opiekuńczy Łączący Analfabetów.
-Wiesz dlaczego blondynki jedzą ziemię?
-Bo grunt to zdrowie!
-Co różni dobrego ucznia od złego?
-Złego biją rodzice, a dobrego koledzy.
-Jaki jest największy komplement dla Garbatego?
-Równy z Ciebie gość!
-Kiedy maluch uzyskuje największą prędkość?
-Jak go holują.
-Czemu na świecie są białe koty?
-Żeby murzyn też mógł mieć pecha.
-Jak się nazywa ósma żona kucharza?
-Usmażona.
-Gdzie informatyk wywiesza pranie?
-Na linkach.
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-Co robi cygan w salonie Subaru?
-Rozkręca Imprezę.
-Jakie ciastka jedzą hydraulicy?
-Rurki.
-A górale?
-Karpatki.
-A stare dziadki?
-Pierniki...
-Jak powiedzieć komuś że jest idiotą, nie mówiąc, że jest idiotą?
-Nie wpuszczą Cię do MEDIA MARKT!
Agnieszka Waligóra

Odpowiedzi do testu na inteligencje
1. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile godzin spałeś?
1 godzine.
2. Który z królów Polski stał do dołu nogami?
Każdy.
3. Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, ogon 112 grzbietu. Ile
ważył kilogramowy leszcz?
1 kg.
4. W jaki sposób witają się papieże?
Jest tylko jeden papież.
5. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi wysiadło 10 osób,
a w Poznaniu 17. Ile pilot miał lat?
Tyle co ty.
6. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rąk?
50.
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7. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień?
Po co mu renta po śmierci?
8. Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę?
Abel nie miał arki.
9. Czym się mówi: rękami czy rękoma?
Ustami.
10. Kto zabił Kaina.
Nikt. Kain zabił Abla.
11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć?
3 x 3 = 9!
12. Który miesiąc ma 28 dni?
Każdy.
13. Kiedy jesteś w domu bez głowy?
Kiedy wyglądasz przez okno.
14. Polski baran stoi na granicy polsko-czeskiej. Czyje będzie mleko?
Barany nie dają mleka.
15. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek?
W obu przypadkach 12.
16. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zapalisz?
Zapałkę.
17. Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: I ważył 80kg, II - 100kg, III - 60kg. Kto był
pierwszy na Ziemi?
Adam i Ewa.
18. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika?
0 - trzeba je włożyć.
19. Na jakiej trąbie nie można zagrać?
Powietrznej.
20. Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron?
Usiadł.
21. Ile kroków stawia wróbel na min.?
19
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Wróbel skacze.
22. Pod jakim drzewem siedzi zając gdy pada deszcz?
Mokrym.
23. Jakich kamieni jest w morzu najwięcej?
Mokrych.
24. Gdzie są rzeki suche?
Na mapach.
25. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci?
W 9.
26. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki?
Żeby mu spodnie nie spadały.
27. Jak można nazwać faceta, który zjadł mamę i tatę?
Sierota.
28. Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa?
Szczęka teściowej.
29. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej?
Sztuczne.
30. Na płocie siedzi 10 wron. Myśliwi zastrzelili 7 reszta uciekła, ile zostało?
7.
31. W autobusie jechało 70 osób, na pierwszym przystanku wysiadły 4. Na drugim
wysiadło 20 i wsiadło 15. Na kolejnym przystanku wsiadło 7 osób. Na kolejnym przystanku
wysiadło 12 a wsiadły 3, na następnym wsiadło 15 a wysiadły 4 osoby. Ile było
przystanków?
5.

PUNKTACJA
Ilość dobrych odpowiedzi:
25 - 31 pkt geniusz
17- 24 pkt inteligentny
13 - 17 pkt półinteligentny
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10 - 12 pkt absolutny kretyn
6 - 9 pkt skończony idiota
0 - 5 pkt jednostka nie nadająca się do samodzielnego myślenia

Rozwiązanie konkursu !!!
NAJFAJNIEJSZA DZIEWCZYNA
NAJFAJNIEJSZY CHŁOPAK
w
ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIELU

Gimnazjum:
Aleksandra Sroka, Maciej Dudek
Szkoła Podstawowa 4-6:
Justyna Pławecka, Mateusz Wójtowicz
Szkoła Podstawowa 1-3:
Barbara Augustyn, Kacper Dudek,

Ewa Kulka, Agnieszka Waligóra
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