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WIOSNA TUŻ, TUŻ… 
 

RYSUNEK :  Giulia Piaseczny 
 

WITAJCIE!!! 
I semestr już za nami, 
podsumowania wyszły 
różnie, ale nie o tym…. W 
tym numerze z okazji 
walentynek specjalnie dla 
Was zamieściliśmy 
artykuł o historii 
powstania tego święta. 
Znajdziecie też 
smakowity przepis, 
pochwalimy się tym, co 
działo się w szkole. 
Zapraszamy i jak zwykle 
dziękujemy za cierpliwość 
, wciąż się uczymy!  
 

Z okazji 
nadchodzących świąt  
cała redakcja „Lustra 

szkoły” składa 
najserdeczniejsze 

życzenia, zdrowia, 
szczęścia oraz nadziei 

i sił, z którymi bez 
problemu pokonacie 
wszystkie trudności. 

Niechaj święta wielkanocne obudzą uśpione marzenia, a czas spędzony w gronie 
najbliższych obfituje w wiarę, miłość i nadzieję.                                                                                      

Redaktor naczelna Natalia Zawisza  
 
 
Zespół redakcyjny „Lustra Szkoły”: 
Natalia Zawisza 
Zuzanna Bińkowska; Amelia Kolasa; Giulia Piaseczny;;  
Oliwia Tokarska;  
Opiekun literacki:  
pani Dorota Nowak 
Składanie gazetki:  
pani Iwona Syta 
Adres e-mailowy:Lustro.Szkoly@pspnatolin.edu.pl 
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DZIAŁO SIĘ , DZIAŁO…CZYLI NEWSY SZKOLNE. 
 

DNI PATRONA NASZEJ SZKOŁY. 
Kornel Makuszyński ( 8 stycznia 1884-  31 lipca 1953)  

pisarz, który wierzył w człowieka, w to, że w każdej 

ludzkiej duszy jest wiele dobra i miłości. O tym pisał i 

tego uczył w swoich książkach. Przed II wojną światową 

jeden z najpoczytniejszych pisarzy. To wielki zaszczyt 

dla nas,  że  tak  znamienia  osoba  jest patronem naszej 

społeczności. Ale nie zapominajmy, że to również 

zadanie dla nas. Patron ma być wzorem do 

naśladowania, tak więc rozwijajmy swoje  talenty oraz 

zainteresowania. Może wśród nas dorasta  kolejny  znany  

olimpijczyk,  kompozytor,  aktorka  lub... wielki pisarz! 

Jak zwykle wraz z początkiem roku kalendarzowego 

świętujemy Dni Patrona naszej szkoły – Kornela 

Makuszyńskiego. W tym roku szkolnym zostały 

ogłoszone dwa konkursy związane z twórczością 

naszego patrona.  Pierwszy był adresowany do uczniów 

klas I – III i polegał na wykonaniu ilustracji inspirowanej  

fragmentem książki Kornela Makuszyńskiego . Drugi – 

dla uczniów klas IV- VIII , polegał na wykonaniu 

autorskiej okładki wybranej książki Kornela 

Makuszyńskiego . Konkursy cieszyły się ogromną popularnością, a ich efekty przeszły oczekiwania 

organizatorek- pań: Doroty Nowak i Marzeny Kamińskiej . Galeria już jest do obejrzenia na dolnym 

korytarzu, u nas nagrodzone okładki i ilustracje.  

    
                I miejsce w kategorii: 

klasy IV- VIII :      klasy  : I-III 

Adam Sobolewski     Maksymilian Rutka 

Pozostałym laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy kreatywności w tworzeniu prac. 
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TŁUSTY CZWARTEK ! 

Jak sama nazwa wskazuje, 

celebrowanie tłustego czwartku 

polega na  solidnym objadaniu się 

przed wielkim postem. W tym celu 

na tłusty czwartek  

przygotowywano  zawsze 

najbardziej  kaloryczne  przysmaki.  

Symbolem tego dnia stały się 

pączki, które, co ciekawe, 

serwowano w przeszłości nie na 

słodko, ale pikantne i „na tłusto”. 

Pączki przyrządzano bowiem  

z ciasta chlebowego i faszerowano 

boczkiem oraz mięsem. Dopiero  

w XVI wieku na polskich stołach zagościły słodkie pączki. Zajadanie  tych  przysmaków   

w  tłusty  czwartek  stanowi  nie  tylko ostatnią okazję do pofolgowania sobie przed wielkim 

postem, ale ma również zapewnić pomyślność przez cały rok. Innymi słowy –kto nie zje  tego 

dnia choćby jednego pączka albo chruściku, tego dola nie będzie słodka. Dlatego klasa 7a  

wraz z rodzicami i wychowawczynią panią Dorotą Nowak, przygotowała  KIERMASZ 

SŁODKOŚCI – PĄCZKI, PĄCZKI, CHRUSTY…, ale było tam dużo więcej pyszności! 

Popyt na pyszności pieczone przez mamy w domowym zaciszu, jak zwykle był ogromny. Tak 

więc pomyślności zagwarantowaliśmy sobie na calutki rok. Jak to wyglądało? Popatrzcie! 
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SUKCESY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W KONKURSACH 
KURATORYJNYCH. 

 
Z wielką radością informujemy, że po wielu miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy kilkoro 

naszych uczniów znalazło się w gronie laureatów bądź finalistów konkursów organizowanych 

przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Konkursy przedmiotowe zapewniają laureatom  

i finalistom liczne przywileje. Są nimi przede wszystkim zwolnienie z części egzaminu 

zewnętrznego, dodatkowe punkty oraz pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej.
 

 
Od lewej: Krzysztof Walkiewicz uczeń klasy VI B 
finalista konkursu historycznego;  
Jakub Walkiewicz uczeń klasy VIII C 
laureat konkursu historycznego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od 
Obertyna do Wiednia”;  
Matylda Wilkowska uczennica klasy VIII C 
laureatka w konkursie polonistycznym; 
Mateusz Kozik uczeń klasy VIII C laureat w 
konkursie matematycznym. 
 
Ponadto Mateusz Kozik zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Matematycznej organizowanej przez 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 
i zdobył wyróżnienie w Ogólnopolski Konkursie 
Matematycznym MULTITEST.  
Matylda Wilkowska zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego Olimpiady Literatury 
 i Języka Polskiego, której organizatorem jest 
Instytut Badań Literackich PAN oraz zajęła I 
miejsce w kraju w Wielkim Teście Edukacyjnym 
w kategorii praca literacka. 

 
Gratulujemy sukcesu uczniom  
i opiekunom- paniom – Edycie 

Wiośnie, Kamili Rozwadowskiej  
i Marii Trzos! 
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FINAŁ KONKURSU  

„ POZYTYWNIE ZAKRĘCONA 
KLASA.” 

 
Od 22 listopada 2021r. cała społeczność naszej szkoły 

włączyła się w zbiórkę nakrętek w ramach akcji „Wkręć się 

w pomaganie” organizowanej przez szkolny wolontariat i 

szkolne SKO. Łącznie zebraliśmy 168 984 sztuk  to około 

360 kg nakrętek. 

 

Tytuł ”POZYTYWNIE ZAKRĘCONEJ 

KLASY” otrzymała KLASA 7A. 

 

Zwycięzcy konkursu zebrali 38 150 

NAKRĘTEK  co stanowi OKOŁO 80 KG 

KORKÓW. Nagroda – wyjazd do kręgielni 

SPLIT w Radomiu.  

II miejsce zajęła klasa 8B z wynikiem 20680 szt. 

– 44 kg nakrętek. 

III miejsce przypadło klasie 7B, która zebrała 

17090 szt. – 36 kg nakrętek.  

Na wyróżnienie zasługują również dwie klasy 0A 

i 6B. 

Klasa 0A – 16920 szt. - 34 kg nakrętek. 

Klasa 6B – 14948 szt. - 32kg nakrętek. 

 

 
 
 

 
Z ŻYCIA SK LOP  

- DZIEŃ KOTA - 17 LUTEGO 
 
Pręgowane, łaciate, białe, rude, czarne, szare, rasowe i 

dachowe – wszystkie koty na świecie obchodziły po raz 

kolejny w dniu 17 lutego 2022 roku swoje 

międzynarodowe święto – Światowy Dzień Kota. Wraz z 

mruczkami świętowali także ich miłośnicy, których nie 

zabrakło wśród nauczycieli  

 i uczniów klas I-III naszej szkoły. 
W naszej szkole już od kilku lat obchodzimy 

Dzień Kota. W tym roku również, by oddać cześć 

tym milusińskim zwierzętom uczniowie klas 

młodszych upodobnili się do kotów – dzięki 

atrybutom takim jak: maski, spiczaste uszy, 

długie wibrysy, puszyste ogonki, 

charakterystyczne barwy kociego futra.  

Na zajęciach uczniowie wysłuchali pogadanek o 

kotach, obejrzeli filmy, prezentacje 

multimedialne, albumy, dzięki którym  

wzbogacili swoją wiedzę na temat mruczących 

czworonogów; wykonali prace plastyczne 

przedstawiające kociaki oraz kocie maski; 

wysłuchali baśni i opowiadań, których 

bohaterami są koty; poznali kocie piosenki  

i wierszyki.  
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

czyli odkrywamy sekrety naszych nauczycieli!/ Amelka K. 

Dzisiaj KWESTIONATIUSZ OSOBOWY pani Iwony Syty – nauczycielki chemii, informatyki oraz pani 

Marzeny Kamińskiej – nauczycielki informatyki i języka angielskiego. Obie panie są wychowawczyniami klas 

IV – pani Syta klasy IVa , pani Kamińska klasy IV b. 

Pani Iwona Syta. 

 Mój znak zodiaku to… Rak. 

 Interesuję się …podróżami, czytaniem książek, ciekawostkami naukowymi. 

 Najchętniej słucham muzyki…pop. 

 Mój ulubiony kolor to…turkusowy. 

 Moje ulubione zwierzę to…świnka morska(kawia domowa). 

 Mój ulubiony kwiat …stokrotka. 

 Najbardziej lubię dostawać w prezencie…wszystko. 

 Jestem szczęśliwa, gdy…zawsze. 

 Denerwuję się, gdy …ludzie nie są ze mną szczerzy. 

 Przykro mi, gdy…inni nie doceniają mojej pracy. 

 Marzę o …niczym, wszystko co jest mi potrzebne – mam. 

 Podziwiam…naturę, za jej różnorodność. 

 Moją zaletą jest…życzliwość, dobroć, wytrwałość, odpowiedzialność i wiele , wiele 

innych. 

 Moją wadą jest …mała asertywność. 

 Na bezludną wyspę zabrałabym...książkę i wygodne łóżko. 

 Złota rybko spraw, żeby …wszyscy byli zdrowi. 

Pani Marzena Kamińska. 

 Mój znak zodiaku to… Panna. 

 Interesuję się …literaturą, filmem. 

 Najchętniej słucham muzyki…różnej, w zależności od nastroju. 

 Mój ulubiony kolor to…kolory jesieni. 

 Moje ulubione zwierzę to…papuga (jedną już mam ). 

 Mój ulubiony kwiat …róża. 

 Najbardziej lubię dostawać w prezencie…biżuterię. 

 Jestem szczęśliwa, gdy…moi bliscy są zdrowi. 

 Denerwuję się, gdy …nie widzę efektów swojej pracy. 

 Przykro mi, gdy…przeze mnie jest smutny. 

 Marzę o …kompetentnym ministrze edukacji. 

 Moją zaletą jest…wyrozumiałość i zrozumienie dla innych. 

 Moją wadą jest …zbieractwo i bałaganiarstwo. 

 Na bezludną wyspę zabrałabym...smartphon ładowany bateriami słonecznymi. 

 Złota rybko spraw, żeby …na świecie nie było zawiści. 

Mam nadzieję, że teraz już wiecie , jaki temat może Panią tak pochłonąć, że zapomni  

o pytaniu na lekcji      . Niebawem kolejne kwestionariusze osobowe. Warto przeczytać. Polecam. 
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21 LUTEGO – MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

Już po raz kolejny obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

Ustanowiono go, aby podkreślić różnorodność 

językową i kulturową świata, a także zwrócić 

uwagę na języki zagrożone i ginące, które 

stanowią 43% wszystkich aktualnie 

używanych. 

Dziś co z ciekawostek językowych -   

palindrom.  

Palindrom to słowo lub zdanie, które brzmi tak 

samo czytane od początku do końca i wspak. 

Przykłady palindromów jednowyrazowych: 

• Anna, Ala, Ada, Aga, Olo, Otto 

• kajak, sus, zaraz, sedes, sos, zakaz, oko, 

kok, pop, bób, potop, zez 

Palindromy wielowyrazowe: 

• kobyła ma mały bok 

• może jutro ta dama sama da tortu jeżom 

• zakopane na pokaz 

• ikar łapał raki 

• Aga mała łamaga 

• ej żyrafa ryż je 

• Ala wzory rozwala 

• mamuta tu mam 

• Kamil ślimak 

• a kilku tu klika 

• elf układał kufle 

• ela tropi portale 

Spróbujcie niezła zabawa!  

Raz w roku obchodzimy święto Walentego 

inaczej tak zwane walentynki lub dzień 

zakochanych. Dnia 14 lutego na zwyczaj 

mężczyźni zabierają swoje wybranki na 

cudowny wieczór, jaki tylko im się marzy. 

Dlatego przeprowadziliśmy ankietę wśród 25 

uczniów naszej szkoły zadają jedno pytanie: 

Który sposób na spędzenie walentynek jest ci 

najbliższy? Najczęściej wybieraliście 

odpowiedź 4, a jak ono brzmi? Dowiecie się już 

za moment! 

Na pytanie: Który sposób na spędzenie 

walentynek jest ci najbliższy? Można było 

wybrać jedną z 4 odpowiedzi: 

1)Romantyczna kolacja przy świecach 

2)Szalona zabawa w lunaparku 

3)Ekstremalna wyprawa w góry 

z pobytem w schronisku 

4)Piknik i  kinem 

Inne:……………………………… 

Po podsumowaniu waszych odpowiedzi 

uzyskaliśmy następujące wyniki: 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli 

udział w ankiecie i życzymy, aby udało się 

zawsze spędzać walentynki, tak , jak lubią 

i z tymi, których …lubią! 

ZUZA B. I NATI  Z. W AKCJI. 
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Miesiąc luty obfituje w pewne daty ważne dla nas, 

bo…  

2 lutego obchodzony jest Dzień Handlowca  

4 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Walki z Rakiem.  

W lutym obchodzony jest corocznie Dzień 

Bezpiecznego Internetu - zawsze we wtorek.  

14 lutego obchodzone są Walentynki, czyli Dzień 

Zakochanych (ang. Valentine's Day lub Saint 

Valentine's Day).  

W ostatni czwartek poprzedzający Wielki Post 

obchodzony jest Tłusty Czwartek, czyli zapusty( 

czytaj w gazetce: Hej zapust, zapuścik…). Jest to 

święto ruchome, które w zależności od roku wypada 

najwcześniej 30 stycznia, a najpóźniej 4 marca.  

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione w 

1999 roku przez UNESCO.  

23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Bez 

Łapówki.  

26 lutego 1927 roku oficjalnie ustanowiono Mazurek 

Dąbrowskiego hymnem Polski.  

Warto o tych datach pamiętać! 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 

Z KALENDARZEM ŚWIĄT 

NIETYPOWYCH 
 

stworzonym przez imperialistów z Ententy podczas I 

wojny światowej. Powstał on na użytek Cesarstwa 

Niemieckiego, aby ludzie świętowali tak długo 

i często, żeby nie mieli czasu walczyć na froncie 

o ojczyznę. Gromadzi on święta, które nie zostały 

dopuszczone przez zwykłe święta do ich kalendarzy. 

Nasze typy , to te kolorowe  ! A Wasze? 

1 marca – Dzień Puszystych, Dzień Piegów, Dzień 

Żołnierzy Wyklętych 

2 marca – Dzień Dyskordii, Światowy Dzień 

Autyzmu 

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 

Międzynarodowy Dzień Chorego 

4 marca – Rocznica uchwalenia konstytucji USA 

5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty,  

6 marca – Dzień Czystego Stołu,  

7 marca – Dzień Nauczyciela w Albanii, 

8 marca – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, 

Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie,  

9 marca – Dzień Polskiej Statystyki,  

10 marca – Dzień Mężczyzny, Międzynarodowy 

Dzień Całowania w Czoło, Dzień 40 Męczenników,  

11 marca – Dzień Sołtysa,  

12 marca – Światowy Dzień Drzemki w Pracy,  

13 marca – Kasuga Matsuri (Festiwal Małpy) – 

japońskie święto  

14 marca – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień,  

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, 

Europejski Dzień Konsumenta 

16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej Książki 

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. 

Patryka 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu 

19 marca – Dzień Wędkarza 

20 marca – Dzień Bez Mięsa, Międzynarodowy 

Dzień Wróbla, Międzynarodowy Dzień Astrologii 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Międzynarodowy 

Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu 

22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony 

Bałtyku 

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii, Dzień 

Windy,  

24 marca – Narodowy Dzień Życia 

25 marca – Dzień Czytania Tolkiena 

26 marca – Dzień Niedźwiedzia Grizzly, Światowy 

Dzień Króla Niedźwiedzi,  

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca –Dzień św. Guntrama 

29 marca – Dzień Metalowca 

30 marca –Dzień Narodzin Wielu Osobistości 

31 marca –Dzień Budyniu  

LUTY BYWA W LÓD OKUTY, ALE… 

NIE TYLKO 
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Święta Wielkanocne coraz bliżej, a ty na pewno nie jesteś 

jeszcze do nich w stu procentach przygotowany, dlatego 

dowiedz się o nich jak najwięcej. 

1. Po co jest Wielki Post?  

Wielki Post ma za zadanie przygotować nas  

do Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielkim 

Poście pościmy i ograniczamy się. Ale nie 

chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie 

i znalezienie czasu na modlitwę. 

2. Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i 

na czym polegają?  

EDK to przejście w maksymalnie 

dziesięcioosobowej grupie dystansu około 

czterdziestu kilometrów. Idzie się w ciszy 

z niewielkim krzyżem na plecach. 

3. Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki 

Czwartek?  

To symbol paradoksu - pokazanie, że król może 

zejść do poziomu sługi. 

4. Co symbolizuje tabernakulum bez hostii?  

To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa 

w ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. 

Oczekiwanie pustki wzmacnia oczekiwanie na 

Zmartwychwstanie Jezusa. 

5. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek 

ma za zadanie podkreślić tajemnicę ofiary na 

krzyżu. Odkrywa się go, żeby zacząć adorację. 

6. Wcześniej okres świąteczny wolny od 

pracy był dłuższy.  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wolne 

były aż trzy dni. 

7. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc  

zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska 

legenda mówi, że kamienie, którymi 

ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły 

się w czerwone jajka. Jajka stanowią początek 

życia. 

 
8. Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? 

Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem 

Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się 

je po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. 

Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji. 

9. Co symbolizuje baranek?  

Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest  

symbolem Chrystusa zwyciężającego. 

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek 

-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-

wiedziales_571999.html 

 

  

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!!!!! 

http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek%20-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedziales_571999.html
http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek%20-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedziales_571999.html
http://www.se.pl/wiadomosci/dziejesie/10-ciekawostek%20-o-wielkanoc-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedziales_571999.html
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Tym razem w przepisach Babci znalazłam karnawałowe 

pyszności, myślę, że te przepisy przypadną wam do 

gustu. No to do dzieła!  

RÓŻE KARNAWAŁOWE 

Składniki: 

2 łyżki pudru-cukru 

3 szklanki mąki  

5 żółtek  

3 łyżeczki gęstej 

śmietany  

Sól do smaku  

1 łyżka octu  lub 

spiritusu  

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia  

Tłuszcz do smażenia  

Cukier puder do posypania 

2 łyżki dżemu do przybrania 

Wykonanie: Mąkę zmieszać z proszkiem, 

przesiać na stolnicę, dodać pozostałe składniki. 

Zmieszać nożem i zagnieść rękoma, następnie 

ubić wałkiem. Wałkować na cienkie placki. 

Wykrawać 3 różnej wielkości krążki, 

nadkrawać na 5 wycięć. Do środka 

największego dodać odrobinę białka, nakładać 

średni i mały. Przycisnąć palcem, aby się 

skleiły. Gotowe róże wkładać do gorącego 

tłuszczu. Gdy się zarumienią odwracać 

i dosmażyć. Posypać cukrem pudrem, a środek 

wyłożyć dżem. 

FAWORKI  

W 

KSZTAŁCIE  

SERC. 

Składniki (na 3 

porcję): 

10 dag. mąki  

2 żółtka 

2 łyżki kwaśnej, gęstej śmietany  

Szczypta soli  

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia  

1 łyżeczka spirytusu  

Tłuszcz do smażenia  

Wykonanie: Mąkę połączyć z proszkiem do 

pieczenia, przesiać na stolnicę, wymieszać 

delikatnie ze śmietaną, zrobić zagłębienie, 

dodać żółtka, spirytus i szczyptę soli. Wyrabiać 

ciasto. Wałkować partiami na dość cienkie 

placki. Z placków wycinać duże serca, a w nich 

mniejsze tak, aby powstało serce z dziurką. 

Smażyć na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor 

z obu stron. Wyjmować delikatnie na ręczniki 

papierowe, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. 

Układać na talerzach. 

Ale to nie wszystko! Zbliża się Wielkanoc, więc przygotowałam 

dla Was przepis na przepyszny mazurek. Polecamy, wykonanie 

nie jest trudne, a na pewno smacznie zaskoczycie swoich 

bliskich. Smacznego i …do roboty! 

 

ŚWIATECZNY  

MAZUREK 
Ciasto: 
20 dag mąki;  
5 dag zmielonych 
migdałów ;  
1/2 kostki masła;  
2 żółtka;  
10 dag cukru  
szczyptę soli  
1 jajko  

Utrzeć masło, cukier, jajko i mąkę wymieszaną 
z migdałami i szczyptą soli. Włożyć do lodówki 
(bez lodówki będzie kruszył). Po ok. 1/2 godz. 
rozłożyć na blachę i piec ok. 15 min. w 
gorącym piekarniku. 
Masa:  
1/2 szklanki śmietanki 36%; 1/2 szklanki 
cukru; 1/4 kostki masła ; 6 łyżek wiórków 
kokosowych  
Masło, śmietanę i cukier zagotować, 
mieszając, podgrzewać na małym ogniu, aż 
zgęstnieje. Wymieszać z wiórkami i wyłożyć na 
upieczone ciasto. Udekorować według 
własnego pomysłu.  
 

 

Z PRZEPIŚNIKA BABUNI/ 
Oliwia T. 
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Po pierwsze: 

Uśmiech wiąże się z tym, że mózg wydziela 

endorfinę, która zmniejsza ból ficzyczny i 

cierpienie psychiczne i  zwiększa poczucie 

zadowolenia, co jest  reakcją obronną 

organizmu w sytuacji, gdy organizm odbierze 

bodziec, który zinterpretuje jako zagrożenie 

...." 

Po drugie:  

Śmiej się, bo śmiech to gimnastyka mięśni 

twarzy.  Napinane i rozluźniane mięśnie 

wzmacniają skórę, powodują, że jest 

elastyczna i nie pozwalają przez to na 

utrwalanie się zmarszczek nadający twarzy 

zmęczony wygląd. 

Po trzecie: 

40 mięśni ! Zarówno mięśnie twarzy, jak i 

brzucha – tyle mięśni pracuje w Twoim ciele 

podczas uśmiechania się! 

Twórcą najpopularniejszej 

emotikonki na świecie – żółtego "Smiley'a" 

był Harvey Ball  

 

 
- Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak 

swoją dziewczynę 

- Nie wyjdę za ciebie. Mój przyszły mąż musi 

umieć dobrze gotować, prać, sprzątać, robić 

zakupy, patrzeć we mnie jak w tęczę, 

wypełniać wszystkie moje życzenia... 

- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól 

jednak, że przez chwilę pozostanę jeszcze na 

klęczkach i pomodlę się za tego biedaka... 

 

 

Humor z zeszytów szkolnych: 

• Azja jest największym kontynentem na 

Ziemi, a nawet na świecie. 

• Do historii przeszedł nie cały Achilles, 

tylko jego pięta. 

• Higiena jest wtedy, gdy myjemy się 

częściej niż musimy. 

• Pająki zagraniczne są gryzące. 

• Rak jest stawonogiem, bo trzyma nogi w 

stawach. 

• Rycerze urządzali teleturnieje. 

• Sosny znoszą szyszki. 

 

 
 

Nauczycielka do Jasia: 

- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 

- Skąd pani to wie? 

- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: 

"nie wiem", a ty napisałeś: "ja też". 

 

 
 

NAUKOWCY RADZĄ, LEKARZE POLECAJĄ - KOCHANI UŚMIECHAJCIE SIĘ 

TAK CZĘSTO, JAK TYLKO MOŻECIE! DLACZEGO? 

Szczypta humoru 

WARTO UŚMIECHAĆ SIĘ ? WARTO! UŚMIECHNIJ SIĘ. TO NIC NIE KOSZTUJE! 
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SZKOLNY 

MISZ MASZ 


