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Periodyk Samorządu Uczniowskiego SP22 

 

 

Nadeszły trudne czasy dla edukacji..., ale my się nie poddamy i dalej dla Was redagujemy 

najciekawsze i najgorętsze newsy naszej szkoły!  

Zapraszamy do przeczytania nowego tomu gazetki szkolnej Pinezka! 
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SP 22 informuje 

Hejka!  

Tutaj ja Encre, ponieważ 

poruszyliśmy już temat ekologii  

i porozmawialiśmy już trochę  

o zwierzętach, to czemu nie poruszyć 

tematu fundacji? ,,Pręgowane  i skrzydlate'' 

jest to fundacja pomagająca zwierzętom. 

Głównie pomagają kotom, ponieważ to one 

są najczęściej porzucane i zabierane  

z interwencji. Ludzie, którzy założyli tę 

fundację poświęcają swój czas  

i pieniądze, by pomóc tym biednym 

zwierzętom. Czy to nie słuszny cel? 

Zachęcam do sprawdzenia tej fundacji na 

Facebook'u, ponieważ wszystkie 

zwierzątka, jakie się tam znajdują, są 

śliczne i kochane, a przede wszystkim 

potrzebują Waszej pomocy! Warto się, 

zastanowić, kiedy mamy zamiar wziąć 

kota, czy naprawdę musimy kupić tego 

Maine Coon'a za trzy tysiące? Przecież 

dachowiec od rasowego kota nie różni się 

niczym, jeżeli chodzi o charakter. To samo 

dotyczy psów ze schroniska. Brak różnicy, 

jeżeli chodzi o charakter!  

Tym słusznym spostrzeżeniem kończę ten 

krótki artykuł.  

Pozdrowienia z krainy słodkości wysyła Encre  

 

SP 22 pyta 

 

 Wywiad z Panią  Dr Elżbietą Kosztowniak - nauczycielką geografii w naszej szkole😊  

 

Candy (C): Dlaczego Pani wybrała ten 

zawód? 

Pani (P): Bardzo lubię dzieci i ich otwarte 

na wiedzę umysły. Niezwykła jest dla mnie 

chęć poznawania nowych rzeczy  

u większości uczniów.  

Uhura (U): Gdyby Pani nie była 

nauczycielem, to jaki chciałaby Pani 

wykonywać zawód? 

P: Byłabym psychologiem policyjnym. 

C: Czy lubi Pani pracować z dziećmi  

i dlaczego? 

P: Jak mówiłam, umysły dziecięce są nie 

zwykle pojemne i sprawia mi radość 

zapełnianie ich ciekawymi informacjami  

i przydatnymi umiejętnościami. 

U: Proszę nam opowiedzieć o pani 

zainteresowaniach.  

P: Kocham góry i moje zainteresowania 

kręcą się wokół nich- zarówno 

przyrodniczo, kulturowo, jak i turystycznie.  

C: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

P: Czytać książki i literaturę fachową 

dotyczącą przyrody. 

U: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

P: Projektantką mody. 

C: Czy jest Pani zadowolona z tego co 

osiągnęła? 

P: Jestem bardzo szczęśliwym 

człowiekiem. 

U: Gdzie chciałaby Pani polecieć  

i dlaczego właśnie tam? 
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P: Chciałabym polecieć do Peru, na Macha 

Picchu, gdyż jestem 

zafascynowana kulturą Inków. 

C: Proszę nam opowiedzieć o swojej 

najciekawszej podróży. 

P: Zafascynowały mnie Alpy w Austrii, 

piękne tereny zarówno na trekking, 

rowery, jak i narty. Bardzo podobało mi się 

również w Afryce na Wyspach 

Zielonego Przylądka. 

U: Czy ma Pani zwierzątko? 

P: Obecnie nie mam, ale w liceum 

hodowałam chomiki dżungarskie; miałam 

ich łącznie 56. 

  Imponujące, dziękujemy za rozmowę: Uhura i Candy. 

 

SP 22 rozwija swoje zdolności ? 

 

Hejka! Tutaj znowu ja, Encre... 

Dlaczego tyle piszę? Chcę przedstawić Wam nowy temat.  

Ostatnio na App Store i Sklepie Google, 

bardzo popularna jest gra ,,Among Us”.  

W tej grze jesteśmy jedną osobą w kilku 

osobowej drużynie. Razem z resztą załogi 

znaleźliśmy się na statku kosmicznym, 

który swobodnie brnie przez galaktykę. 

Zadaniem drużyny jest naprawić wszystko 

w statku, czyli zrobić wszystkie zadania 

jakie ma załoga, ale jedna, dwie lub trzy 

osoby tak naprawdę są zdrajcami... 

Zadaniem zdrajcy jest zabić pozostałych 

graczy i nie zostać wykrytym. Mimo iż 

brzmi to trochę makabrycznie to cała 

rozgrywka jest miła i przyjemna. 

Szczególnie kiedy gramy z swoimi 

przyjaciółmi. Poza tym cała gra jest 

zrobiona w ładnej, prostej i przyjaznej dla 

oka rysunkowej animacji. Chociaż czasami 

wygląda to jak narysowane w Paint. 

Bardzo polecam tę grę. Co prawda w tym 

artykule nie napisałam o wielu rzeczach, 

takich jak np. awaryjne zebrania, 

głosowania czy wyrzucanie ze statku. 

Niestety, to musicie już poznać sami.  

Pozdrowienia z krainy słodkości wysyła Encre 

 

SP 22 angażuje się 

Ratujmy zwierzęta z Organizacją Cztery Kopyta! 

Z tej strony ponownie Amazingly Cat! Chciałam Wam opowiedzieć o organizacji ratującej 

zwierzęta, do której sama należę. W tym artykule dowiecie się czym się dokładnie ona zajmuje. 

Pokażę również jedną z naszych akcji – zapobieganie wyrzucaniu resztek ludzkiego jedzenia 

przy śmietnikach. Wpis ten opublikowałyśmy na naszym Facebooku. Kontynuacją tej akcji jest 

rozwieszenie ulotek przy pobliskich śmietnikach, uświadamiających szkodliwość 

wyrzucanych resztek. Przeczytajcie ten artykuł do końca!  
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Od paru lat funkcjonuje organizacja Cztery Kopyta. Nasze zadanie polega na pomocy WSZYSTKIM 

zwierzętom, a w szczególności koniom. Bardzo dużo zwierząt cierpi przez działanie ludzi. Przeważnie 

nawet nie wiemy, że jakimś zachowaniem krzywdzimy zwierzęta.  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: Cztery Kopyta 

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do śledzenia naszej strony :) 

 

 

Wyrzucanie resztek przy śmietnikach 

Problemem przy osiedlowych śmietnikach 

jest wyrzucanie resztek z naszych stołów, 

m.in.: chleba i kości. Trafiają one obok 

koszy, zamiast do nich. Nasza organizacja 

podejrzewa, że dzieje się tak dlatego, że 

wyrzucający chcą na maxa wykorzystać 

jedzenie i myślą, że zjedzą to zwierzęta. Ale 

nie do końca mają rację. ZWIERZĘTA, 

KTÓRE ZJADAJĄ TE RESZTKI, 

POTEM CHORUJĄ, ponieważ jest to 

jedzenie nieodpowiednie dla zwierząt, a 

także często jest już nadpsute (pleśń, 

fermentacja)!  

Psy, będące na spacerze, gdy przechodzą 

obok takich wyrzutków, zjadają je (są 

łakomczuchami, znaczna większość zje 

WSZYSTKO), a jest to bardzo 

niekorzystne, właściciele nie zawsze 

chcą, żeby ich zwierzę jadło resztki 

jedzenia. Oprócz tego zwierzak może się 

zakrztusić, gdy szybko połyka te resztki. To 

dotyczy również dzikich kotów. Kości są 

coraz częściej wyrzucane, a są bardzo 

szkodliwe, szczególnie te drobiowe. 

A zaś ptaki, jedząc nasz chleb, mogą 

poważnie zachorować. 

 

Powyższa infografika z animalistka.pl 

informuje nas, czym nie powinniśmy 

karmić ptaków, a co jest dobrą alternatywą 

chleba czy innych pokarmów. Pamiętajmy 

też, że takie odpady wrzucamy do kosza 

brązowego, czyli BIO! 

 

Apelujemy: NIE WYRZUCJAMY RESZTEK JEDZENIA!  

 

 

https://www.facebook.com/Cztery-Kopyta-136274378250339/?__cft__%5b0%5d=AZWgh2xzVR8di2AV_keWa79ngTUY1SLVnPRbVfgGkFVSfVrQ_E6JxE5rBTg7wfprK8bfesuEI3Jtvll6JeBTByQxb8W46a3KmXs_Z6D70omRx-eh69QPxDleRnfj0pEfLJg&__tn__=R%5d-R
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Uwaga! 

Jeśli lubisz zwierzęta i chcesz im pomagać, masz ciekawe pomysły na pomoc zwierzętom 

potrzebującym lub wiesz, do kogo możemy się przyłączyć - możesz dołączyć do Organizacji 

Cztery Kopyta przez Facebooka (napisz do nas na Messengerze lub w komentarzu!) lub na 

maila gazetki szkolnej! 

Zapraszamy! 

Amazingly Cat i Cztery Kopyta 

PS: Poniżej logo Czterech Kopyt😊 

 

SP 22 recenzuje książki 

W tym numerze polecamy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"  

W pewnym miasteczku pięć lat temu 

zostało popełnione morderstwo. Zaginęła 

Andie Bell, zamordowana prawdopodobnie 

przez swojego chłopaka Sala Sigha, który 

następnie popełnił samobójstwo. Ale czy na 

pewno tak było? Pewna gimnazjalistka 

postanawia to sprawdzić. Ta książka to 

wciągający thiller pełny niespodziewanych 

zwrotów akcji.  

Autorka: Holly Jackson. 

Pozdrowienia z krainy słodkości wysyła Encre 
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SP 22 dba o środowisko 

Plastik i morze 

Prognozy mówią, że do 2050 roku w 

morzach i oceanach będzie pływało więcej 

plastikowych odpadów niż ryb i żyjątek 

morskich. Nie są to tylko plastikowe 

reklamówki, butelki i słomki, w ogromnej 

części jest to niewidoczny gołym okiem 

mikroplastik, który często staje się 

pożywieniem dla organizmów wodnych, 

powoli je zatruwając. Wyobraź sobie, że 

zjadasz ryby, które żywią się tym właśnie 

plastikowym planktonem. Wszystko ląduje 

także w twoim organizmie i odkłada się  

w nim. Plastik w oceanie to niewątpliwy 

problem cywilizacyjny. 

Plastik wpływa także na 

choroby raf koralowych, wszelkich ryb i 

owoców morza. Ryzyko chorób raf 

koralowych wzrasta z 4% do aż 89% po 

kontakcie z tworzywami sztucznymi 

znajdującymi się w morskich wodach. 

Praktycznie każda ryba jaką zjadamy 

zawiera w sobie mikrocząstki pochodzące z 

plastiku. Większe odpady np. reklamówki 

dla złudzenia przypominają rybom meduzy, 

przez co zaplątują się one w foliowe sieci. 

Słomki i ostro zakończone opakowania 

często ranią wiele morskich stworzeń. 

Często kończy się to potem dla nich 

powolną i bolesną śmiercią. 

Ale plastik w postaci pyłu znajduje się 

także w powietrzu, wdychamy go każdego 

dnia. Mało kto zdaje sobie sprawę także z 

tego, że podczas jednego prania bluzy 

wykonanej z polaru, do ścieków trafia 

nawet 250 tysięcy cząstek mikroplastiku. 

Niestety ale żadna oczyszczalnia nie jest w 

stanie przefiltrować tak maleńkich 

drobinek plastiku. 

Mimo coraz większej świadomości 

zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska, 

jakie niesie ze sobą używanie plastikowych 

opakowań i akcesoriów, nadal 95% 

Polaków przyznaje się do kupowania 

produktów w wykonanych bądź 

zapakowanych w plastik.  Nie dziwi więc 

fakt, że w ciągu 2 lat od 2018 do 2020 roku 

ilość plastiku w morzach i oceanach 

zwiększyła się niemal 10 krotnie. A do roku 

2050 w morzach i oceanach ma być więcej 

ton plastiku i odpadów niż ryb  

i organizmów żywych. Jesteśmy 

świadkami tego, jak buduje się „plastikowa 

planeta”. 

Z czego robi się plastik? 

Skoro o zanieczyszczeniu 

plastikiem mowa, to warto również 

zasięgnąć informacji na temat jego 

powstawania. Zacznijmy od tego, z czego 

robi się plastik? Surowcami do 

wytwarzania tworzyw sztucznych są 

materiały organiczne i surowce naturalne 

takie jak celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól  

i przede wszystkim ropa naftowa. 

Przetwarzane są one w monomery,  

z których w wyniku reakcji zwanej 

polimeryzacją powstają polimery. Polimery 

to natomiast długie, ciężkie cząsteczki, 

które charakteryzują się wysoką trwałością 

i plastycznością. Polimer to nie zawsze 

twór człowieka: polimery naturalne, takie 

jak polipeptydy czy polisacharydy, to 

składniki budulcowe naszych ciał. Z kolei 
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polimery wytworzone sztucznie są 

podstawą produkcji wszelkich tworzyw. Do 

tworzyw sztucznych dodawane są także 

takie dodatki jak wypełniacze,  barwniki,  

stabilizatory, włókna wzmacniające, 

zmiękczacze itp. 

O ile sam proces produkcji plastiku nie jest 

specjalnie szkodliwy dla naszego 

środowiska, to wydobycie paliw 

kopalnianych będących jego głównym 

surowcem najczęściej już jest. Szczególnie 

tam, gdzie prowadzi się odwierty w 

poszukiwaniu ropy w oceanach lub chce się 

zwiększy wydajność odwiertu, za pomocą 

szczelinowania hydraulicznego. 

 

Jak możemy to zmienić? 

Nie są to zbyt 

optymistyczne prognozy. 

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że 

plastik jest zagrożeniem dla naszej planety. 

Dlatego warto zacząć od siebie i swojego 

gospodarstwa domowego. Kosz na plastik 

do jego segregacji, powinien znajdować się 

w każdym domu. Każdy z nas może także 

ograniczyć produkcje plastikowych śmieci, 

wybierając chociaż wielorazowe torby na 

zakupy zamiast reklamówek. Owoce  

i warzywa możemy natomiast pakować 

luzem lub w woreczki zrobione ze starych 

firanek. Wybierajmy słomki wielokrotnego 

użytku, zamiast tych plastikowych, które 

sprawiają cierpienie wielu organizmom  

w morzach i oceanach. Zmiana u jednej 

osoby może wydać się mało znacząca, ale 

jeśli taki schemat powtórzy chociaż 50% 

społeczeństwa, może uda się uchronić 

naszą planetę od “plastikowej katastrofy 

ekologicznej”. Na co możemy zamienić 

plastik? 

Plastikowe słomki-słomki 

metalowe(składane lub nie), papierowe, 

drewniane, makaronowe oraz silikonowe.  

Butelka z wodą mineralną- butelka 

szklana, bidon lub butelka ,, Dafi”. 

Plastikowe torebki, także te na owoce  

i warzywa- papierowe lub materiałowe. 

Szczoteczki do zębów plastikowe 

- szczoteczki do zębów. 

Waciki do demakijażu jedno razowe 

- Waciki do demakijażu wielorazowe. 

 Zwykłe patyczki do uszu-Patyczki do 

uszu z drewnianym łącznikiem lub 

papierowy. 

Sztućce jednorazowe plastikowe- Sztućce 

jednorazowe drewniane. 

Wolfstar 

 

 

                                               SP 22 dba o ptaki  

 

Seria Zwierzęta na czasie, czyli zwierzę na każdy miesiąc 

Dokarmiać czy nie dokarmiać - ptaki zimą 

Witajcie! W dzisiejszym artykule napiszemy o dokarmianiu ptaków zimą. Jest to część 

pierwsza i jak już pewnie zdążyliście się dowiedzieć nasza nowa seria nosi nazwę Zwierzęta 

na czasie, czyli zwierzę na każdy miesiąc, a ta część to Dokarmiać czy nie dokarmiać - ptaki 

zimą. Powiemy również jakie ptaki można dokarmiać, a jakich nie należy. Dowiecie się, 
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Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki Szkolnej, jakie ptaki odlatują, do ciepłych krajów, gdy  

w Polsce panuje mróz zimowy. A właśnie - skąd one wiedzą, kiedy i gdzie lecieć? Tego też się 

dowiecie! Więc naprawdę warto śledzić naszą serię o zwierzętach na każdy miesiąc!  

W każdym numerze gazetki będziemy pisały o innym zwierzęciu. I uwaga: bonus! Dołączymy 

do tej części artykuł o sobolach – zwierzakach, które przystosowały się do życia w tundrze 

(zimowym lesie). Są zagrożone wyginięciem, ponieważ m.in. niszczone jest ich naturalne 

środowisko, a także ich futra wykorzystywane są do produkcji drogich płaszczy.  

Powiedz: “NIE!” zabijaniu bezbronnych zwierząt! A więc nie przedłużając wstępu, 

zapraszamy na przygodę😀🦊🐦 

Podróżnicy i domatorzy 

 

Na początek powiemy Wam, które 

ptaki odlatują w czasie zimy, a które są 

osiadłe i wolą pozostać w kraju. 

Najbardziej znanymi ptakami, które 

podróżują są jaskółki i jeżyki. Te 

niepozorne ptaszki przelatują tysiące 

kilometrów w drodze do cieplejszych 

miejsc. Odlatują również bociany, czaple, 

żurawie i inne ptaki brodzące, czyli ptaki 

zwykle o dużych rozmiarach, długich 

nogach, przystosowany do brodzenia w 

płytkich wodach. Ciekawostka! Czaple 

odlatują wyjątkowo późno😀. 

 Zostają natomiast dzięcioły, jemiołuszki, 

grubodzioby, gile, krzyżodzioby drozdy, 

sikorki, zięby i prawie wszystkie ptaki 

drapieżne oprócz sów, a wśród sów jest 

czarna owca, czyli sowa śnieżna, która do 

polski przylatuje. Czasami zimują również 

nasze łabędzie, kaczki i łyski. 

 

Czapla (czyli ta, która odlatuje późno😀) 

 

Wbudowany GPS 

Dobrze, wiecie już, Drodzy Czytelnicy, 

które ptaki odlatują na zimę. Ale jak one 

właściwie znajdują drogę do tej Afryki? 

Zaraz się dowiecie! To naprawdę ciekawe  

i niezwykłe😊 

Najpierw trzeba Wam powiedzieć, że tak 

naprawdę ptaki nie mają Map Google  

w głowie ani lokalizatora. Tak naprawdę 

wyczuwają one pole magnetyczne Ziemi. 

To trochę jak kompas! (wrzucę swoje trzy 

grosze do teorii: jednak kompasu nie mają, 

chyba, że taki wewnętrzny😂) Czują, gdzie 

jest północ i południe, i intuicyjnie kierują 

się na “spód” (i o dziwo się nie mylą😄 

znowu wyrywam z tematu) globu, czyli na 

południe.  

Jak i kogo karmić? 

Dobra, dobra, Drodzy Czytelnicy, jeśli ktoś 

z Was chce dokarmiać ptaki, niech czyta 

teraz uważnie. Nie wszystkie ptaki można 

karmić. Ale jak to, zakrzykniecie. Przecież 

Wy zawsze karmiliście kaczki i łabędzie  

i nic się takiego nie działo. Otóż nie! Jeśli 

będziecie karmić ptaki wodne, skusi je to 

do pozostania w kraju na zimę, co prowadzi 

do masowego umierania z zimna. Nadal 

chcecie karmić ptaki?  

To posłuchajcie uważnie: po pierwsze: 

ptaki nie odlecą do ciepłych krajów, a po 
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drugie: umrą z zimna; i trzeci argument: 

będą liczyć, że będziecie przychodzić do 

nich codziennie i je karmić, przywiążą się 

do jedzenia od Was, a gdy Wy nie 

przyjdziecie, będą czekać, niechętne do 

samodzielnego zdobywania pokarmu, no 

bo po co się wysilać, skoro, ktoś po prostu 

da jedzenie? I w ten sposób umierają  

z głodu. Dalej chcecie zabijać ptaki? 

Możecie wrzucać do karmnika na drzewie 

słoninę i ziarna, które są nieszkodliwe, lecz 

pod żadnym pozorem nie wolno dać SOLI  

i innych PRZYPRAW, MLECZNYCH 

POKARMÓW, CUKRU oraz 

WSZELKIEGO JEDZENIA DLA 

LUDZI!!! Dokarmiamy wyłącznie 

ziarnami bez przypraw i specjalną słoniną. 

Apelujemy o ostrożne i rozsądne 

dokarmianie, z wiedzą o tym dorosłych! 

Prosimy, nie zabijajmy ptaków, które tylko 

chciały zjeść! 

 

 

Goście w jadalni 

Nie zabijaj, nie zabijaj, bla bla bla. 

Ponarzekałyśmy już sobie, teraz, skoro już 

wiecie, czym karmić ptaki, powiemy wam, 

które ptaki możecie zobaczyć przy 

karmniku i jakie są ich przysmaki. A oto 

one: 

✓ Sikorka uwielbia mieszanki dla 

ptaków oraz słoninkę (niesoloną!!!) 

 

✓ Grubodzioby kochają słonecznik 

 

✓ Zięby nie są wybredne, podobnie 

jak gile - zjedzą wszelkiego rodzaju 

ziarna 

 

✓ Krogulce, podobnie jak dzięcioły, 

jeśli są w okolicy, chętnie zerwą ze 

sznurka słoninę lub zapolują na 

gości karmnika 
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✓ Krzyżodzioby stadami mogą 

obsiąść pobliskie iglaki 

 

✓ Jeśli na pobliskim drzewie jest 

jemioła, albo macie w ogródku 

kalinę, jarzębinę lub jabłonkę, 

warto wypatrywać jemiołuszek (dla 

których można wysypać też 

rodzynki) i drozdów paszkotów, 

które rozpoznacie po 

charakterystycznym triii triii.  

 

 

✓  

 

 

 

 

Poniżej kilka zasad dokarmiania. Pamiętajcie, gdy nadejdzie odwilż, zamknijcie lokal!
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Najczęściej zadawane pytania: 

 

1. Kiedy rozpoczynamy dokarmianie? 

Odpowiedź jest prosta - późną jesienią. 

2. Jak często czyścimy karmnik? Karmnik 

czyścimy co tydzień. 

3. Kiedy zaprzestajemy dokarmiać? 

Chwilowo zaprzestajemy dokarmiana, 

kiedy temperatura utrzymuje się powyżej  

0 stopni Celsjusza. 

Bez tego ani rusz do dokarmiania! Jeśli 

uważnie czytaliście na pewno znacie 

odpowiedzi. Zawsze możecie wrócić do 

artykułu. To zawsze zdobywanie wiedzy! 

😀😄😉 Spokojnie, na stronie 

internetowej jest bezpiecznie😉 

https://zielonyogrodek.pl/abc-

ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-

dokarmiac-

ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4J

mefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAw

Uo-hGyKLMgzY?task=quiz.save 

Jeśli, Drodzy Czytelnicy, chcecie być 

dobrzy z dziedziny ornitologii (czyli nauki 

zajmującej się ptakami), rozwiążcie 

poniższy quiz na temat ptaków zimujących 

w Polsce. Jeśli nie będziecie czegoś 

wiedzieli, to nic, ponieważ nie wszystkie 

odpowiedzi na te pytania są w tym artykule, 

ale mimo to fajnie jest sobie rozwiązać ten 

test. Spokojnie, na tej stronie internetowej 

również jest bezpiecznie😉 

https://kobieta.onet.pl/ptaki-zimujace-w-

polsce-rozpoznasz-je-quiz/jhxzz78 

 

Dziękujemy Wam bardzo! 

Pozdrawiamy ze świata zwierząt!  

Amazing Cat i Black Beauty

 

 

SP22 się rozwija  

Co w kuchni piszczy w czasach koronawirusa?☺ 

Witam Was serdecznie! Miło mi, że tu zaglądacie, mimo iż Szkoła jest zamknięta. I nie bez 

powodu napisałam Szkoła z wielkiej litery. Budynek – jest zamknięty, ale Szkoła to tak 

naprawdę my – Uczniowie, Grono Pedagogiczne i pozostali pracownicy! A więc witaj 

Społeczności Szkolna! 

Jak spędzacie ten trudny czas… 

Mam nadzieję, że nuda jest Wam obca. Mimo obostrzeń, które musimy przestrzegać, a ufam, 

że pozostajecie w domu. Można tyle rzeczy realizować: zaległości w czytaniu bądź 

sprzątaniu☺, ale też KĄCIK ZAINTERESOWAŃ (o tym konkurs, więcej info na końcu 

artykułu). No, nie ukrywam, uczyć się tez musimy. ,,Co było obowiązkiem, teraz jest 

przywilejem’’ – jak mówi moja Mama pod pseudonimem Magic Moon. Dziękujemy 

Nauczycielom z całego serca za to, że próbują ogarnąć ten cały chaos.  

I zostaje pytanie: więc co robić? 

https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/quizy/9337-czy-wiesz-jak-dokarmiac-ptaki?fbclid=IwAR3RwQo4Xm2mAeC4JmefS1LNXAvjJY8ybd63mXPON5t0uAwUo-hGyKLMgzY?task=quiz.save
https://kobieta.onet.pl/ptaki-zimujace-w-polsce-rozpoznasz-je-quiz/jhxzz78
https://kobieta.onet.pl/ptaki-zimujace-w-polsce-rozpoznasz-je-quiz/jhxzz78
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Ja postanowiłam poszaleć w kuchni 

Ku radości całej Rodziny piekę ciasta☺. 

Wychodzą lepiej lub gorzej – rozwijam się, 

utrwalam sztukę☺. Podzielę się z Wami 

kilkoma pewniakami – przepisami, które z 

pewnością wyjdą☺: 

Muffinki cytrynowe (hmm, po prostu 

pychota, moje ulubione) 

Zebra (też moja ulubiona) 

Murzynek (kolejny ulubieniec) 

Ciasteczka ryżowe – pozdrowienia dla 

mamy Tosi☺ 

PS: mamo Tosi – ciasteczka niebo w 

gębie☺  

A teraz sposoby wykonywania tych delicji: 

Muffinki cytrynowe: 

Składniki (na mniej więcej 20 

ciasteczek): 

200 g mąki 

200 g cukru + cukier waniliowy 

200 g masła 

4 jajka 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

2 łyżeczki soku z cytryny 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

skórka z połówki cytryny 

  

Przygotowanie: 

 Piekarnik rozgrzej do temperatury 190 

stopni C. Masło rozpuść w małym 

rondelku. Zetrzyj skórkę z cytryny, 

wyciśnij sok. W misce utrzyj jajka z 

cukrem (mikserem lub rózgą). Dodaj cukier 

waniliowy, sok i skórkę z cytryny. 

Mieszając, stopniowo dodawaj mąkę i 

proszek do pieczenia na przemian z 

masłem. Ciasto przekładaj do małych 

foremek na muffinki, wypełniając trzy 

czwarte foremki (ciastka znacznie urosną 

podczas pieczenia). Wstaw do nagrzanego 

piekarnika i piecz przez 15–17 minut. 

Gotowe babeczki możesz podać z lukrem 

cytrynowym. Smacznego! 

 

Kolejne przepisy znajdziecie w następnych numerach gazetki. 

 

Konkurs! KĄCIK ZAINTERESOWAŃ otwiera się!  
Napisz na maila Gazetki Pinezka co robisz tym trudnym czasie. Możesz też nam to pokazać 

(zdjęcie, rysunek), a może napisz wierszyk lub piosenkę o tematyce koronawirusa lub tego co 

robisz w domu. Wygra sześć najciekawszych pomysłów. Po powrocie do szkoły i Szkoły 

przewiduję nagrody☺. 

Mail Gazetki: gazetkasp22.wroclaw@gmail.com 

Nie dajcie się!           Magic Star☺ 

 

 

mailto:gazetkasp22.wroclaw@gmail.
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SP 22 opowiada o psach – przedstawienie nowej serii 

Cześć, dzisiaj przedstawię Wam nowy cykl, który będzie pojawiał się regularnie, od 

następnego wydania naszej gazetki. Będzie opowiadał o psich pupilach😊 Opowiem jakie 

występują główne rasy psów, jak się nimi opiekować, jak żywić, jak uczyć podstawowych 

sztuczek... Będzie też dużo treści o szczeniętach. Zachęcam do lektury😊 

Candy  

 

 

 

Dziękujemy za przeczytanie naszej gazetki! 

 

Stopka redakcyjna: 

 

Redaktorzy: Amazing Cat, Encre, Black Beauty, Candy, Uhura 

Opiekun Redakcji: Pani Małgorzata Woźniak 

 

 

 

 

 


