ROK SZKOLNY 2016/2017

www.sp84.wroclaw.pl

W tym numerze…
1. Wywiad z P. Grażyną Bankowicz.
2. ENGLISH CORNER.
3. Dobry humor na Wielkanoc.
4. Świąteczne przepisy.
5. Naturalne barwienie pisanek.
6. Kolorowanki dla najmłodszych.
7. Wieści ze szkoły.

REDAKCJA

WITAMY WSZYSTKICH PRZEDŚWIĄTECZNIE!

Katarzyna Emerych – 6a
Gabriela Kurdziel – 6a
Krystian Marosch – 6a

Już pisanki malujemy,
radości nie pohamujemy.
Wielkanoc widać
tuż za rogiem,
baranek nie leży odłogiem.
Więc życzenia
Wam składamy,
by mazurki smakowały,
dużo szczęścia i radości
oraz wszelkiej pomyślności.

( Amelia - kl. 4a )
Cena: 1,00 zł.
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Naszymi opiekunkami są panie Beata Peciak i Gizela Sapa.
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KILKA PYTAŃ DO ...
Pani Grażyny Bankowicz ( nauczycielki przyrody )

1. W przyrodzie fascynuje mnie … wszystko, co nas otacza. Zawsze z uwagą i
zainteresowaniem obserwuję zjawiska i procesy, które zachodzą wokół.
W przyrodzie nic nie dzieje się przypadkowo.
2. Wymagam od uczniów … rzetelnej pracy, zaangażowania i punktualności.
3. Studiowałam geografię, ponieważ … chciałam poznać nowe, interesujące miejsca
w Polsce i Europie oraz rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie geografii i kartografii.
4. Gdybym mogła odwiedzić tylko jedno miejsce na ziemi … to pojechałabym w
Alpy. Znam piękno Tatr, które uznawane są za miniaturę Alp i dlatego chciałabym
poznać oryginał.
5. Mój ulubiony deser to … to każdy możliwy, ale mówiąc w tajemnicy, jestem
wielkim łasuchem czekolady 😉
6. Kiedy byłam dzieckiem spędzałam wolny czas … bawiąc się na podwórkowym
trzepaku.
7. Mam po mamie … kolor oczu i zamiłowanie do porządku.
8. Przekonałam się do … szpinaku i obecnie moim ulubionym daniem jest lasagne
ze szpinakiem, przyrządzana przez moją córkę.
9. Najważniejsza rzecz w mojej szafie … to żakiet. Jest dobrym uzupełnieniem
niemal wszystkich stylizacji, nigdy nie wyjdzie z mody i dlatego powinien się
znaleźć w każdej kobiecej garderobie.
10. Ważne rady dla przyjaciół … „Każde dobro okazane innym wraca do nas ze
zdwojoną siłą” oraz „Wszystko co jest wartościowe nie jest łatwe”.
DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD!
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Tuż przed Wielkanocą przychodzi zajączek do
sklepu i mówi:
- Dzień dobry, przepraszam pana bardzo, po ile jest
babka drożdżowa?
- Po 8 zł za kilogram, zajączku?
- Hmmmm, drogo, a po ile są okruszki?
- Okruszki- zaśmiał się sprzedawca. -Okruszki są za
darmo.
Na to zajączek uradowany:
- To poproszę 2 kilo okruszków.
Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając
niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy misiek
wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu wszystkie
zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak paszczę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś
kinder-niespodzianki?
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz coś!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

Idzie zajączek do lisicy pożyczyć patelnię i gada
sobie pod nosem:
- Lisica pożyczy mi patelnię, zrobię sobie jajecznicę,
lisica jest fajna, pożyczy mi... Zaraz, zaraz, lisica jest
chytra, pewnie nie pożyczy mi tej patelni, tak!
Ta wstrętna lisica, na pewno nie pożyczy mi patelni, nie
ma mowy. To straszne skąpiradło, nie mam na co liczyć!
Puka do lisicy, ona otwiera, a zajączek prosto z mostu:
- A wypchaj się tą swoją patelnią!
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WIELKANOCNA SAŁATKA
SKŁADNIKI
Majonez dekoracyjny Winiary ( 6 łyżek ),
Jajka ugotowane na twardo ( 5 sztuk )
Ogórki konserwowe ( 6 sztuk )
Kukurydza ( ½ puszki )
Szynka konserwowa (300 g )
Szczypiorek ( posiekany - 2 łyżki )
Rzeżucha
Chrzan, sól i pieprz ( do smaku )
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Jajka ugotować na twardo i razem z ogórkiem oraz szynką konserwową pokroić w grubą kostkę. Dodać kukurydzę,
majonez dekoracyjny Winiary i szczypiorek. Wymieszaj wszystkie składniki sałatki. Do smaku doprawić
chrzanem, pieprzem i solą. Dodać posiekanej rzeżuchy. Podawać od razu po przygotowaniu.

Babeczki
( z kiermaszu szkolnego )
SKŁADNIKI
Na ciasto:
6 jajek
1,5 szklanki cukru
cukier wanilinowy
2 szklanki mąki
1 margaryna tortowa ( ze sklepu Biedronka )
¼ szklanki oleju rzepakowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 soczyste jabłka
Na lukier:
trochę soku z cytryny ( 20 ml )
6/7 łyżek cukru pudru
dekory firmy Dr. Oetker
WYKONANIE
Jajka, zwykły cukier i wanilinowy dobrze zmiksować. Potem mieszając drewnianą łyżką dodać olej, proszek do
pieczenia, mąkę, a na koniec roztopioną letnią margarynę. Ciasto jest dosyć gęste. Przygotować metalowe foremki
wyłożone specjalnymi papierami do babeczek. Wlewać ciasto do połowy foremek, dodać na to pokrojone w kostkę
jabłka i dopełnić ciastem do ¾ wielkości foremek. Ułożyć wszystko na blachę i piec w temperaturze 180 st. C
około 40 minut. Kiedy babeczki przestygną używając miksera przygotować lukier z cytryny i cukru pudru – musi
być mocno zagęszczony. Posmarować babeczki i udekorować kolorowymi posypkami firmy Dr. Oetker.

ŻYCZYMY SMACZNEGO! 
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21 marca w pierwszy Dzień Wiosny nasi uczniowie po raz kolejny uczestniczyli
we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Pogoda dopisała, wytrwałość uczniowska w bieganiu także,
a i sponsorzy nie zawiedli. Tym sposobem przekazaliśmy dla podopiecznych
Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci kwotę 1235 zł.


29 marca odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte. Licznie przybyli nie tylko rodzice przyszłych
uczniów klas pierwszych i zerówki, ale również Ci, którzy myślą o zapisaniu dzieci do dwóch
przyszłych klas sportowych: czwartej o profilu pływackim i siódmej - wioślarskiej. W tym dniu
można było zobaczyć część nowego kompleksu sportowego z salą gimnastyczną oraz basenem.


Ważne sukcesy uczniów SP 84


II Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Bezpieczne Ferie" organizowany przez SP 9
Laureatki: Wiktoria Maciejak, kl.1a - II miejsce
Iga Szczepankiewicz, kl. 1a - III miejsce.

GRATULUJEMY!

Co nas czeka w najbliższym czasie w szkole?


Konsultacje z rodzicami – 12 kwietnia ( środa )



Przerwa świąteczna – od 13 do 18 kwietnia

( Liliana – kl. 4a )





Obchody Dnia Ziemi – 21 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 24 kwietnia
Apel z okazji Święta Konstytucji 3. maja – 28 kwietnia
Dni wolne od zajęć – od 1 do 3 maja

( Święto Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3. maja )
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