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,,Maryja domaga się od nas, abyśmy Jej wzywali i modlili się do Niej we wszelkich wypadkach. Nie 
żeby zebrać miała naszych hołdów i dowodów czci, co i tak nie mogłoby wyrównać Jej zasług, lecz 

aby widziała, że przez to pomnaża się w nas ufność i nabożeństwo ku Niej i aby wtedy łatwiej mogła 
ratować nas i pocieszać”. 

Św. Alfons Liguori 
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Witajcie ponownie! Jak się czujecie po wakacjach? Słońce 

jeszcze świeci na błękicie nieba - ale liście, zmieniają barwę          

i opadają. To znak, że skończyło się już lato. Przyszła jesień. Już 

dwa miesiące pracy za nami! Pachnące nowością podręczniki już 

nie są tak nieznane, ćwiczenia wypełniają się literkami, kredki 

zaczynają się gubić, a farby - zamiast nudnego siedzenia              

w słoiczkach — promienieją na Waszych pracach plastycznych! 

Rozwijacie talenty! To wspaniałe miejsce, żeby pokazać swoje 

zainteresowania! Wasz świat! Czekamy na Wasze naukowe 

artykuły, piękne rysunki, fascynujące zdjęcia, interesujące 

ankiety, tematyczne krzyżówki, wesołe rebusy, opowiadania           

i wiersze! Nauczycieli prosimy o pomoc w wyławianiu 

Utalentowanych, motywowanie ich do pracy i zachęcanie do 

prezentacji w naszej pijarskiej gazetce! 

 

Zapraszamy! Artykuły prosimy przesłać na e-maila: 

zaimek.pijarzy@gmail.com 
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„Akademia morskiej przygody” – kolonie dzieci z Pijarskiej Szkoły Podstawowej                

z Warszawy w Jarosławcu nad Bałtykiem.  

 

     W dniach 18- 28 lipca 2017 roku, grupa 41 dzieci Pijarskiej Szkoły Podstawowej                  
z Warszawy przebywała na kolonii w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec – w ośrodku „Na 

Klifie”.  

Podczas pobytu w tej uroczej miejscowości nadmorskiej dzieci oprócz zabaw i kąpieli w morzu , 

i w basenie, realizowały program kolonijny poznając wielu nowych świętych patronów.  

Zwiedziliśmy latarnię morską, odwiedziliśmy „Dom rybaka” w pobliskich Jezierzanach; 

wielką popularnością cieszyła się wizyta w motylarni i papugarni w Jarosławcu oraz muzeum 
bursztynu. Wielką radością był dla dzieci rejs statkiem i możliwość bycia za sterem. W czasie 

zwiedzania wioski Hobbitów w Sierakowie spotkaliśmy się z grupą dzieci z Łowicza                  

i o. Dominkiem. Było to nieplanowane spotkanie, które przyniosło wiele radości. Zwiedziliśmy 

również piękne miasto Darłowo. W dniach, kiedy padał deszcz wielką popularnością ciszyły 

się gry planszowe oraz spotkanie z teatrem  „Krokodyl” . Dzieci zobaczyły sztukę pt: „ Dzielny 

marynarz Bąbel”.                                                             
     Każdego dnia spotykaliśmy się na modlitwie i Mszy świętej.  

Pod okiem pani Beaty Zaborek dzieci poznawały wiele ciekawych filmów; były to 

niezapomniane „wieczory filmowe”. Chłopcy, których było więcej, często rozgrywali mecze na 

pobliskim podwórzu lub szli na „Orlik”. Dziewczynki często wybierały się na spacery i zakupy. 

Pani Emma uczyła dzieci śpiewu oraz szycia.  Niezwykłą przygodę przeżywaliśmy pewnego 

popołudnia, kiedy udaliśmy się na poszukiwanie bursztynów, czyli „bałtyckiego złota”. 
Pożegnanie z morzem zakończyliśmy puszczaniem balonów (lampionów) na plaży.  

W naszych sercach na długo pozostanie cudowny widok zachodzącego słońca i codzienny 

widok Bałtyku z okien pensjonatu „Na klifie”.  

   W drodze powrotnej do Warszawy nawiedziliśmy Bolszewo – pijarską placówkę. O. Rektor 

Piotr Różański opowiedział nam o parafii i pracy pijarów w Bolszewie oraz ugościł 

słodkościami kaszubskimi.  
     Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i ludziom za wspaniały czas kolonii.  

Dziękujemy wychowawcom - paniom: Emmie Canfora – Ściborek, Beacie Zaborek – Sroka, 

Monice Wilkoszewskiej, Alicji Toczyskiej i Małgorzacie Podczaska oraz kierowcy                    

p. Waldemarowi z Łowicza.  

Nad całością wyjazdu czuwał o. Stanisław  

Słowa podziękowania kierujemy dla gospodarzy ośrodka „ Na klifie”, oraz o. Dyrektora 
Bogdana Dufaja za wsparcie finansowe wyjazdu.  

 
Załączamy fotorelację.  

 

o. SP 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 
 

 

4 września 2017 roku, w Naszej Szkole, uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny! Mimo, że 

pożegnaliśmy wakacje, to ogarnęła nas wielka radość, bo mogliśmy ponownie spotkać się z naszymi  

Nauczycielami, Kolegami i Koleżankami! Liczymy, że ten rok będzie obfitował w same sukcesy! 

 
 

Piknik rodzinny Peralta de la Sal – Rzym - Warszawa z okazji jubileuszu 400-lecia 
założenia Zakonu Pijarów i 250. rocznicy kanonizacji założyciela – św. Józefa 

Kalasancjusza 
 

9 września 2017 roku na warszawskich Siekierkach odbył się rodzinny piknik pod 
hasłem Peralta de la Sal Rzym Warszawa z okazji jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu 
Pijarów i 250. rocznicy kanonizacji założyciela – św. Józefa Kalasancjusza. Wydarzenie 
organizowały Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego, 
Pijarskie Przedszkole, Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Józefa Kalasancjusza                    
i Stowarzyszenie Parafiada. Udział zaś wzięli wszyscy sympatycy warszawskich środow isk 
pijarskich. 
 Piknik rozpoczął się w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży „Koronką 
Dwunastu Gwiazd ku czci Najświętszej Maryi Panny”, której autorem był św. Józef 
Kalasancjusz. Modlitwie przewodniczył Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów        
o. Józef Matras. Wystąpił także Mały Chór Świętego Józefa Kalasancjusza z Rzeszowa.  
  Po wspólnej modlitwie uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć spektakl 
inspirowany życiem św. Józefa Kalasancjusza „Kalasancjusz – święty i pedagog”.  Autorką 
scenariusza i reżyserem przedstawienia jest p. Beata Zaborek. Na scenie wystąpiła 
Pijarska Dziecięca Grupa Teatralna.  
 Kolejnym, ważnym punktem świętowania było wmurowanie i poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej szkoły pijarskiej. Kamień pochodzi z kościoła przy ulicy 
Długiej w Warszawie, gdzie swoją siedzibę mieli pijarzy, a z którym związane było 
Collegium Nobilium.  
 Po części oficjalnej zaproszeni goście wzięli udział w pikniku. Niektóre                           
z przygotowanych atrakcji to: gry, zabawy, loteria fantowa, muzyka i kuchnia trzech 
narodów a także aukcja charytatywna, w której wylicytować można było m.in. długopis      
z autografem Pierwszej Damy p. Agaty Kornhauser-Dudy, broszkę p. premier Beaty 
Szydło, buty podpisane przed Leo Messiego, książkę z autografem Roberta 
Lewandowskiego, płytę i koszulkę zespołu Perfect z autografami, przycisk do papieru          
z mosiężną rzeźbą  Arkadiusza Latosa Wojtka- niedźwiedzia brunatnego adoptowanego 
przez żołnierzy  gen. Władysława Andersa, książkę z autografem Adama Nawałki, medale 
Superligi, koszulkę z podpisami kadry narodowej, wycieczki, bilety lotnicze, obrazy, 
pamiątki, rzeźby, biżuterię i wiele innych. Całkowity dochód z aukcji i loterii fantowej 
został przeznaczony na budowę nowej szkoły pijarskiej.  
 

p. Renata Makawczyk 
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MISTRZOSTWA MOKOTOWA I MISTRZOSTWA WARSZAWY W INDYWIDUALNYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH 

 

 

        Dnia 26 września odbyły się Mistrzostwa Mokotowa w indywidualnych biegach przełajowych. Zawody 

miały miejsce na Dolince Służewieckiej. Biegi przełajowe to wyścigi, podczas których biegnie się po licznych 

nierównościach, dołkach, po piasku oraz po błocie. Wielu uczniów z naszej szkoły pojechało zmierzyć się          

z zawodnikami z innych mokotowskich szkół. Konkurencja, jak co roku, była olbrzymia. W każdej kategorii 

wiekowej brało udział około osiemdziesięciu dziewczynek i około osiemdziesięciu chłopców. W pierwszej 

kolejności startowały dziewczynki z klas czwartych, które miały do pokonania dystans 800 metrów. Następnie 

biegli chłopcy z klas czwartych również na 800 metrów. Później kolejno startowali zawodnicy z piątych, 

szóstych oraz z siódmych klas, a następnie z klas drugich i z trzecich gimnazjum. Im wyższa kategoria 

wiekowa, tym dłuższy dystans do pokonania. Uczniowie z naszej szkoły zajęli bardzo dobre miejsca, 

zdobywając tym samym kwalifikację do Mistrzostw Warszawy, które odbyły się 5 października na terenach 

Akademii Wychowania Fizycznego. Wielkie gratulacje dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do Mistrzostw 

Warszawy: Julii Wojciechowskiej (kl.5b), Poli Pankiewicz (kl.5b), Weroniki Jastrzębskiej (kl.5b), Macieja 

Mitrowskiego (kl.5a), Julii Kurdziel (kl.6a), Jana Sławińskiego (kl.6b), Tymoteusza Wyrwy (kl.6) – zajął 2. 

miejsce w Mistrzostwach Mokotowa, Anny Janiszowskiej (kl.7a) – zajęła 3. miejsce w Mistrzostwach 

Mokotowa, Magdy Nizińskiej (kl.7a), Franciszka Pisarskiego (kl.7a), Miłosza Kozikowskiego (kl.7b), Jacka 

Derdy (kl.2b gimnazjum), oraz wszystkich pozostałych uczniów, którzy brali udział, zarówno w Mistrzostwach 

Mokotowa oraz Mistrzostwach Warszawy. Dziękujemy pani Krystynie Foks, która była odpowiedzialna za 

szkolną drużynę i wspierała uczniów podczas tej imprezy oraz życzymy dalszych sukcesów i dobrych wyników 

w następnym roku. 

                                                                        

 

 Zuzanna Wojciechowska kl.7b 

 
 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

ZAIMEK 

 
 

3. MIEJSCE DZIEWCZĄT W MISTRZOSTWACH MOKOTOWA W PIŁCE NOŻNEJ! 

       W czwartek 28 września odbyły się gry eliminacyjne w piłce nożnej dziewcząt w wieku od 12 lat do 16 lat w ramach mistrzostw 

dzielnicy (Mistrzostwa Mokotowa). Turniej rozegrany został na boisku Orlik przy ul. Kazimierzowskiej. Uczennice z naszej szkoły 
musiały pokonać, co najmniej dwie inne drużyny, aby mieć szansę przejścia do kolejnego etapu zawodów. Każdy mecz to dwie 
połowy po 10 minut. Dziewczyny wygrały dwa mecze i a trzeci walkowerem, ponieważ jedna drużyna nie zjawiła się na meczu. 
Udało się! Zawodniczki z naszej szkoły awansowały do kolejnego etapu zawodów - finałów Mistrzostw Mokotowa dziewcząt w piłce 
nożnej. W poniedziałek 2 października nasza szkolna reprezentacja pojechała na następne mecze, które zostały rozegrane na tym 
samym boisku. Zawodniczki musiałyśmy wygrać dwa mecze żeby mieć szansę na srebro. Niestety nie udało się to, ponieważ              

w drużynie przeciwnej trafiły się bardzo mocne rywalki, ale przede wszystkim kilkukrotnie atakowały i zdarzało im się faulować. 
Uczennice z naszej szkoły w składzie: Karolina Mirowska kl.7a, Anna Janiszowska kl.7a, Magda Nizińska kl.7a, Klara Krajewska 
kl.7b, Zuzanna Wojciechowska kl.7b, Ewa Ciurzyńska kl.7b, Maria Chmielewska kl.2b, Julia Podpora kl.3a, Julia Sławińska kl.3a, 
Marta Karniewicz kl.3a w rundzie finałowej zdobyły brązowy medal Mistrzostw Mokotowa. Wielkie gratulacje dla naszych piłkarek, 
a także olbrzymie podziękowania dla Pani Krystyny Foks, która przekazywała pozytywną energię i cenne wskazówki. 
 

                                                                                                                              

 
 

 
Zuzanna Wojciechowska kl. 7b 
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Sztafetowe biegi przełajowe 

 
W piątek, 29 września przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się mistrzostwa Mokotowa                    

w sztafetowych biegach przełajowych na terenie Dolinki Służewieckiej. Naszą szkołę reprezentowały 4 

sztafety. Najlepiej wypadła sztafeta chłopców klas 3-6, która zajęła 3. miejsce . Chłopcy pobiegli bardzo 

równo i odważnie, co dało im brązowy medal! Bardzo cieszymy się z tego osiągnięcia. 

Sztafeta dziewcząt klas 4-6 uplasowała się na 5. miejscu. 

Sztafety dziewcząt i chłopców klas starszych zajęły 4. miejsca. 

Serdecznie gratulujemy medalistom i życzymy udanych startów w przyszłym roku.      p. Krystyna Foks 
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Opis parku jesienią 
 
Środkiem parku biegnie alejka. Wszędzie są kolorowe liście. Obok alejki są dwa rzędy młodych drzew 
liściastych. Między drzewami prześwituje niebo. W liściach leży mnóstwo kasztanów. Po lewej stronie 
alejki stoi ławka, a po prawej żywopłot. Alejka prowadzi do placu zabaw, gdzie bawią się dzieci. W 
wielu drzewach znajdują się dziuple. Za żywopłotem jest zegar słoneczny. Kawałek dalej znajduje się 
fragment murowanej bramy, otoczonej jest przez stare dęby. Po prawej stronie jest tor wyścigowy. Za 
nim znajduje się kładka nad strumykiem. Przy alejce są rozstawione ławki. Za bramą rosną brzozy. Po 
lewej stronie stoi mała chatka. Jest cała porośnięta bluszczem. Wokół niej są krzewy i chaszcze. 
Lubię spacery po parku, ponieważ są bardzo przyjemne.     
 

Tadeusz Klata kl. 5a 
 
   Mój ulubiony park znajduje się na obrzeżach miasta. 

                Jesienią mieni się barwą kolorów. Można tam znaleźć dużo alejek wzdłuż, których posadzone są drzewa. Kiedy 
spadają z nich liście, wszystkie dróżki stają się odpowiednio pomarańczowe, czerwone, żółte oraz ciemnozielone. Na 
trawnikach są posadzone piękne fioletowe i różowe wrzosy. W centralnej części parku znajduje się staw z piękną fontanną. 
Ryby pływające  w tym akwenie można obserwować z mostków przechodzących nad wodą. Ciekawe jest to, że światło latarni 
zmienia się wraz z nadchodzącą pora roku np.: w okresie jesiennym są czerwone, a zimą białe. Ogród miejski pełen jest 

najróżniejszych zwierząt typu np.: wiewiórek, kaczek, kretów, które na zimę zbierają zapasy. Ludzie chętnie je dokarmiają dając 
po orzechu, czy żołędziu. 
                Bardzo lubię spędzać czas, w moim ulubionym parku, ponieważ jest tam: ładnie, kolorowo, przyjemnie  i ma on swój 
nastrój. 
                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            
                                Karolina Dąbrowska kl. 5a  

 

             Nadeszła jesień. W parku pojawiły się piękne barwy.  

            

            Na drzewach liście są zielone, żółte, brązowe i czerwone. O tej porze roku 

możemy zauważyć przygotowania zwierząt i roślin do zimy. Wiewiórki zaczynają 
zbierać orzechy i żołędzie. Swoje skarby zakopują między liśćmi albo zanoszą do 

dziupli. Wśród kolorowych gałęzi drzew zauważyć można wróble i jemiołuszki 

szykujące się do pory zimowej.  

            

       Warto odwiedzić park jesienią, ponieważ jest bardzo pięknie i kolorowo. 

Spacerując alejkami można podziwiać różnokolorowe liście, które wyglądem 
przypominają paletę farb. Jesień w parku to piękna pora roku. 

  
  

                                                                                                   Zosia Smolarek kl. 5a 
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,,Nadchodzi jesień" 

Szum złocistych drzew, 
wspaniały ptaków śpiew, 

liście spadające, 
wcześnie słońce zachodzące. 

Długie spacery, spadające kasztany, 
piękne, ogromne z liści dywany. 

W domu czeka ciepła herbata, 
ogień w kominku, kocyk i kanapa. 

Zimno, chłodno i deszczowo, 
za to bardzo kolorowo. 

Wiadomo już o co chodzi, 

jesień nadchodzi! 

Oliwia Stankiewicz kl. 6a 
 

 

 
 

,,Zanurzać, zanurzać się  

w ogrody rudej jesieni  

i liście kolejno  

jakby godziny istnienia…” 

 

Edward Stachura 
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RÓŻANIEC W NASZEJ SZKOLE - 140. rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie 

W październiku, od poniedziałku do czwartku, od godziny 16.00 do godziny 16.30, świetlica szkolna uczestniczy 
w modlitwie różańcowej wraz z o. Radosławem i o. Jackiem, z gitarą  
w tle :). 

Tegoroczny różaniec upływa pod hasłem 140. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. 

W związku z tym, ogłaszamy różańcowy konkurs plastyczny pt. "Objawienia Matki Bożej  
w Gietrzwałdzie". 

Historię warmińskich objawień odkrywają nasi uczniowie, codziennie zbierając naklejki  
i czytając krótkie opisy, dotyczące tych wydarzeń, umieszczone na planszy różańcowej. 

Zapraszamy wszystkich uczestników różańca do jak najwierniejszego zilustrowania momentów objawień. 

Technika prac dowolna, format A4 lub A5, blok techniczny. 

Prace należy złożyć do dnia 27 października 2017 r. u wychowawców świetlicy lub u o. Radosława. 

Rozwiązanie konkursu nastąpi w ostatnim dniu naszej modlitwy 31 października 2017 r. Wyłonimy trzy 

najciekawsze ilustracje. Liczy się pomysłowość i autentyczność obrazu. 

Gietrzwałd na Warmii stał się tak sławny, właśnie dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat 

po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. (łącznie 160 objawień). Głównymi 
wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska  

i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża 
przemówiła do nich po polsku: „Odmawiajcie różaniec! Łaski wyproszone przez tę modlitwę będą dla was 
zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego w niebie”. 

Od początku objawień proboszcz, ks. Augustyn Weichsel, badał ich autentyczność zapisując dzień po dniu wizje 

dziewczynek, które zostały od siebie odizolowane. Pomimo tego rozdzielenia ich relacje były identyczne. 11 
września 1977 r., w setną rocznicę objawień, zostały one oficjalnie uznane  przez Kościół, jako wiarygodne, nie 
sprzeciwiające się wierze  
i moralności chrześcijańskiej. 

Warto odwiedzić to miejsce, jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji, by je zobaczyć.  

p. Aleksandra Żelazowska 
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                       M    zg  - wiesz, że … 
Mózg w każdej sekundzie przetwarza miliony informacji, czyli np. kolory, 
twoje samopoczucie, wszystkie dźwięki. Informacje te przetwarzają dwie 
półkule: lewa i prawa.  
 
Lewa jest głównie odpowiedzialna za logiczne myślenie natomiast prawa za 

twórczość, czyli tak: lewą na przykład rozwiązujesz zadania z matematyki, 
rozwiązujesz krzyżówki, a prawą malujesz, rysujesz. 
 

 

 
MÓZG LUDZKI 
 jest większy od grejpfruta, a mniejszy od główki sałaty,  

 zmieści się w jednej dłoni,  

 jest zawsze aktywny, nawet podczas snu 

 ma większe możliwości niż komputer. 
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Ćwicz swój mózg  
Ile twarzy widzisz na obrazku 2, 3, 5 a może więcej? 

 

Nazwij kolory jakich użyto do napisania poniższych wyrazów, zrób 
to jak najszybciej. 
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Jeśli robiłeś to w szybkim tempie, to nastąpił konflikt między półkulami 

mózgowymi.  Gdy prawa próbuje nazwać kolory, lewa analizuje definicje 
wyrazów 
 

Zagadka 
Co to takiego? 

Należy to do ciebie przez całe życie,  
ale inni używają tego częściej niż ty? 
                  p. Katarzyna Gawlińska-Dziewit 

 

Wolfang Amadeusz Mozart 
 

Urodził się on w 1756 r. w Salzburgu jako siódme dziecko Marii i Leopolda, wicekapelmistrza dworu 

arcybiskupa. Ojciec już od najmłodszych lat uczył Wolfganga gry na fortepianie i skrzypcach. Mały Mozart 

wykazywał nadzwyczajne zdolności muzyczne i już w wieku 5 lat skomponował swój pierwszy utwór pt. 

„Menuet i Trio” Jego ojciec Leopold postanowił wykorzystać talent dziecka i w styczniu 1762 r. przybyli           

z Amadeuszem do Monachium na dwór księcia elektora. Tak dla Mozarta zaczęła się jego wielka przygoda         

z muzyką. Koncertował w Wiedniu, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Londynie, Bolonii, Mediolanie           

i w Rzymie. 

W 1780 roku zamieszkał na stałe w Wiedniu. Utrzymywał się udzielając lekcji gry na skrzypcach i klawesynie, 

pisząc utwory muzyczne i koncertując. Twórczość Mozarta obejmuje 41 symfonii, 46 sonat na skrzypce              

i fortepian, koncerty, muzykę kameralną, sakralną, chóralną i operową. Najbardziej znane utwory to: Wesele 

Figara, Czarodziejski Flet, Don Giovanni, symfonia Jowiszowa, Mała nocna serenada - „ Eine kleine 

Nachtmusik”. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu dokończyć ostatniego dzieła „Requiem”.  

Wolfgang Amadeusz Mozart Zmarł w wieku 35 lat w 1791 r. w Wiedniu.  

Michalina Danilczuk kl. 6a 
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     Pancakes 

 

Wawrzyniec Czajkowski 

 i Franciszek Kulig  

kl. 6a 

 

 

SKŁADNIKI: 

 Mąka pszenna 125 g 

 Mleko tłuste lub półtłuste 120 ml  

 1 Jajko 

 1 Białko jajka 

 Pół łyżeczki sody oczyszczonej  

 1 szczypta soli 

 2 łyżki masła 

 1 banan 

 Miód płynny (np. akacjowy) do smaku 

 Orzechy do smaku 

 1 łyżeczka cukru waniliowego 

 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Mąkę, mleko, sodę, sól, Cukier waniliowy, całe jajko dodaj do miski i wymieszaj 

energicznie, aż składniki się połączą.  

2. W oddzielnej misce ubij białko na sztywno (ok. 2 minuty ręcznego ubijania trzepaczką), 

a następnie dodaj delikatnie ubite białko do reszty masy.  

3. Na dużej patelni roztop trochę masła i na rozgrzaną patelnię wylej 3 małe porcje ciasta. 

Poczekaj, aż na cieście na powierzchni pojawią się bąbelki powietrza i przewróć każdy 

placek na drugą stronę. Smaż jeszcze przez ok. pół minuty, do zarumienienia.  

4. Powtarzaj kroki z resztą ciasta (z podanych proporcji powinno wyjść 10 naleśników). 

5. Naleśniki podawaj z pokrojonym bananem, polane miodem i obsypane posiekanymi 

orzechami 
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W każdym kraju, a czasem nawet w poszczególnych regionach danego kraju, kuchnia bardzo się od 

siebie różni. Ogromny wpływ na rodzaj kuchni ma położenie geograficzne i panujący w danym kraju klimat, od 

którego zależy rodzaj upraw i hodowli zwierząt. W zimnych regionach świata kuchnia jest bardziej kaloryczna  

i zawiera więcej potraw mięsnych. Im cieplej tym potrawy lżejsze, w większości składające się z warzyw             

i owoców. Różnorodność kuchni wynika także z odrębnych tradycji kulinarnych, kultury a także sposobu życia 

danego narodu.  

                                                                                                                      
Najpopularniejszymi kuchniami świata są: kuchnia włoska, francuska i azjatycka.  

 Mnóstwo ludzi na świecie uwielbia pizzę, do której można dodać przeróżne dodatki. Dawniej pizza 

była potrawą najbiedniejszych. Składała się z mąki, wody i tego, co akurat było dostępne. Specjalnością 

Włochów są również uwielbiane przez wszystkich lody.  

Kuchnia we Francji traktowana jest niemal jak sztuka. Francja słynie z takich potraw jak ślimaki, żabie 

udka, ciasto francuskie, pasztety z różnorodnymi składnikami i oczywiście z serów. 

Kuchnia azjatycka to między innymi różnego rodzaju dania z makaronu i r yżu. Makaron wyrabia się nie 

tylko z mąki, ale z soi, czy ryżu. Kuchnia azjatycka jest bardzo aromatyczna i zawiera wiele przypraw.  Bardzo 

popularne na świecie stało się również danie kuchni japońskiej – sushi. Sushi przygotowuje się zawijając 

wystudzony ryż razem z różnego rodzaju rybami lub owocami morza oraz warzywami. 

 Te wszystkie potrawy są tak proste, ale zachwyciły cały świat swoim niepowtarzalnym smakiem.   

 Każda kuchnia na świecie może poszczycić się swoim narodowym specjałem.  

  
 Weronika Czajkowska kl. 6a 
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Krzyżówka 

 

1. Papież, który ogłosił Józefa Kalasancjusza Świętym…………..XIII. 

2.  Świątynia wzniesiona w miejscu uznawanym za święte, np. ………..……......Matki Bożej Nauczycielki 

Młodzieży.  

3.  Święty Józef Kalasancjusz inaczej.  

4.  Dzielnica Rzymu, w której Święty Józef Kalasancjusz założył swoją pierwszą szkołę.  

5.  W jakim kraju urodził się święty Józef  Kalasancjusz? 

6.  Architekt, który zaprojektował kościół Sagrada Familia w Barcelonie. 

7.  Jaki tytuł nosi najważniejsza osoba w Zgromadzeniu zakonnym? Był nim święty Józef Kalasancjusz.  

8. Ks.  Onufry ……………………. 

9.  Szkoły, których patronem jest święty Józef Kalasancjusz.  

10.  Hasło " Pobożność i ………………….. "  było fundamentem w szkole świętego Józefa Kalasancjusza. 

11. Ks. ……………….  Konarski był reformatorem edukacji i założycielem Collegium Nobilium Warszawie. 

12.  Szkoły świętego Józefa  Kalasancjusza były dostępne dla ubogich dzieci, ponieważ były  

………… 

1         K          

2         A           

3         L          

4         A       

5         S       

6         A       

7         N        

8         C          

9         J       

10         U   

11         S          

12         Z       
 

 

 
Wojciech Cendecki, Maciej Łuszcz kl. 6a 
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HUMOR SZKOLNY 

 
 

Sierżant mówi do szeregowego:  

-nie widziałem cię na zajęciach z kamuflażu 

-dziękuje panie sierżancie  

 

Kowalski często spóźniał się do pracy. W końcu szef go spytał: 

-Kowalski, byłeś w wojsku?  

-Byłem. 

-To co mówił sierżant, gdy się spóźniliście ? 

-Dzień dobry panie majorze  

 

Jasiu mówi: 

-U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.  

Na to Franek mówi: 

-U mnie nie musimy, mama dobrze gotuje. 

 

Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pani pyta go : 

-Jasiu co się stało? 

-Gonili mnie dwaj mężczyźni  

-jesteś cały? 

-tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego 

 

Miś łapie zająca, a zając odgraża się : 

-jak mnie nie puścisz to… 

-to co? 

-to cię grzecznie poproszę 

 

Dlaczego milicjanci chodzą po trzech?  

Pierwszy umie czytać, drugi umie pisać, a trzeci pilnuje tych podejrzanych inteligentów. 

 

 
Julia Piłat kl. 6a 
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