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                Nr 4 – I/II 2016/2017 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki- s. 2 

Warto wiedzieć – s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 4 

Wieści szkolne – s. 4 

Połam sobie język – s. 6 

Mól książkowy – s. 7 

Filmoteka – s. 7 

Zwierzyniec -  – s. 8 

Angielski w pigułce – s. 10 

Humor – s. 10 

Muzykomania – s. 11 

Palce lizać – s. 13 

Sport – s.15 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w 

szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

 

 

                       

 

 

Weronika Cieślak (redaktor naczelna), Jakub Sieradzki (z-ca redaktora naczelnego), Oktawia Szwarnowska, 
Karolina Rose, Roksana Grześkiewicz, Kinga Marcisz.                                                                       

Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. 

Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza 

II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich doradców zabronił 

młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki 

małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi 

żołnierzami są legioniści niemający rodzin. 

Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych 

legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w 

niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona 

pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział się 

cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty  napisał 

list do swojej ukochanej, który podpisał: ,,Od Twojego Walentego”. 

Egzekucje wykonano 14  lutego 269.                                           [Oki221] 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

        CAŁY ŚWIAT KOCHA WALENTYNKI!  

1. W Polsce w niektórych miastach (Kraków i Warszawa) z okazji 

Walentynek zabytkowe tramwaje obwożą zakochanych 

turystycznymi trasami, a część polskich handlowców, głównie w 

sklepach z bielizną i ze słodyczami, udziela prowizji parom 

robiącym w tym dniu zakupy. W polskich restauracjach 

przygotowywane jest specjalnie WALENTYNKOWE MENU na 

przykład pizza w kształcie serca, a pary mają tego dnia zniżki. 

2. W Weronie, mieście Romea i Julii, odbywa się kiermasz dla zakochanych.  

3. W USA, walentynkowe kartki wysyła się do wszystkich osób obdarzanych sympatią, 

niezależnie od płci i wieku. Także walentynkowym prezentem obdarować można każdego, 

wszystkich członków rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanki, nauczycieli, szefów, 

pracowników. Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w 

kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że do szkół wprowadzono 

specjalne walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz walentynkowych gadżetów kupić można 

tematyczne poradniki i instrukcje walentynkowych gier i zabaw. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
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4. W Anglii istniał zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania kolejnych domów 

ze śpiewem. Niewielkie grupki ucharakteryzowanych dzieciaków raczyły słuchaczy piosenkami 

o miłości, w których cyklicznie powtarzał się motyw: "Dzień dobry, Walenty". Do popularnych 

upominków należą kartonowe serca z postaciami Romea i Julii. 

5. W Walii w dniu Walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi łyżeczkami, 

zdobionymi w motywy serduszek, kluczy i kłódeczek. Przesłanie było jasne "Otwórz moje 

serce!". 

6. W Niemczech symbolem Walentynek niezmiennie pozostają czerwone róże świadczące o 

miłości oraz czekoladowe lub piernikowe słodycze w kształcie seca. Jeśli czekoladki, koniecznie 

z marcepanu w polewie z mlecznej czekolady, jeśli z piernika, to w polewach lukrowych z 

miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta Kolacja we dwoje, najczęściej w lokalu 

pośród innych par. 

7. W Austrii w St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par w ustrojonych 

dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z par otrzymuje od miejskich władz 15 tysięcy 

szylingów, a każda panna młoda bukiet. W miastach odbywają się 

uliczne pochody. 

8. We Francji Walentynki to święto o charakterze narodowym. 

Zamiast kartek wysyła się bukiety kwiatów, zaopatrzone 

bilecikiem, zaprasza ukochanych na kolację lub do teatru. 

9. We Włoszech rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania 

ukochanych odzieżą w kolorze czerwieni. Najchętniej kupowana 

jest bielizna. 

10. W Hiszpanii prezenty mają charakter bardziej praktyczny i użyteczny. Panie otrzymują sprzęt 

AGD, pralki, zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt komputerowy, audio-video, gry. 

11. W Japonii przyjął się zwyczaj, że w tym dniu to panie obdarowują mężczyzn. Prezentami są 

na głównie czekoladki, a daje się je nie tylko ukochanym, ale wolnym i żonatym przyjaciołom, 

znajomym, szefom i współpracownikom, często bardziej dla konwenansu niż z faktycznej 

sympatii. Czekoladki dzieli się na dwa rodzaje: "giri-choko" czyli czekoladki dawane z 

obowiązku, (najczęściej są to wyroby z Belgii i Szwajcarii) oraz 'honmei-choko" dla ukochanego. 

"Honmei-choko", ciastka w kształcie serca z czekoladowym nadzieniem powinny być wykonane 

własnoręcznie. 

Na prezenty dla pań przeznaczony jest Biały Dzień, 13 marca panowie rewanżują się kobietom 

do słodyczy dołączając bieliznę. 

12. W Umbrii w niedzielę poprzedzającą Święto Zakochanych odbywa się Święto Zaręczyn. 

Setki par z różnych zakątków świata zgromadzone przy grobie św. Walentego ślubują sobie 

miłość i wierność do czasu połączenia węzłem małżeńskim. 

13. W Malezji walentynkową atrakcją jest konkurs "Więźniowie miłości". Uczestniczą w nim 

pary skute metalowymi kajdankami i obserwowane. Zwycięska para, która wytrzymuje tydzień w 

okowach otrzymuje nagrodę pieniężną.                                                                                            
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14. W Iranie rządzonym od ponad dwóch dziesiątków lat przez szyickich duchownych 

Walentynki stają się coraz bardziej popularne i tolerowane. 

15. W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw. 

16. W Indiach Walentynki stają się coraz popularniejsze, głównie wśród młodzieży, mimo 

protestów ortodoksyjnych Hindusów. 

Źródło:  http://www.walentynki.swieta.biz/swiat.php                                                                                   [Oki221] 

______________________________________________________________________________ 

 

Ważne daty…   

STYCZEŃ/LUTY 

25 -27 stycznia – zebrania z rodzicami 

30 stycznia – 12 lutego  – FERIE! 

09 lutego  – zgadnij, którą postacią 

książkową jestem! – bal kostiumowy dla 

klas 4-6. 

14 lutego – WALENTYNKI! 

23 LUTEGO –TŁUSTY CZWARTEK. 

28 lutego – Ostatki.  

     

 [red] 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Pomagamy zwierzętom! 

W naszej szkole do końca roku szkolnego trwa akcja pomagania 

psom i kotom w Radlinie. Radlin posiada tylko jedno 

schronisko, w którym jest bardzo dużo zwierzaków, które chcą 

być kochane. Do 

tego miejsca jedzie 

się zaledwie 30 minut. Kto chce pomóc, może do 

pokoju nauczycielskiego przynosić takie rzeczy jak: 

- karma sucha i mokra 

- smyczy i obroże 

- zabawki dla zwierząt 

- koce i dywaniki 

Koordynator - Pani Hetmańczyk-Konieczna                         Z GÓRY DZIĘKUJEMY Z POMOC. 

           [Oki221] 
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31 stycznia odbył się 

bal karnawałowy 

klas I i II. Do 

wspólnej zabawy 

zaprosił wszystkich 

prowadzący imprezę 

pan DJ. 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

23 stycznia odbył się tak 

długo oczekiwany przez 

uczniów klas II i III bal 

karnawałowy. W tym dniu 

sala zamieniła się w 

zaczarowaną krainę pełną 

wróżek, czarodziejów, 

barwnych postaci z kreskówek 

i bajek. 

______________________________________________________________________________ 

 

09 lutego 2017 r. odbył się w 

naszej szkole niezwykły bal 

kostiumowy pod hasłem 

Zgadnij, którym bohaterem 

książkowym jestem. 

Adresowany był dla uczniów 

klas IV – VI. 

Na przybyłych czekała 

wystawa książek ze szkolnej 

biblioteki promująca 

czytelnictwo, pięknie 

przystrojona sala, dobra 

muzyka oraz ciekawe 

konkursy. Trzygodzinna 

impreza, na której nie zabrakło 

drobnych upominków, zakończyła się o godzinie 20.00. Zarówno uczniowie, jak i organizatorzy 

spędzili miło wieczór.                                                                          [red] 
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WYNIKI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH - PIONIER 2016 

W grudniu minionego roku odbyła się seria olimpiad 

przedmiotowych PIONIER 2016. Chętni uczniowie klas IV-VI 

wzięli udział w wybranych konkursach. Gratulujemy wszystkim.  

Dyplomy wyróżnienia zdobyli:  

- Zofia Szymczak z kl. VI a (olimpiada z języka angielskiego), 

- Nikodem Walkowiak z kl. IV c (olimpiada z języka angielskiego i matematyki),  

- Piotr Gęstwa z kl. IV b (olimpiada z języka angielskiego), 

- Magdalena Warkocka z kl. IV c (olimpiada z języka angielskiego), 

- Aleksandra Tomczak z kl. V c (Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) 

dla Mistrzów), 

- Jakub Sieradzki z kl. V c (olimpiada z języka polskiego).                        [red] 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony? 

Kra krę mija. Tu lis ma norę. Sarna tor 

mija, a ja nos trę.  

(Spróbuj powiedzieć to jak najszybciej, a 

okaże się, że świetnie mówisz w języku 

obcokrajowców). 

 

 

Szły pchły koło wody. Pchła pchłę pchła 

do wody. Pchła płakała, że ją tamta pchła 

wepchała 

 [Rosołek] 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Drodzy wielbiciele książek!  

Polecamy:  
 

  Witaj w tragicznym życiu Malwiny Perry! 

Malwa zaczyna naukę w gimnazjum, gdzie podobno grasuje 

Szpetny Gołąb… 

Nie jest to zwykły brzydki ptaszek, na którego patrzysz z 

politowaniem... Ten gołąb jest po prostu PECHOWY! 

Wyobraź sobie sytuację. Jesz kanapkę z żółtym serem i nagle 

na szkolnym boisku namierza Cię Szpetny Gołąb. KONIEC! 

To jego ulubiona kanapka. Nadlatuje, trzepocząc swoimi 

parchatymi skrzydłami i skrzeczy tak długo, dopóki ofiara nie 

podda się i nie rzuci mu kanapki. Tak, tak… w tym 

wypadku to Ty jesteś ofiarą. 

 

Niestety i na Szpetnego Gołębia nadchodzi pora… Dzieciaki odprawiają w szkole pogrzeb, 

zamiast kwiatów składając kanapki z żółtym serem w ulubionym miejscu ptaka. 

Chodzą słuchy, że Szpetny Gołąb rzucił na kilka osób klątwę… ale czy to prawda? 

[Wera_11] 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Polecamy!!! BALERINA     

Premiera: 20 stycznia 2017 

Porywająca animowana opowieść współtwórców 

MADAGASKARU, KUNG FU PANDY i KRÓLA 

LWA oraz producentów NIETYKALNYCH.   

Pierwszy pełnometrażowy film animowany o 

potędze marzeń, które spełniają się na tanecznym 

parkiecie.   

11-letnia Felicie od zawsze marzy o tym, by zostać 

baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym 
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przyjacielem, spryciarzem Victorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej 

szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej 

gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicie magiczny świat tańca i muzyki. 

Wielkie plany małej Felicie może pokrzyżować jej największa rywalka – podstępna Camille, 

której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do kariery. Na szczęście 

Felicie zawsze może polegać na Victorze i Madame Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić w 

siebie i w swoje marzenia.   

____________________________________________________________________________ 

BYŁ SOBIE PIES 

 

Premiera: 17 lut 2017 

Czas trwania: 100 minut 

Produkcja: USA, 2017 

Niezwykle wzruszająca i zabawna opowieść o tym, że każdy 

pies ma na tym świecie do wypełnienia swoją misję, a czasem 

nawet kilka… Film Lasse Hallstroma, trzykrotnie 

nominowanego do Oscara, twórcy takich przebojów jak 

„Podróż na sto stóp”, „Co gryzie Gilberta Grape’a”, „Wciąż ją 

kocham”, „Czekolada”.  

Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest 

najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej 

opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u 

boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do 

zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje się w 

bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na 

siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. 

Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana przestaje 

rozpieszczać. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by odnaleźć przyjaciela i podać mu 

pomocną łapę. 
[KarKolina]                                                                                                                        [multikino.pl]

_____________________________________________________________________________ 

        

                                     

NAJRZADSZE RASY PSÓW 

 

 

    SEALLYHAM TERIER 
 

 Rasę wyhodowano ok. 1800 r., a uznano w 1911 r. 

To pies mały, inteligentny, opiekuńczy, wierny, 

żwawy i mało wymagający. Ma śnieżnobiałą szatę 
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sierści. Miał służyć do polowania na szczury, lisy, borsuki i króliki, jednak okazało się, że jest też 

dobrym psem do towarzystwa oraz jako stróż i obrońca. Największą sławą cieszył się w latach 

60., gdy był modny w Hollywood jako ulubieniec gwiazd i fotografów. 

 

 

SHAR PEI  

 

To pochodzący z Chin pies w 

zdecydowanie za dużej skórze. 

Młode psy tej rasy mają 

pomarszczoną skórę na całym 

ciele, starsze już tylko w 

okolicach głowy i ogona. O skórę 

takich psów należy szczególnie 

dbać, ponieważ jest ona narażona 

na infekcje, dotyczy to zwłaszcza 

młodych psiaków. 

 

 

 

NOWOFUNDLAND 

 

Pies masywny i muskularny, o długiej i gęstej szacie, cechujący się 

dobrą kondycją ruchową, elastycznością i swobodnymi ruchami. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym w FCI wzorcem rasy, za istotne 

proporcje uważana jest sylwetka w obrysie prostokąta (wysokość psa 

jest niższa niż jego długość) – nieco dłuższego u suk, aniżeli u 

samców; tułów zwarty; głębokość klatki piersiowej jest nieco 

większa niż odległość od klatki piersiowej do podłoża. 

 

 

 

 

PULI, czyli pies pasterski, który ma sierść sfilcowaną jak dredy. 

Trudno ocenić, gdzie tu znajduje się która część ciała – puli wygląda 

po prostu jak wielki mop.     
                                                                  [Olencja_121] 
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The stars in your smile 

The glow of your hair 

Stars are always 

present  

When you are there 

 

I can always see  

The stars in your smile 

Spend some time with 

me 

Please stay for a while 

 

When you aren't present 

For only one day 

Since you are not there 

Stars just fade away 

 

Roses are red, 

Violets are blue. 

Sugar is sweet, 

And so are you 

 

***

  ***      

Heart - serce 

Arrow - strzała 

Cupid - Kupidyn 

Bears - Misiu 

Kiss - Pocałunek 

Flowers - Kwiaty 

Rose - Róża 

 

            Wishes - Życzenia 

Happy Valentine's Day - Szczęśliwych 

Walentynek 

Gift - Upominek 

Chocolates - Czekoladki 

Valentine's card - Kartka walentynkowa 

http://www.jezykangielski.org/               [red]

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Do gabinetu dyrektorki nagle wbiega 

sekretarka i mówi: 

 - Proszę pani, Wiosna przyszła! 

 Na to dyrektorka: 

 -To niech wejdzie! 

***  

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:  

- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie 

przyłapię na ściąganiu. 

 - My też mamy taką nadzieję! - odpowiada 

chórem klasa. 

*** 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być dwa razy 

zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już 

doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 

stopni… 

*** 

Zima jest jak kobieta. Pięknie wygląda na 

zdjęciach, ale w rzeczywistości potrafi 

zdenerwować  już od rana. 

*** 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 
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- W porządku. Kontrakt z piątą klasą 

przedłużony na następny rok. 

*** 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 

od siebie. 
                                                                      [Wera]

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Margaret  

BLUE VIBES 
Tłumaczenie: 
Mam oczy 

Skierowane na Ciebie  

(Czuje Twój ruch  

Mogę poczuć Twój ruch)  

A czy Ty czujesz tak jak ja?  

(Czuje Twój ruch 

Mogę poczuć Twój ruch)  

 

Musisz poruszyć się w lewo 

Musisz poruszyć się w 

prawo  

Musisz poruszyć się w górę  

Musisz poruszyć się w dół  

Chcesz spróbować?  

Chcesz spróbować?  

 

Przyjmiesz uderzenie 

Skoczysz , dasz czadu  

Zwrócisz szczęście  

Popijając z mojego kubka 

Chcesz spróbować? 

Chcesz spróbować?  

 

Niebieski klimat  

Czuję się taka pełna życia  

Chodźmy eksplodować jak dynamit  

Chodź, dołącz do mnie  

I chodź tańczyć dzisiejszej nocy  

Niebieski klimat  

Taniec z nocy do nocy  

_ światła  

Chodź, dołącz do mnie  

I chodź tańczyć dzisiejszej nocy  

 

Dzisiejszej nocy, dzisiejszej nocy  

Dostaniemy niebieski klimat /4x  

 

Chodź na parkiet  

I daj mi ...  

(Czuje Twój ruch  

Mogę poczuć Twój ruch) 

A nie zanudzisz się  

Na tej magicznej zabawce  

(Czuje Twój ruch  

Mogę poczuć Twój ruch) 

 

Musisz poruszyć się w lewo 

Musisz poruszyć się w prawo  

Musisz poruszyć się w górę  

Musisz poruszyć się w dół  

Chcesz spróbować?  

Chcesz spróbować?  

 

Przyjmiesz uderzenie 

Skoczysz , dasz czadu  

Zwrócisz szczęście  

Popijając z mojego kubka 

Chcesz spróbować? 

Chcesz spróbować?  
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Niebieski klimat  

Czuję się taka pełna życia  

Chodźmy eksplodować jak dynamit  

Chodź, dołącz do mnie  

I chodź tańczyć dzisiejszej nocy  

Niebieski klimat  

Taniec z nocy do nocy  

_ światła  

Chodź, dołącz do mnie  

I chodź tańczyć dzisiejszej nocy 
 

Dzisiejszej nocy, dzisiejszej nocy  

Dostaniemy niebieski klimat /4x 

TEKST PIOSENKI: 

I’ve got my eyes 

Eyes on you 

 

(I feel your move 

I can feel your move) 

 

And, do you feel like I do? 

 

(I feel your move 

I can feel your move) 

 

You’ve gotta go left 

You’ve gotta go right 

You’ve gotta go up 

You’ve gotta go down 

Are you Wanna give it a try? 

Are you Wanna give it a try? 

 

You assume a snap 

jump, pump it up 

Bring a happy back back 

Sipping my cup 

Are you Wanna give it a try? 

Are you Wanna give it a try? 

 

BLUE VIBES  

I feel so alive 

Let’s blow like a 

dynamite 

Come joint me 

And let’s dance 

tonight 

BLUE VIBES  

Dance from 

night to night 

__ lights  

Come joint me 

And let’s dance 

tonight 

 

Tonight, tonight 

We’ gonna get blue vibes 

/3x 

 

We’ gonna get blue vibes 

 

Get on the floor 

And give me moor 

 

(I feel your move 

I can feel your move) 

 

And you wouldn’t get bored 

On this magic toy 

 

(I feel your move 

I can feel your 

move) 

 

 

You’ve gotta go 

left 

You’ve gotta go right 

You’ve gotta go up 

You’ve gotta go down 

Are you Wanna give it a try? 

Are you Wanna give it a try? 
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You assume a snap 

jump, pump it up 

Bring a happy 

back back 

Sipping my cup 

Are you Wanna 

give it a try? 

Are you Wanna 

give it a try? 

 

BLUE VIBES  

I feel so alive 

Let’s blow like a dynamite 

Come joint me 

And let’s dance tonight 

BLUE VIBES  

Dance from night to night 

__ lights  

Come joint me 

And let’s dance tonight 

 

Tonight, tonight 

We’ gonna get blue vibes 

/3x 

We’ gonna get blue vibes 

źródło: tekstowo.pl         [oki22]

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

    BANANY Z CZEKOLADĄ NA GORĄCO 

 

SKŁADNIKI: 

- banany średnie: 2 sztuki 

- czekolada gorzka w kostkach: 1 

sztuka 

- śmietana do zup 18% kremówka: 7 

łyżek 

- masło w kostce: 2 łyżki 

- bułka tarta lub mąka: 10 

dekagramów 

- owoce do dekoracji: 1 sztuka 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

1.Tabliczkę czekolady z 7 łyżkami stołowymi śmietany rozpuszczamy w garnuszku. 

2. Banany kroimy pod skosem na około 4 zgrabne części. 

3. Banany obtaczamy w jajku i bułce tartej jak kotlety schabowe. 

4. Rozpuszczamy masło na patelni i podsmażamy banany na małym ogniu około 5 min. - tak by 
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się zarumieniły. 

5. Banany wykładamy na talerz i oblewamy ciepłą rozpuszczoną czekoladą całość ozdabiamy 

kolorową posypką lub startą na tarce czekoladą ciemna lub białą. 

                              Smacznego!  www.przyslijprzepis.pl                                           [Olencja123] 

 

______________________________________________________________________________ 

MIGDAŁOWE SERDUSZKA 

    CIASTO: 

 250 g miękkiej  margaryny 

 ok. 4 szklanki mąki 

 1 szklanka cukru pudru 

 1 jajko 

 szczypta soli 

 1 łyżeczka ekstraktu z migdałów 

LUKIER: 

 1 białko 

 ok. 1 szklanka cukru pudru 

 1 łyżeczka soku z cytryny 

 sok z buraka 

 cukrowe groszki 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Miękką margarynę ucieramy z cukrem. Dodajemy jajko,  sól i ekstrakt migdałowy. 

Na koniec stopniowo dosypujemy mąkę. Ciasto powinno być miękkie. Zagniatamy 

i dzielimy na 4 części. Każdą owijamy folią aluminiową i wstawiamy do lodówki 

na minimum godzinę. Wyjmujemy. Wałkujemy na grubość 5 mm i wycinamy 

średniej wielkości serduszka. Powinno wyjść około 40 sztuk w z ależności od 

wielkości foremki. Ciasteczka pieczemy około 15 minut w 180 stopniach. 

Zostawiamy do wystygnięcia. Do przygotowana lukru potrzebujemy 1 białko. 

Ubijamy je na sztywną pianę. Dodajemy sok z cytryny oraz stopniowe przesiany 

puder. Ubijamy do momentu aż lukier będzie puszysty i błyszczący. Dzielimy go 

http://www.przyslijprzepis.pl/
http://gotujmy.pl/cytryna,skladnik-kulinarny,1760.html
http://gotujmy.pl/buraki,skladnik-kulinarny,1284.html
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na pół. do jednej części dodajemy sok z buraka. Za pomocą szprycy cukierniczej 

dekorujemy ciasteczka i ozdabiamy cukrowymi groszkami.  

[Wera] 

_________________________________________________________________________ 
 

  

Sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!! 

MISTRZOSTWA  POWIATU W SIATKÓWCE  

We wtorek 28.02.2017 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 

Dziewcząt i Chłopców. Do udziału w zawodach zgłosiły się po 4 drużyny zarówno w kategorii 

dziewcząt jak i chłopców. Wyniki z zawodów przedstawiają się następująco. 

Dziewczęta: 

I miejsce- SP 3 JAROCIN 

II miejsce- SP 4 JAROCIN 

III miejsce- SP 2 JAROCIN 

IV miejsce- SP 5 JAROCIN 

Chłopcy: 

I miejsce- SP 5 JAROCIN 

II miejsce- SP 4 JAROCIN 

III miejsce- SP 2 JAROCIN 

IV miejsce- SP 3 JAROCIN 
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Dziewczęta: M. Bukowska, A. Grygiel, M. Pacyńska, W. Patecka,  A. Jagiełka, K. 

Figiel, A. Mąka, W. Marciniak,  

P. Waleńska, J. Muc. 

Chlopcy: W. Wojtczak, I. Bachorz,  F. Mikołajczak, A. Nowak, K. Nowak , F. 

Bukowski, F. Bzodek, M. Borowski, S. Łyskawa,  

B. Kostuj. 

 

GRATULUJEMY  

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
                                                                            

"NIE MA CZASU NA NUDĘ" to hasło przewodnie zajęć sportowych, które 

odbywały się w tegoroczne ferie w SP4 Jarocin. Siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, 

unihokej oraz gry i zabawy ruchowe przyciągnęły do szkoły uczniów lubiących aktywnie 

spędzać czas wolny. W zajęciach uczestniczyły dzieci z III, IV,V, VI oraz absolwenci naszej 

szkoły. Za udział i miłą atmosferę dziękują nauczyciele wychowania fizycznego. 

                                                                               

[KiniMini] 

 


