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Drodzy Czytelnicy!
Dzięki sprzedaży specjalnego 

numeru Kornelówki z długopisem zebraliśmy 550 zł. 
Pieniądze zostały przekazane na konto 

organizacji charytatywnej Caritas,
na cele pomocy humanitarnej w Ukrainie. Dziękujemy!!!
To już ostatnia Kornelówka przed wakacyjnym odpoczynkiem. 
Ten numer jest czwartym i ostatnim w tym roku szkolnym. 

Razem z Kornelówką odkrywaliście radość
z pisania, rysowania, czytania...a także z pomagania!!!

 
Dziękujemy WSZYSTKIM REDAKTOROM piszącym i tym rysującym 

za Wasz wkład współtworzenia Kornelówki. 
Mamy nadzieję, że będziecie dalej rozwijali warsztat 

pracy dziennikarza w przyszłym roku szkolnym. 
 

Z życzeniami udanych wakacji 
żegnają się opiekunowie „Kornelówki”

 p. Agnieszka Cembrzyńska i p. Danuta Ziętek 
oraz współpracujący uczniowie.

Zebrane ze sprzedaży pieniądze (oprócz nr 3) przeznaczymy 
na zakup upominków dla najbardziej aktywnych młodych redaktorów.

Najlepszy sposób, by być 
gotowym na jutro, 

to starać się jak najbardziej już dziś.

H .  J A C K S O N  B R O W N ,  J R .

Wszystkim Czytelnikom 
dziękujemy za okazane zainteresowanie

Zdobądź nagrodę!-szczegóły na s. 27. 



Składamy serdeczne podziękowanie 
Panu 

Wojciechowi Hunkiewiczowi
 
 
 
 

Prezesowi Drukarni
Mazowieckie Centrum Poligrafii

 
za bezinteresowne pokrycie

kosztów druku wszystkich numerów
Kornelówki  w roku szkolnym 2021/22.

 
"Mądrym być to wielka sztuka, 

ale dobrym jeszcze większa"

Podziękowanie

K. Makuszyński
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Cześć, jestem Filip, opowiem 
Wam dzisiaj o Kornelu Makuszyńskim, 
który jest patronem naszej szkoły. 
Kornel Makuszyński był pisarzem 

i pisał bajki. Jako pierwszy 
w Polsce zaczął tworzyć historyjki

obrazkowe czyli komiksy, które
znajdziecie w naszej bibliotece 

takie jak: 
"Koziołek Matołek" i " Awantury i
wybryki małej małpki Fiki-Miki.

Kornel Makuszyński urodził się w Stryju 
8 stycznia 1884 roku, a gdyby jeszcze
żył to dzisiaj miałby 138 lat. Zmarł 31
lipca 1953 roku w Zakopanem 63 lata

temu. Studiował filologię polską i
romańską na Uniwersytecie Lwowskim
(część studiów odbywał w Paryżu). Od

1915 roku mieszkał w Kijowie, gdzie
sprawował m.in. funkcję prezesa 

Związku Literatów 
i Dziennikarzy Polskich oraz kierownika

literackiego Teatru Polskiego. Po
zakończeniu wojny przeniósł się do

Warszawy. Kornel Makuszyński otrzymał
wiele nagród za twórczość literacką.

Kornel stał się znany w wieku 16 lat, 
a Ty możesz rozpocząć 

swoją przygodę literacką z Kornelówką
 już od pierwszej klasy:). 
Nie zwlekaj zbyt długo!!!

"Mądrym być to wielka
sztuka, ale dobrym

jeszcze większa"

Filip Sosnowski, kl. IIIa

NASZ PATRON
NASZ PATRON

Helena Rzeszotarska, kl. IIII b

Jagoda Ryńska, kl. IIIb 
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Uczniowie klas II i III chodzą tam pływać:)
Jest zazwyczaj okrągła, kolorowa...może być plażowa
Smarujesz się nim przed opalaniem, ma wysoki filtr UV
Na południu Polski są góry, a na północy jest...
Są słodsze od wiśni, a wyglądają podobnie.
Nosi się go na głowie, chroni przed promieniami słońca.

Zapada po dniu.

Ma dwa koła, przerzutki a czasami ramę.
Wybucha gorącą lawą.
Może być piaszczysta lub kamienista.
Owoc albo ptak.
Buduje się go z piasku.
Duże i żółte, mocno świeci na niebie.
Większe od stawu, mniejsze od morza. Jest ich dużo na Mazurach.
Leżysz na nim, ale to nie ręcznik ani koc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Czas na  krzyżówkę:)
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Wiktoria Mikołajczuk, kl. II c



Mam na imię Basia. Dziś opowiem Wam

 o mojej kotce, która wabi się Lalita.

Jest rasy *Maime Coon

*czytaj: mej kun.

Koty Maime Coon są bardzo duże i masywne.

Mają przyjazne i towarzyskie usposobienie. 

Lubią towarzystwo ludzi. Są łagodne  nawet dla

małych dzieci. 

Mogą mieć kolor czarny, szynszylowy,

niebieskoszary i biały. Waga samca

 Maime Coon może wynosić od 4,8kg 

do nawet 11kg, natomiast samicy

3,5kg-8kg. Długości ich ciała razem z ogonem

wynosi 1 metr. Lolita lubi bawić się 

moimi gumkami do włosów.

Bardzo lub jeść suchą karmę,

 żółtko, smaczki serowe 

w kształcie poduszeczek.

 Jak się jej rzuci smaczka to łapie

go łapką. Lolita lubi w dzień spać, 

biegać na dworze i łapać owady.
Basia Iwanek, kl. III a

Międzynarodowy 
8 SIERPNIA 

WSZYSCY GŁASZCZEMY KOTY!
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8 SIERPNIA 

WSZYSCY GŁASZCZEMY KOTY! 

Nazywam się Zosia i napiszę dziś o mojej

kotce Lunie.

Luna jest kotem rasy brytyjskiej. 

Jest BARDZO puszysta.

Lubi bawić się moimi frotkami, piłkami,

laserem i piórkiem na wędce.

Lubi jeść suchą karmę, mięsko, pić mleko,

a nawet jeść serek waniliowy.

Koty rasy brytyjskiej są jednymi 

z największych kotów domowych.

Koty tej rasy posiadają duże bursztynowe

lub żółte piękne oczy.

Kot brytyjski to jedna z najbardziej

rozpoznawalnych, a także

      najpopularniejszych ras kotów

zarówno w Polsce jak i na świecie!

Posiadają dość krótkie, ale dobrze

zbudowane łapy i bardzo długi ogon.
 

Zosia Szczepura, kl. III a

Dzień Kota
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Oszczędzaj papierOszczędzaj papier

 Stare gazety i czasopisma
można powtórnie przetworzyć

jeśli oddamy je do punktu
zbiórki makulatury.

Warto pamiętać, aby
dbać o papier, bo jest
produkowany z drzew.

Oszczędzanie papieru jest
 bardzo ważne, pożyteczne 

i konieczne.
Każda kartka pochodzi ze ściętego drzewa , a

na świecie jest coraz mniej drzew.

 Dlatego należy
koniecznie oszczędzać

 i szanować papier 
w trosce o las. 

Jeśli malujemy
 rysunek to warto

pamiętać, aby
wykorzystać także drugą
stronę kartki. Na niej też

może powstać piękny
obrazek.

Zamalowane kartki mogą posłużyć jako
papier ozdobny do pakowania prezentów

lub można zrobić z nich kolorowe
 i oryginalne origami.

 Książki także są wykonane 
z papieru więc musimy

pamiętać aby je szanować.
Odpowiednio zadbane książki
mogą posłużyć wielu dzieciom.

Zamiast kupować nowe książki, 
 zachęcam 

do korzystania z biblioteki.

Mieszko Podwysocki, kl. III a
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1. Słomkowy chroni głowę przed promieniami słonecznymi.
2. Zimne i pyszne. Na patyku lub w rożku.
3. Często znajdujesz na niej bursztyny.
4. Indyjski albo Atlantycki.
5. Miesiąc, w którym zaczynają się wakacje.
6. Truskawki, czereśnie i banany.
7. Mieszka się w nim na wakacjach, np. na polu biwakowym.
8. Chronią oczy przed słońcem.
9. Dzięki niej łatwiej trafić do celu.
10. Każdy go szuka w upalny dzień.
11. Następna pora roku po lecie.
12. Kupuje się go w kasie, np. na dworcu.

 
                                                                               Natalia Zawadzka, kl. 2c

1

2

3

4

Odpocznij:) z krzyżówkąOdpocznij:) z krzyżówką
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Cześć!

 Pisałam  w poprzednich
wydaniach Kornelówki.

Dziś dowiecie się w jakich
chodach porusza się koń. 

RODZAJE CHODÓW
1. Stęp – najwolniejszy chód

konia
2. Kłus – jest nieco szybszy od

stępa. Najczęściej się nim
poruszamy.

3. Galop – jest szybszy od stępa i
kłusa. W galopie pokonujemy

przeszkody (parkur). 
4. Cwał – najszybszy chód konia.

Rzadko się nim poruszamy
(najczęściej na wyścigach)

Chody mają swoje
rodzaje:

Stęp – swobodny,
pośredni, wyciągnięty,

zebrany.
Kłus – roboczy,

pośredni, zebrany,
wyciągnięty. Galop –

roboczy, zebrany,
pośredni, wyciągnięty. 
Cwał – niema rodzajów

Mam nadzieje, że
podobał Wam się

artykuł 😉

KonnoKonno

Marysia Siemińska, kl. IIIc
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N I E  B O J Ę  S I Ę
R O B A K Ó W !  

Fishing
Cześć mam na imię Mieszko. 

 Interesuję się wędkarstwem.
Miałem 5 lat kiedy zacząłem łowić ryby. Pasją zaraził

mnie dziadek Zbyszek i wujek Paweł. 
To oni nauczyli mnie wędkować.

Jest wiele sposobów łowienia ryb. Ja najbardziej lubię
łowić na spinning, czyli zarzucanie sztucznej przynęty

zwanej woblerem lub gumą i szybkie 
zwijanie żyłki kołowrotkiem. 

 Innym sposobem jest łowienie na grunt. Jest to technika
wymagająca cierpliwości. Zarzucamy przynętę, która

opada na dno jeziora i czekamy, aż ryba chwyci haczyk. 
Technika spławikowa jest podstawową metodą, 

z której czerpie się dużo przyjemności. 
W czasie połowu należy obserwować unoszący się

na wodzie kolorowy spławik. Kiedy ryba chwyci
haczyk z robakiem , spławik szybko się zanurza. 

W 2018 roku zająłem 6 miejsce w zawodach wędkarskich
metodą spławikową. Wygrałem puchar i torbę, 

z której korzystam cały czas.
Do 14 roku życia należy łowić ryby pod opieką osoby,

która posiada kartę wędkarską. 
Wędkarstwo polecam każdemu, kto lubi spędzać
czas nad wodą i nie boi się wziąć do ręki białych

lub czerwonych robaków.
Mieszko Podwysocki, kl. III a
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Cześć, mam na imię Adam.
Chodzę do klasy 3a. 

Opowiem Wam o uprawie
papryki. Moja przygoda z tym
warzywem zaczęła się gdy

byłem w 2 klasie. 
W czasie lekcji 

z wychowawcą w
specjalnie przygotowanej
ziemi robiliśmy palcem
lub ołówkiem dołki, by
włożyć tam ziarenka.

Następnie je
zasypywaliśmy.

Dziś mój krzew ma już rok i udało
mi się z niego zebrać 5 papryk.

Aby ta roślina mogła rosnąć
doniczka musi stać w

nasłonecznionym miejscu i być
regularnie podlewana. W

odpowiednich warunkach może
„żyć” nawet do 3 lat.Zachęcam do spróbowania

 i założenia własnej hodowli.
 Nie wymaga to dużego wysiłku. 

To duża radość 
gdy ogląda się jak dzięki nam małe

ziarenko zamienia się w dużą roślinę i
wydaje owoce. 

Co więcej papryka jest bardzo zdrowa. 
Zawiera dużo kwasu foliowego, witaminy A i E. 
Jest prawdziwym rekordzistą ponieważ zawiera

 5 razy więcej witaminy C niż cytryna! 
Dzięki temu wzmacnia naszą skórę, wzrok, układ nerwowy, 

procesy trawienne i przyspiesza spalanie tłuszczu. 

Po 5-6 dniach moje ziarenka
zaczęły kiełkować.

ZIELONY PARAPET
ZIELONY PARAPET

Adam Pietrzykowski, kl. III a
12



Mam na imię Matylda i jestem młodszą siostrą mojego

starszego brata Jakuba.

Spędzamy razem dużo czasu w tygodniu oraz w

weekendy. Kuba często pomaga mi w

lekcjach, razem czytamy i uczymy się angielskiego.

Wspólnie pomagamy mamie w

zadaniach domowych, a gdy Kuba jest w domu to

popołudniami gramy w gry planszowe.

Codziennie wieczorem przychodzi do mnie,

połaskotać mnie, dać buziaka 

i powiedzieć mi dobranoc.

Posiadanie rodzeństwa ma dużo zalet, 

między innymi zawsze możemy na siebie

liczyć i jak jest mi smutno to brat mnie pociesza.

Kiedyś, gdy nie chciałam spać w swoim

łóżku to przychodziłam do pokoju Kuby 

i zasypiałam u niego, a on potem przenosił mnie

do mojego pokoju. Często odbierał mnie ze szkoły 

i spacerem wracaliśmy do domu.

Razem się śmiejemy i żartujemy. Czasami się kłócimy,

ale potem przepraszamy i szybko zapominamy o

sprzeczce.  Życzę wszystkim, aby miał takie 

wspaniałe rodzeństwo.

Opłaca się 

13



Mamy dużo wspólnych, zabawnych historii, ale jedną

lubię szczególnie:

Któregoś dnia byliśmy z mamą w lesie, bo często tam

jeździmy zbierać z mamą zioła. W

pewnym momencie bardzo rozbolały mnie nogi 

i zaczęłam marudzić, że nie chcę już

więcej spacerować. Mieliśmy jeszcze spory kawałek

do samochodu, a ja nie chciałam

dalej iść, więc mój brat złapał mnie za ręce, odwrócił

do góry nogami i przerzucił mnie

przez swoje ramie. I tak szedł ze mną przez resztę

trasy. Całą drogę się śmialiśmy,

bo on czasem podbiegał i wtedy bardzo

podskakiwałam na jego ramieniu, a czasem szedł

wolno i udawał, że mnie zaraz upuści.

Mama śmiała się razem z nami. Gdy już dotarliśmy 

do samochodu, to Kuba zdejmując

mnie z ramion dla żartu postawił mnie w kałuży. 

Na początku chciałam płakać, 

ale po chwili wszyscy zaczęliśmy się głośno śmiać.

To był bardzo miły dzień. 

Bardzo kocham mojego brata.

 
                                                                                                  Matylda Walendzik, kl. III a

mieć brata:)
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PolecamPolecam
 książki Neli na zbliżające się  

wielkimi krokami wakacje. 
Seria książek Neli nie jest tylko dla tych

osób, które bardzo lubią czytać.
W tajemnicy powiem Wam, że nie jestem fanką czytania
książek, dlatego że nie lubię siedzieć przez dłuższy czas

w jednym miejscu:(. Jednak książki Neli mają 
w sobie "to coś", że czytanie staje się wielgachną frajdą.

Znajdziecie w nich fascynującą wiedzę o świecie, a także
wrażenia, którymi Nela dzieli się z czytelnikami 

w interesujący sposób.  Piękne ilustracje błyskawicznie
przenoszą w miejsca, które młoda podróżniczka poznaje. 

Nela swoją pierwszą książkę wydała w wieku 8 lat, a każda
kolejna szybko stała się bestsellerem czyli hitem. 

Książki "Neli Małej Reporterki" nie tylko uczą, ale pokazują 
jak ważne w życiu są marzenia i  wytrwałe 

dążenie do ich spełniania.

W nowszych wydaniach, podczas czytania można również oglądać
filmiki z wypraw, dzięki kodom do skanowania, 

które znajdują się w książce. Służy do tego specjalna aplikacja.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom 
życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji 

oraz 
niesamowitych przygód z Nelą w plecaku:).

                                               Oliwia Cembrzyńska, kl. IVb
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 Jestem starsza od niej o pięć lat. Ile mam lat? Pewnie już wiecie,
że jeśli dodamy do siebie 5 i 4 to otrzymamy mój wiek:). 

Spytacie jak spędzamy czas?
Najchętniej bawimy się razem w co tylko się da:), 

tulimy się i oglądamy razem telewizję. Buziaczki i miłego dnia.
                                                                                              Hania Obrębska, kl. III a

8 lipca obchodzimy Dzień Siostry

Mam na imię Hania i opowiem Wam jak to
jest być starszą siostrą. Bycie siostrą ma
plusy i minusy. Plusem jest to, że mam z kim
się bawić, a minusem to, że ciągle zabiera mi
moje rzeczy i nie sprząta zabawek. Spytacie
ile moja młodsza siostra ma lat i jak ma na
imię? Moja siostra to Emilka i ma 4 latka,
ale wygląda na starszą, bo jest wysoka. 
           To teraz mała zagadka.

SIOSTRY SĄ SUPER!SIOSTRY SĄ SUPER!

 Rodzeństwo jest ekstra. 
Po pierwsze, starsze  rodzeństwo w wolnej chwili spędza ze

mną czas grając w różne gry. Po drugie, starsza siostra i brat
pomagają mi czasami w odrabianiu lekcji. Poza tym, czasami
kupujemy sobie różne fajne prezenty. Mam wspólny pokój z
bratem i dzięki temu nie czuję się samotny. Pomimo różnicy

wieku między nami, bardzo dobrze się dogadujemy 
i możemy na siebie liczyć.

Ale są jeszcze minusy...Wydaje mi się, że im starsze jest moje
rodzeństwo, tym mniej czasu mi poświęca. Szczególnie mój
starszy brat, który kiedyś poświęcał mi więcej uwagi i tego

bardzo mi brakuje.  Ciszę się , że mam siostrę i brata,
 że jestem ich MŁODSZYM BRATEM:)

Marcel Galian, kl. IIIa
17



Cześć, jestem Maciek. 

Opowiem Wam jak to jest być bratem. 

Mam starszą siostrę, która ma 15 lat, 

a ja jestem od niej o 5 lat młodszy.

Często sobie pomagamy w pracach domowych. Wspólnie

oglądamy różne filmy. Kiedyś jak byliśmy na wakacjach to

graliśmy w piłkę nożną i moja siostra przez przypadek

wpadła do wody. Cała moja rodzina się z tej sytuacji bardzo

śmiała. Fajnie jest mieć rodzeństwo,

bo można wtedy się bawić z bratem/siostrą. 

Maciej Zajm, kl. III a

Jestem bratemJestem bratem  
i dobrze mi z tym!i dobrze mi z tym!

Nazywam się Janek. Mam dwójkę rodzeństwa. Moja siostra

ma na imię Paulina i ma 18 lat, a mój brat ma na imię Piotrek 

i ma 14 lat. Z Piotrem uczymy się w tej samej szkole.

Najczęściej spędzamy razem

czas w kuchni, bo wszyscy lubimy gotować. Często

wybieramy przepis z internetu i wspólnie gotujemy. Naszym

ulubionym daniem są sajgonki. Posiadanie starszego

rodzeństwa jest super. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc w

odrabianiu lekcji. Mój starszy brat nauczył mnie grać w nowe

gry na komputerze, a siostra robi najlepsze omlety i ciasta.

Często razem gramy w szachy lub monopol. Fajnie jest mieć

starsze rodzeństwo, bo gdy rodzice są w pracy to ja prawie

nigdy nie jestem sam w domu.

Janek Gasiewicz, kl. III a

Dzień Brata obchodzimy 24 maja
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Znam prosty sposób na spaghetti
Bierzemy patelnię, lejemy 10 ml oliwy extra vergine .

 Obieramy dwa ząbki czosnku i kroimy go na plasterki.
Dodajemy 100 g mięsa mielonego wołowego i podsmażamy oraz

dodajemy trochę soli i pieprzu do smaku . 
Gdy podsmażymy wszystko dodajemy 

passatę pomidorową (przecier pomidorowy) 600 g 
czyli całą butelkę. 

W między czasie wstawiamy garnek z wodą około 2,5 l, którą
solimy i dodajemy szczyptę oliwy. Czekamy aż woda się zagotuje . 
Zaglądamy do naszego sosu, mieszamy i czekamy aż się podgotuje,

sprawdzamy do smaku czy nie trzeba dosolić lub dopieprzyć . 
Gdy nam smakuje dodajemy około 100 g tartego sera grana padano ,

mieszając przy tym nasz sos. 
Gdy zagotuje się woda w garnku dodajemy 300 g makaronu

spaghetti . Wkładamy makaron , czekamy aż się zmieści cały do
garnka i mieszamy. Makaron gotujemy około 5 min . 

Wyjmujemy durszlak by odcedzić makaron. Po ugotowaniu wlewamy
go do durszlaka. Durszlak wstawiamy do zlewu by nie narozlewać. 
Po odcedzeniu wrzucamy makaron do sosu mieszając i trzymając

sos na małym ogniu cały czas . Po dokładnym wymieszaniu
nakładamy na talerze . Polecam dodać odrobinę oliwy pepperoncino

dla podkręcenia smaku. Taki makaron uwielbiam. 
BON APETIT 

 
Jakub Sulejewski, KL. III a
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Cześć mam na imię Zuzia, opiszę wam 2 potrawy, które najczęściej 
przygotowywane są u mnie w domu. 

 Tagliatelle z sosem serowym
Składniki: 

świeży makaron tagliatelle ze szpinakiem-250g, czosnek-2 ząbki, cebula-1 lub 2 szt., 
białe wino- 150ml, papryczka chili-1 lub 2 szt, suszone orengano- 1 łyżeczka, 

gorgonzola-200g, oliwa z oliwek- do smażenia,  słodka śmetanka 30 %- 100 ml, 
skórka starta z jednej limonki, pomidory koktajlowe-8 szt, 

sól i pieprz, świeża bazylia- 1 garść, ser pecorino-200g

Przygotowanie:
Krok pierwszy: czosnek kroimy w cienkie plastry, cebulę w drobną kostkę i drobno posiekaną papryczkę chili

podsmażamy na patelni na rozgrzanej oliwie.  Doprawiamy oregano. gdy cebula się zeszkli dolewamy białe wino, a
gdy wino odparuje - dodajemy połowę gorgonzoli. Mieszamy, aż się roztopi i połączy z resztą składników. Dodajemy
śmietankę i drugą połowę gorgonzoli. Gotujemy ok. 5 minut. Dodajemy połowę startej limonki i gotujemy chwilę, aż

sos zgęstnieje, a smaki się połączą. 
Drugi krok: makaron gotujemy w osolonej wodzie. Według wskazań na opakowaniu.  Odcedzamy i dodajemy do sosu 

z odrobiną wody z gotowania. Mieszamy i dodajemy pieprz. 
Krok trzeci: Porcje makaronu wykładamy na talerze. Posypujemy z wierzchu serem startym na tarce o drobnych

oczkach i drugą połową startej limonki. Makaron podajemy z cząstką limonki, 
połówkami pomidorków koktajlowych i świeżymi listkami bazylii.

 Cinamon rolls z kubka :)):
Składniki: mąka pszenna BIO-200g,
proszek do pieczenia-1 czubata łyżeczka, 

miękkie masło- 1 łyżka, cukier waniliowy- 1 czubata łyżeczka,
 żółtko jajka-1szt, mleko-110 ml, sól- 1 szczypta. 

Dodatkowo: mąka pszenna- do oprószenia deski, roztopione masło-4 łyżki, cukier trzcinowy- 2 łyżki, cynamon-1
łyżeczka, świeża mięta-4 małe gałązki. 

Przygotuj: wałek do ciasta, kubki ceramiczne-4 szt., pędzelek sylikonowy, mikrofalówkę na moc 600. 
Wykonanie: wszystkie składniki ciasta umieszczamy w misce. Mieszamy łyżką do uzyskania konsystencji
ciasta pierogowego. Deskę oprószamy mąką. Wykładamy na nią ciasto i wyrabiamy rękoma do momentu
uzyskania odpowiedniej elastyczności. Ciasto rozwałkujemy, nadając mu kształt prostokąta o grubości
ok. 0,5cm. Ciasto smarujemy rozpuszczonym masłem. Pozostawiamy ok. 1,5 łyżki masła do
wysmarowania kubków. Cukier trzcinowy mieszamy z cynamonem w małej miseczce. Posypujemy obficie
całe ciasto i zwijamy w rulon wzdłuż krótszego boku. Lekko dociskamy i odstawiamy na 10 minut.
Kubeczki smarujemy 3/4 wysokości rozpuszczonym masłem. Do środka wsypujemy 1 łyżeczkę cukru
wymieszanego z cynamonem i rozprowadzamy po powierzchni, obracając kubek. Nadmiar cukru
odsypujemy z powrotem do miseczki. Ciasto kroimy na 4 równe części. Każdą z nich wrzucamy do
kubeczka zwojami do góry. Kubeczki wstawiamy na 2 minuty do mikrofalówki ustawionej na moc 600 W.
Kubeczki wyjmujemy z mikrofalówki. Do każdego z nich wkładamy gałązkę mięty. Podajemy ciepłe. Jak
chcecie do piekarnika to wstawiamy na ok. 17 minut:). To są przepisy na moje potrawy, jak macie jakieś
pytania do mnie to można mnie zobaczyć w sali 17. Zobaczymy czy sobie poradzicie:).

Pomysł na obiad i deser:)Pomysł na obiad i deser:)
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Lubię marzyć, więc dobrze, że marzenia nic nie kosztują, bo byłbym bankrutem.
Mimo takich marzeń lubię swoją prawdziwą szkołę, obecnych nauczycieli oraz
koleżanki i kolegów z klasy i świetlicy. Trzymajcie się drodzy Czytelnicy. 
                          Serdecznie pozdrawiam. Pa!!!

Marzę o tym, żeby w szkole
przerwy trwały czterdzieści

pięć minut,
a lekcje tylko kwadrans.
Miałbym więcej czasu 

na odpoczynek
i na rozmowy z kolegami 

i koleżankami.

Świetnym pomysłem byłoby,
żeby na stołówce była
codziennie pizza na

obiad, a do picia cola albo inny
napój gazowany i dodatkowo

nuggetsy
które uwielbiam.

Bonusem byłyby częste
wycieczki, np. na Farmę Iluzji,
do Muzeum Wojska Polskiego 

czy Parku Linowego.

Chciałbym, aby były cichsze dzwonki, a nie takie głośne, 
bo bębenki prawie pękają w uszach, wrażliwszym może grozić

nawet zawał serca. 
Wybrałbym na dźwięk dzwonka pianie koguta, 

albo beczenie owcy.
Na koniec chciałbym, żeby szkoła była

koloru niebieskiego w kształcie
litery x i żeby była bardzo duża.
Kolor niebieski to mój ulubiony, 

a taki kształt 
byłby ciekawy i pomieściłby 

więcej uczniów.

Cześć mam na imię Antosia. Chciałabym, aby w mojej szkole marzeń
był język hiszpański i czeski.

Po Hiszpańsku cześć - hola,
 a po Czesku -ahoj. 

Pierwszego dnia w w szkole bałam się, że nie będę miała przyjaciół.
Ale okazało się, że jest odwrotnie. Większa część moich 

koleżanek i kolegów z klasy chodziła ze mną do przedszkola. 
Podoba mi się jak wygląda budynek szkoły, więc nic bym nie

zmieniała. Odjęłabym niektóre przedmioty...ale zostawię to dla siebie,
bo mogłabym kogoś urazić.

            PS 
Dodałabym 8 minutową przerwę :). Co wy na to?

 
                                              Antosia Suchowiecka, kl. III a

Erwin Kowalski, kl. III a
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            Interesuję się speedcubingiem 
                         czyli układaniem Kostki Rubika na czas.              
               Nazwa tej magicznej kostki pochodzi od jej twórcy, 

 który był Węgrem. 
 

W 2021 r. Tymon Kolasiński pobił rekord świata
w układaniu kostki Rubika! Polak w konkurencji

3x3 wykręcił średni czas 5,09 sekundy.

Kostka RubikaKostka Rubika

Została wymyślona w 1974 r. czyli  48 lat temu i pomimo upływu tak
długiego czasu jej ułożenie jest zagadką dla wielu osób.  

Ernő Rubik był architektem i rzeźbiarzem, który skonstruował model
kostki, aby swoim uczniom wyjaśnić zasady przestrzenności 

i trójwymiarowości.

Chwila z krzyżówką:)Chwila z krzyżówką:)

Ismail Israilov, kl. IIII a
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Namalował m.in. takie obrazy jak: „Bitwa pod Grunwaldem”,  „Konstytucja 3

Maja 1791 roku” oraz „Hołd pruski”. Oprócz obrazów historycznych Matejko

tworzył także portrety.  Jednym z  ostatnich jego dzieł był cykl portretów

"Poczet królów i książąt polskich" - 44 rysunki wykonane ołówkiem.  

Mikołaj Kopernik-obraz olejny
autorstwa Jana Matejki

przedstawiający Mikołaja
Kopernika w trakcie

obserwacji nieba z jego
prywatnej wieży na wzgórzu
katedralnym we Fromborku

Cześć, w tym artykule opowiem Wam o

wybitnym malarzu Janie Matejko, który

urodził się w czerwcu 1838 r. w Krakowie. 
Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jan był

dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. 

Miał siedem lat, gdy stracił mamę. 

Mając 26 lat malarz poślubił 18-letnią Teodorę

Giebułtowską. Mieli piątkę dzieci, ale przez chorobę

psychiczną żony nie byli szczęśliwi. Teodora Matejko

namalowana została na wielu obrazach. 

Pozowała mężowi m.in. jako królowa Bona Sforza 

w „Hołdzie pruskim”.

Jan Matejko malował obrazy historyczne i ważne dla Polski.

Wówczas opiekę nad nim i resztą rodzeństwa przejęła jego starsza

siostra. Nie miał lekkiego dzieciństwa. Jego ojciec nie należał do zbyt

opiekuńczych. W gimnazjum Matejko nie radził sobie dobrze 

z przedmiotami, za wyjątkiem sztuki. 

U schyłku życia Matejko namalował

także swój autoportret, który

uznawany jest za jeden z jego

najwybitniejszych obrazów.

MIeszko I według Jana
Matejki, obraz pokolorowany 

po śmierci malarza.
 

Portret Kazimierza
Wielkiego wykonany

ołówkiem
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Jan Matejko na swoim obrazie

umieścił zarówno świadków
podpisania dokumentu, jak i tych,

którzy dla całej sprawy mieli
ogromne zasługi, oraz tych, którzy

jawnie Konstytucji mówili„nie”, 
np. Franciszka Ksawerego

Branickieg.
 

Obraz Jana Matejki "Konstytucja 3 maja 1791 roku”, powstał z okazji 100 rocznicy
uchwalenia konstytucji czyli w 1891 roku. 

Obraz jest bardzo duży, jego wymiary to  247 × 446 cm. 
 

Na obrazie po lewej stronie,  odnajdujemy m.in. wstępującego na schody kościoła
króla Stanisława Augusta i kroczącego za nim współtwórcę Konstytucji Hugo

Kołłątaja. Matejko namalował także prezydenta Starej Warszawy Jana Dekerta,
który zmarł w 1790 r., czyli na rok przed uchwaleniem Konstytucji. Dekert walczył 

o prawa mieszczan, zawarte potem w majowej Konstytucji. Matejko postanowił
umieścić go na swoim obrazie, aby w ten sposób go uhonorować.

 

Co ciekawe: miał bardzo

 słaby wzrok 

i cierpiał z tego powodu. Zdarzało

się, że na ulicy nie poznawał ludzi.

Z powodu wady wzroku nie mógł

walczyć w powstaniu 

 styczniowym, czego bardzo

żałował. Pomagał wożąc

powstańcom  broń i wspomagając

ich materialnie. 

Jan Matejko zmarł 1 listopada

1893 roku w wieku 55 lat

wskutek pęknięcia wrzodu

żołądka. Pochowano go na

cmentarzu Rakowieckim w

Krakowie.

Obrazy Mistrza JanaObrazy Mistrza Jana

Obrazy Matejki były

prezentowane w całej

Europie i zdobywały liczne

nagrody. Mimo to malarz

często rozdawał znajomym

swoje dzieła albo sprzedawał

je za symboliczne kwoty.

Na obrazie można także odnaleźć Stanisława Małachowskiego - Marszałka Sejmu

Wielkiego, który był jednym ze współautorów Konstytucji 3 maja. Przedstawiony został

jako postać niesiona przez Aleksandra Linowskiego i Ignacego Wyssogotę Zakrzewskiego

- posłów Sejmu Wielkiego.  Stanisław Małachowski w jednej ręce trzyma dokument

 - Konstytucji, w drugiej -laskę marszałkowską. 

 

 
W czasie II wojny światowej został ukryty przed Niemcami. Był przechowywany we wsi pod

Lublinem,  zakopany pod ziemią przez trzy i pół roku.  
Gdy wojna się skończyła, obraz został odkopany i trafił po konserwacji do kolekcji 

Muzeum Narodowego w Warszawie.  
W muzeum  oglądałem wiele innych obrazów, ale ten był najciekawszy, 

dlatego Wam o nim opowiedziałem:

Obraz “Bitwa Pod Grunwaldem” widziałem podczas

wycieczki szkolnej do Muzeum Narodowego w

Warszawie. Ten obraz jest ogromny, jego wymiary 

to ok. 10 m szerokości i 5 m wysokości. 

Na tym obrazie przedstawiona jest walka wojsk

polskich i litewskich z wojskami Zakonu

Krzyżackiego. Jest na nim także sam Jan Matejko.

Obraz był malowany aż przez 5 lat. 
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Kornelia Napora, kl. II c

Chwila z krzyżówką:)Chwila z krzyżówką:)
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MOJE ULUBIONE ŚNIADANIE
Omlet Królewski      

Składniki:
2 jajka

3-4 łyżki mąki

łyżeczka cukru wanilinowego

szczypta soli

łyżka śmietany

masło klarowane do smażenia

Sposób przygotowania:
2 białka wbijamy ze szczyptą soli do miseczki i ubijamy na sztywną pianę.

W drugiej miseczce mieszamy 2 żółtka, 3-4 łyżki mąki, łyżeczkę cukru

wanilinowego i 1 łyżkę śmietany. Dodajemy ubite białka i smażymy na złoto 

z obu stron na maśle klarowanym.

Ciesz się smakiem! 

PS

Można jeść również z dżemem, cukrem pudrem lub bez dodatków.

  Kładzione kluseczki 

z serka homogenizowanego  

Składniki:
serek homogenizowany wanilinowy

3-4 czubate łyżki mąki

jajko

łyżeczka soli

Sposób przygotowania:
Mieszamy mąkę, jajko , 3/4 serka homogenizowanego,

Gotujemy osoloną wodę,

Po zagotowaniu kładziemy na wodę łyżką ciasto,

Po wypłynięciu gotujemy ok. 4 minut.

Po ugotowaniu polewamy kluseczki resztą serka. Gotowe!

Ciesz się rozpływającymi w ustach kluseczkami!

 

Miłego oraz smacznego gotowania!
                                                                                      Amelia Pikuła, KL. III a 26
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Sprawdź się!

Dawna stolica Polski
Ptak odlatujący z Polski na

zimę
Jeden z kolorów
Tym włącza się telewizor
Zielone, podłużne warzywo
Twardy...do zgryzienia
Mieszkają w nim domowe

rybki
W tym miesiącu zaczyna
się wiosna
 Wygrać po angielsku
Domowe buty
Przykrywamy się nim, gdy
jest zimno
 Żółty owoc
Przeciwieństwo zimna
Znoszą je kury
Poślubiła go Calineczka

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
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Powodzenia!

Na pierwsze 20 osób, które przyniosą 
do świetlicy na II piętrze

rozwiązania wybranych 3 krzyżówek,
 czekają długopisy Kornelówki!

Dominik Jabłoński, kl. IIc

Zdobądź nagrodę!


