
marzec - kwiecieo 2013, nr 3 

Gazetka Szkolna SP NR 6 

     

 

 

Skład redakcji: Natalia Bajgier, Anita Bajgrowicz, Zosia Gajewska, Ania Krówka, Wiktoria 
Michalak, Kasia Niżnik, Sandra Pawlak, Kasia Rzepka, Weronika Van Elder, Justyna 
Zwierzchowska, Anna Gazda. 

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprowadź zajączka do kurczaczka 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Bajgrowicz 



Wielkanoc 

Co to jest Wielkanoc ??? 

To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaostwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania 

Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy 

rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana 

rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie 

rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeo. Wielkanoc wieoczy okres Wielkiego Postu i 

poprzedzający ją Wielki Tydzieo. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z 

Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie pokarmów, pisanki, śmigus-

dyngus).  

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po 

wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym – ludzie   

z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. 

Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. 

Jakie są symbole i tradycje związane z Wielkanocą ??? 

Świąteczne porządki - Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, 
by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy  
z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Święconka – Wielka Sobota to dzieo radosnego oczekiwania. Koniecznie należy tego dnia 
poświęcid koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąd baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kooczy się post). Święci się też chrzan, – bo 
„gorycz męki Paoskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło 
– oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Tego dnia święci się również wodę. 
Święconkę je się następnego dnia, po rezurekcji.  

(Specjalnie dla dziewcząt  - Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz  
w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty 
urody!) 

Wielka Niedziela – dzieo radości  - Dzieo Zmartwychwstania Paoskiego - Według dawnych 
wierzeo poranny huk petard i dźwięk dzwonów w Wielką Niedzielę miał obudzid śpiących  
w Tatrach rycerzy, poruszyd zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów.  
Po rezurekcji zasiada się do świątecznego śniadania. Najpierw należy podzielid się jajkiem  
i złożyd sobie świąteczne życzenia. Na stole nie może zabraknąd baby wielkanocnej i dziada, 
czyli mazurka.  

Lany poniedziałek - śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe 
znamy. Oblewad można prawie wszystkich i prawie wszędzie. Zmoczone tego dnia panny 
mają większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obrazi – to nieprędko znajdzie męża. 
Wykupid się można od oblewania pisanką – stąd każda panna powinna starad się, by jej 



kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, daje jej  
do zrozumienia, że mu się podoba.   

Oczywiście mowa tu o delikatnym psikaniu wodą z plastikowych śmigusówek, a nie laniu 

wody wiadrami. Bo to ostatnie przyjemne ani zabawne już nie jest. Pamiętajmy, że 

tradycja związana z tym dniem powinna byd praktykowana w granicach rozsądku. 

Wielkanocne jajo - Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. 
Tradycja robienia pisanek, obdarowywania się nimi i dzielenia się święconym jajkiem sięga aż 
czasów starożytnych. 

 Ania Krówka 

 

JAK ZROBID WIELKANOCNE PISANKI? 

Pięknie zdobione jaja od wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie 
powinno ich zabraknąd w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia 
i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.  

 

 

 

 

 

Tak jest najprościej! 
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której 
rozpuszczony został barwnik. Intensywnośd koloru zależy od tego, ile czasu jajo jest 
zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą można również barwid tylko 
fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego 
barwnika, by skorupka była w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też 
pamiętad, że kolor możemy utrwalid, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki lakierem 
do włosów. 
Przepis na wydmuszkę 
Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchaj w jedną dziurkę. Poproś 
rodziców, żeby ci pomogli. Jak wyleci z jajka białko i żółtko, to możesz je pokolorowad. 
Barwniki z natury 
Piękne kolory skorupek można uzyskad, stosując naturalne barwniki roślinne. Świeżo 
wyciśnięty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne odcienie różu i czerwieni, 
sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie cieplej żółci 

 



aż do rudawego brązu, zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa – 
na zielono. 
Woskowanie 
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy jajo 
w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części ukryte 
pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzed wosk miękką 
ściereczką. 
Koronkowe wzory 
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobid misternymi wzorkami. Metoda jest 
prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakooczonym nożem „wydrapad” dowolne motywy. 
Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda 
dla wytrwałych. 
Pisanki – oklejanki 
Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą one  
z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej 
folii wyciąd fantazyjne elementy, a potem nakleid je na skorupkę tak, jak podpowiada im 
wyobraźnia. 
Malowanie lakierem do paznokci 
W sklepach można kupid lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach tęczy. Mając  
do wyboru taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie mogło bez problemu namalowad  
na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę. Lakier należy nanosid  
na skorupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem. Uwaga: małe dzieci 
nie lubią długo czekad na efekt swojej pracy. Ucieszą się, jeśli będą mogły użyd lakieru szybko 
schnącego. 
Jak zrobid kurczaczka z waty? 
Z 2 kulek zabarwionej na żółto waty, drucika (najlepiej w czerwonej osłonce), 2 czarnych 
koralików i kawałeczka dośd sztywnego czerwonego materiału można błyskawicznie zrobid 
sympatycznego kurczaczka. W kuleczki z waty (jedną mniejszą – główkę, drugą większą – 
tułów) wkłuwamy drut. Wyginamy go tak, by główka była pod odpowiednim kątem  
do tułowia. Kooce drucika zaginamy, by wata się nie zsuwała. Doklejamy oczka z koralików  
i dziobek z czerwonego materiału. Nóżki kurczaczka robimy z drutu owiniętego czerwoną 
przędzą lub materiałem. 
Baranek z futerka 
Mały rulonik ze sztywnego papieru oklejamy kawałkiem białego futerka. Z jednej strony 
przymocowujemy niezbyt duży pompon z białej puszystej włóczki (głowa) i 2 maleokie 
pomponiki (uszy). Doklejamy oczy z koralików i pyszczek wycięty z paseczka czarnego lub 
brązowego materiału. Z drugiej strony rulonika przymocowujemy ogonek  
z pomponika. Nóżki baranka możemy zrobid z cienkich patyczków lub zapałek oklejonych 
skrawkami białego futerka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Przepisowo    

 Przepisy na Wielkanoc 

Mazurek 

wielkanocny    

 
Składniki 

mąka 1 szklanka  

cukier 0.5 szklanki  

suszone śliwki 8 sztuk  

orzechy włoskie 8 sztuk  

białko 1 sztuka  

żółtko 1 sztuka  

proszek do pieczenia 1 łyżeczka  

cukier puder 3 łyżki  

Sposób przygotowania 

Do małego rondelka wsypujemy mąkę, żółtko, margarynę, proszek do pieczenie, cukier  

i razem wszystko wyrabiamy. Zagniecione ciasto wkładamy do zamrażalki na 5 - 10 minut, 

aby je ochłodzić. Po wyjęciu z lodówki, 2/3 ciasta rozwałkować, po czym uformować na małą 

blachę o wymiarach 20 – 30 cm. Z pozostałego ciasta zrobić wałeczki na obramowanie ciasta 

i ułożyć kratkę. Ciasto należy nakłuć widelcem, posmarować białkiem, po czym poukładać 

śliwki i wszystko posypać zmielonymi orzechami włoskimi, cukrem pudrem. Mazurka 

pieczemy przez 45 minut w temperaturze 200 stopni. 
Kasia Rzepka 
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W tym roku Prima Aprilis (z łac. 1 kwietnia) – święto żartów i uśmiechu wypada  
w Poniedziałek Wielkanocny. W jednym dniu będziemy oblewad się wodą i robid sobie 
żarty. Zapowiada się dzieo pełen śmiechu i radosnej zabawy!!! 

Podpowiadamy kilka pomysłów na żarty w Prima Aprilis 

Dla rodziców : 

sąsiada skarżącego się: „Paostwa pociecha wylała  
na mnie wiadro wody. O sprawie została poinformowana policja, należy się zgłosid  
po dziecko w najbliższym komisariacie”. (Należy poinformowad, że to żart, zanim rodzice 
dotrą na komisariat!) 
 

Dzwonimy do rodziców i mówimy, że podczas spaceru ktoś bezlitośnie oblał nas wodą. 
Prosimy, by przybiegli po nas z kocem, bo trzęsiemy się jak galaretka i już odczuwamy 
pierwsze objawy przeziębienia… (Na pewno zjawią się w kilka sekund). 
 

 

Dla sąsiadów: 

samochodem. To czy się nabiorą uzależnione jest wyłącznie od naszych zdolności aktorskich.  
 
Dla kolegi : 

 swojego numeru w telefonie kolegi na mama, zadzwoo i powiedz „że ma 

natychmiast wrócid do domu i ma szlaban na wszystko” jeśli spyta za co, odpowiedz, że za to 

co wyrabiałeś w szkole :D  

Dla nauczycieli (w pierwszym dniu szkoły po przerwie świątecznej – tzw. zaległy żart): 

, wy będziecie mieli ubaw, a nauczyciele nie będą wiedzieli  

o co chodzi i z pewnością też ostatecznie zareagują śmiechem  

 

    Powodzenia !!!  

Pamiętajcie, by nie przesadzid z żartami i aby Wasze żarty były w dobrym guście, to znaczy 

nie obrażały nikogo i zbytnio nie stresowały. 

 

      Weronika Van Elder, Kasia Rzepka   
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Święta, święta …, a po świętach… 

sprawdzian 

szóstoklasisty

 

4 kwietnia bieżącego roku uczniowie klas szóstych przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty. 

Jak on przebiega? 

W tym dniu do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie klas szóstych. Nie są oni jednak w ten 

dzieo zwykłymi dziedmi przechadzającymi się po korytarzach. Są odświętnie i schludnie 

ubrani. W rękach trzymają potrzebne przybory geometryczne oraz długopisy z czarnym 

atramentem i ołówki, w kieszeniach stres, kilogram pozytywnych myśli  i 10 litrów szczęścia 

 a w głowie niezliczone ilości wiedzy   

Piszą test w osobnych ławkach, tak, aby nikt nie mógł od nikogo odpisad – a tego dopilnuje 

już surowa komisja. Mają 60 minut na napisanie testu i przeniesienie odpowiedzi na kartę. 

Po upływie wyznaczonego czasu wszyscy opuszczają salę egzaminacyjną i dzielą się swoimi 

emocjami z kolegami i koleżankami, wykonują telefony do rodziców, rodzeostwa, dziadków, 

ciod, sąsiadów… i z uczuciem ulgi („Jest już po wszystkim”) i wyczerpania („Dałem/dałam  

z siebie wszystko”) udają się do domu. 

Co będzie w tym dniu ważne? 

Ważny będzie stosunek uczniów do testu oraz podejście do niego. Warto byd bardzo solidnie 

przygotowanym, aby napisad test w pełnej mierze swoich możliwości. Obowiązuje wtedy 

strój galowy – lecz zarazem skromny, elegancki.  

Mamy nadzieję, że na sprawdzianie poradzicie sobie doskonale, a stres Was ominie 

szerokim lukiem. Szkoda Szóśtoklasiści, że nie możemy Wam pomóc w trakcie tego testu. 

Jedyne co mogliśmy zrobid, to zredagowad ten artykuł i życzyd Wam POWODZENIA! 

                                                                           

 Kasia Niżnik 
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Trudne sprawy i Pani Lusia 

 

                              Pomocy! Wszystko zniosę, tylko  nie  test  szóstoklasisty !!!  

Droga Pani Lusiu! 

Piszę do Pani ten list z ogromną prośbą o pomoc. Jestem uczennicą klasy szóstej, a przy mnie 

nadal (od 1 klasy) stoi stres .Nie mogę już wytrzymad! Te wszystkie pytania, zadania, 

rozwiązania, liter : małe i duże – mam dośd! 

Wszystko mi się miesza, a dłonie trzęsą się tak, że nie mogę utrzymad długopisu. Proszę, 

doradź. Jak porodzid sobie ze stresem? 

                                                                                        Zniechęcona i Wystraszona 

-Może na początek się przedstawię  :Jestem Pani Lusia i pracuje w szkolnej gazetce  

w dziale: Trudne sprawy. Będę pomagad uczniom w trudnych sytuacjach, z którymi nie 

wiedzą do kogo się zwrócid i jak rozwiązad dany problem. Możecie podpisywad się 

inicjałami bądź wymyślonymi nazwami. W każdym razie postaram się wam jak najlepiej 

pomóc. Nie wstydźcie się i napiszcie do mnie: szostkanaszesc@tlen.pl , a ja odpiszę  

na każdy list! 

- Wracając jednak do tematu. Wszystkim nam doskonale wiadomo, czym jest stres. W skrócie 

: Stres jest czynnikiem biologicznym, reakcją organizmu na stawiane mu wymagania. Podam 

Tobie kilka sposobów na pokonanie tego paskudztwa! 

Jak radzid sobie ze stresem? 

Przede wszystkim, kiedy już poznaliśmy wroga, musimy zdad sobie sprawę z tego, że stres 
jest czymś, co możemy bez problemu pokonad; to przekonanie na pewno pomoże nam  
w walce ze stresem. Polecane sposoby na stres są różne, do najciekawszych należą: 

1. wizualizacja – na kilka tygodni przed stresującym nas egzaminem zaczynamy codziennie 
powtarzad wizualizację sceny egzaminu; tak jednak ją kreujemy, abyśmy mogli się do niej 
pozytywnie nastawid oraz aby stworzyd sobie w myślach obraz łatwego, z sukcesem zdanego 
egzaminu, który w ogóle nas nie stresuje; 

2. zmiana otoczenia – regularne wyjścia na spacer są doskonałym sposobem  
na odprężenie i zaprzestanie myślenia o stresującej sytuacji; 

mailto:szostkanaszesc@tlen.pl
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3. system nagród – jest to kolejna ciekawa metoda radzenia sobie ze stresem;  
w myślach obiecujemy sobie pewną nagrodę, czynnośd czy rzecz sprawiającą nam 
przyjemnośd, na którą sobie pozwolimy, jeśli uda nam się pokonad stres w określonej 
sytuacji; 

4. koncentracja – w tej metodzie ważne jest, aby skoncentrowad się na jakimś działaniu – 
jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy już czekamy na egzamin. Wystarczy np. 
zacząd odliczad liczby od 30 do 1 albo wykonad proste zadanie matematyczne. 

Na pewno złym sposobem na poradzenie sobie z sytuacją stresową jest zażywanie 
jakichkolwiek lekarstw, mających na celu farmakologiczne wyciszenie organizmu – ich 
skutkiem ubocznym jest bowiem obniżenie naszej efektywności ; jeśli bardzo chcemy 
uspokoid organizm jakimiś środkami, warto wybrad te bezpieczne , np. herbatkę  
z melisy. W ramach walki ze stresem niewskazane jest również jedzenie słodyczy. Powodują 
one chwilową poprawę nastroju ze względu na skok glukozy we krwi, następnie szybki 
spadek nastroju. Warto natomiast wprowadzid do diety wszelkie pokarmy zawierające 
przeciwutleniacze czy magnez – oba te składniki pozwalają zmniejszyd ciśnienie krwi, 
ustabilizowad pracę serca oraz uczynid nas silniejszymi  
w walce ze stresem. 

Myślę, że te rady mogą Ci bardzo pomóc. Pamiętaj: Nie przejmuj się jeśli coś pójdzie gorzej! 

Na pewno dasz sobie świetnie radę i wszystko będzie Ok. Serdecznie pozdrawiam, życząc 

powodzenia    

                                                                                                Pani  Lusia 

 

A teraz rozmowa z osobą, która sprawdzian szóstoklasisty ma już dawno za sobą…  

Wywiad z byłą uczennicą naszej szkoły - Mariolą Niżnik 

6na6: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Na początek proszę, byś 

przedstawiła się nam tak, aby osoby, które Ciebie nie znają, mogły Cię poznad  

Mariolka: Mam na imię Mariola, mam 13 lat i uczęszczam do 1 klasy Gimnazjum 

Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika przy 1LO w Krośnie. Jeszcze rok temu byłam 

uczennicą Szóstki. 

6na6: Jak wspominasz naszą wspaniałą szkołę? 

Mariolka: Bardzo dobrze, ponieważ to tu, po raz pierwszy poznałam wspaniałych 

znajomych oraz dzięki tej szkole odkryłam swoje umiejętności i pasję. 

6na6: Jakie uczucia towarzyszyły Ci, gdy opuszczałaś mury tego budynku? 

Mariolka: Było mi bardzo smutno, ponieważ trudno jest rozstawad się z osobami, z którymi 

przeżyło się tyle wspaniałych chwil! Było mi przykro, że we wrześniu nie spotkamy się  

w tym samym gronie, bo bardzo zżyliśmy się ze sobą. 
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6na6: Jak zapamiętałaś dzieo pożegnania ? 

Mariolka: Pamiętam ostatnią chwilę w naszej klasie, gdy koleżanki i koledzy podpisywali 

się na pamiątkowych zdjęciach, a niektórzy  popłakiwali. Mówiliśmy sobie wiele miłych 

słów, dużo wspominaliśmy… 

6na6: Masz ochotę tu powrócid? 

Mariolka: Owszem, bardzo tęsknię za szkołą i czasem mam ochotę tu wrócid, przeżyd to  

jeszcze raz… 

6na6: A jak oceniasz naukę w gimnazjum? 

Mariolka: Na naukę w gimnazjum oczywiście trzeba poświęcid więcej czasu, ale oprócz 

tego są też nowe przywileje chociażby np. dłuższe dyskoteki. Mimo wszystko gimnazjum 

bardzo mi się podoba. 

6na6: Jak przyjęli Was starsi uczniowie? 

Mariolka: Licealiści bardzo ciepło nas przyjęli. Nie dochodzi między nami do sprzeczek, 

wręcz przeciwnie, starsi uczniowie chętnie nam pomagają.  

6na6: Dlaczego dokonałaś właśnie takiego wyboru gimnazjum? 

Mariolka: Wybrałam to gimnazjum,  ponieważ  do tego liceum uczęszczała duża częśd 

mojej rodziny, a z ich doświadczenia wiem, że ta szkoła jest na wysokim poziomie. 

Uznałam, ze w gimnazjum nie będzie inaczej. 

6na6: Czy polecasz naszym uczniom „Kopernika” ? 

Mariolka : Jak najbardziej! Jest to naprawdę świetna szkoła, gdzie oprócz nauki można się 

też świetnie bawid. Już dziś zachęcam do rozważenia tej szkoły przy wyborze gimnazjum. 

6na6: Czy chciałabyś coś przekazad na łamach naszej gazetki? 

Mariolka: Chciałabym podziękowad wszystkim pracownikom tej szkoły za czas poświęcony 

na moją edukację,  a uczniom (zwłaszcza 6 klas) życzę, aby zawsze dokonywali właściwych 

wyborów. 

6na6: Dziękujemy za wspaniały wywiad! Miejmy nadzieję do zobaczenia  Życzymy Ci 

ogromnych sukcesów gimnazjalnych oraz cudownych chwili w nowym gronie szkolnym! 

Mariolka : Dziękuję i przesyłam Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia  Cześd! 

 

 

 Kasia Niżnik (siostra Mariolki ^^) 
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Czy wiesz że… 

Największy pająk świata to… 

ptasznik goliat, który wraz z odnóżami mierzy 30 cm i mieści się tym samym na dużym 

talerzu. Jego mocno owłosione ciało ma 14 cm. Ciekawym faktem jest to, że pająk ten  

w sytuacji zagrożenia strzepuje porastające jego grzbiet parzące 

włoski, a następnie wyrzuca je w stronę przeciwnika. 

 

Najwyższy człowiek świata to… 

Amerykanin Robert Pershing Wadlow do dziś pozostaje 

najwyższym znanym człowiekiem na świecie. Osiągnął wzrost 

272 cm i wagę 222 kg. . Gdy miał 13 lat mierzył już 224 cm. Już  

w wieku 18 lat urósł do 254 cm. W wieku 22 lat, przed śmiercią, osiągnął wzrost 272 cm  

i wagę 222 kg.  

 

Który gejzer wyrzuca najwyższy strumieo wody… 

Gejzerem, który wyrzuca najwyższy strumieo wody jest 

Steamboat znajdujący się w Narodowym Parku Yellowstone,  

w Górach Skalistych. Strumieo wyrzucanej wody osiąga w jego 

przypadku wysokośd ponad 90 m, natomiast najwyższa  

z zaobserwowanych do tej pory fontann miała 130 m wysokości. 

Woda z tego gejzeru może tryskad od 3 do nawet 40 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Weronika Van Elder i Katarzyna Rzepka 



 13 

                          Kącik Urody – domowe maseczki 

Maseczka z banana i awokado 

Składniki: 

1 mały banan  

1 małe awokado  

2 łyżki stołowe naturalnego jogurtu  

2 - 3 krople witaminy E 

   Sposób przygotowania: 

 Miksujemy razem banana i awokado do uzyskania jednolitej masy, dodajemy jogurt  
i witaminę E, miksujemy ponownie do uzyskania jednolitego koloru. 

 Maseczkę nakładamy na przemytą twarz i pozostawiamy na 10 do 25 minut (zależnie 
od wrażliwości naszej skóry). 

 Zmywamy maseczkę z twarzy i po osuszeniu skóry nakładamy krem nawilżający.:) 

 

Płyn na zaskórniki 

Składniki 

1/4 filiżanki gorącej wody  

łyżeczka od herbaty gorzkiej soli  

 3 krople jodyny 

Wymieszać wszystkie składniki i odczekać aż mieszanina ostygnie na tyle, aby nie parzyła 

skóry. Następnie: 

 Rozgrzad skórę twarzy okładem z ręcznika rozgrzanego gorącą wodą (ręcznik nie 
powinien parzyd jak również nie powinien nadmiernie zmoczyd skóry). Ręcznik 
pozostawid na twarzy na 1 - 2 minuty. 

 Wacikiem kosmetycznym nasączonym w przygotowanym płynie dokładnie 
przemywad miejsca z zaskórnikami. 

 Przemycie skóry spowoduje że zaskórnik dadzą się łatwo wycisnąd bez nadmiernego 
podrażnienia skóry. 

 Po usunięciu zskórników przemyd twarz odkażającym tonikiem  

 

Kasia Rzepka 
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Humor 

Na lekcji:  

- Nowak, podaj liczbę dwucyfrową.  

- 34.  

- A jeśli przestawisz cyfry?  

- Nie wiem.  

- Siadaj. Kowalski podaj liczbę 

dwucyfrową.  

- 18.  

- A jeśli przestawisz cyfry?  

- Nie wiem.  

- Jasiu podaj...  

- 33.        

Jasiu biegnie do babci i krzyczy:  

- Babciu, babciu a dziadek poszedł utopid 

kota!  

- Jasiu i bardzo dobrze, ten kot był 

nieuleczalnie chory.  

- Tak wiem, ale kot już wrócił a dziadek 

jeszcze nie! 

Wuefista każe dzieciom robid "rowerek".  

Wszyscy wykonują dwiczenie, tylko Jasio 

położył się na plecach i trzyma 

nieruchomo nogi w górze.  

- A Ty co? - pyta nauczyciel.  

- A ja jadę z górki… 

Dzwoni Jasiu do nauczycielki:  

- Proszę zwolnid Jasia z lekcji.  

- A kto mówi?  

- Moja mama! 

 

Wiosna  

IDZIE WIOSNA  

 

Pada ciepły deszczyk,  

Miłe grzeje słonko,  

Ale jeszcze nocą  

Zimno jest jabłonkom  

Już nad rowem rośnie  

Trawa niby szczotka,  

A pod płotem pierwsza  

Zakwitła stokrotka  

Idzie wiosna, idzie,  

Widad ją z daleka  

A w mieście i na wsi  

Każdy na nią czeka 

 

Kasia Niżnik 
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Wiosenna moda 

Na wiosnę dobrze sprawid sobie nową kurtkę lub płaszcz. Modne są płaszcze w żywych 

kolorach. Nie ma to jak porzucid ciężkie, zimowe okrycie wierzchnie na rzecz lekkich 

kurteczek. Doskonale sprawdzą się one podczas praktycznie każdej pogody. Warto 

postawid na dobre jakościowo wyroby, które posłużą przez wiele sezonów. 

Dobrym pomysłem jest także zakup spódniczki czy sukienki najlepiej w kwiaty. W 
wiosennym okresie warto pokazad nogi i cieszyd się doskonałym humorem. Należy modele 
tego typu stroju dopasowad w zależności od figury. Możemy wybierad spośród fasonów 
takich jak bombki, klasyczne sukienki, tuniki czy szmizjerki. 

Nie można zapomnied także o wiosennym obuwiu. W tym przypadku najlepiej sprawdzą 

się półbuty na koturnie, obcasy oraz dziewczęce balerinki. Coraz większą popularnością 

cieszą się także trampki. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Pawlak, Natalia Bajgier, Wiktoria Michalak 
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      Wiosenna Łamigłówka 

+                                   jest 

Ła                                                              Wan                              K=N           
Zapisz hasło: ………………………………………. 

    Krzyżówka 

 

1. Lód topnieje: robi się z niego …. 

2. Na drzewach zielenieją…… 

3. Rymujesię wiosna  ? 

4. Gdy ……. Świeci bawią się dzieci 

5.  Zimowa panna 

6. Po owej porze roku następuję wiosna 

Kasia Niżnik 
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