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Ptaki
Zaczął się ptasi marzec,
Ptaki przyleciały do naszego kraju.
Słowik i kukułka nam zaśpiewały,
A wróbel, kos i jaskółka
powiedziały:
- To jest nasza spółka!
Sowa także była zła
I machnęła skrzydłem na raz dwa.
Oliwia Faustman

Pomoc Mamie
Pomóc mamie to wielka filozofia.
Umyć gary, wyprasować i
posprzątać.
Przecież to fajna zabawa,
Tylko w kuchni organizowana.
Chociaż sama robię już sobie
śniadanie,
Mama do niczego nie dopuszcza.
Mówi, że jak troszeczkę dorosnę,
To porządki będą dla mnie
błahostką.

Emila Olszewska

Zielona opowieśc
- Wiesz, Julek – mówiła mała Zosia
do swojego starszego brata – czy
ogrodnik Gary ma zwierzątka?
- Nie wiem, Zosiu. Chodźmy do
niego.
Dzieci zapukały do drzwi
sąsiada i usłyszały głośny śmiech:
- To ty się tak śmiejesz? – zapytała
Zosia.
- Tak, śmieję się ze świerszcza,
którego znalazłem w trawie.
- Czy możemy go zobaczyć?
- Pewnie!
- Znalazłeś go w ogrodzie? –
zaciekawiły się dzieci.
- Nie, znalazłem go nad rzeczką. Jeśli
chcecie, pójdziemy tam i znajdziemy
też dla was, lecz musimy przepłynąć
łódką na drugi brzeg.
Dzieci wsiadły do łódki
pokrytej mułem i popłynęły z
ogrodnikiem Garym.
- Żaden nie daje mi się złapać –
oznajmił zdenerwowany Julek –
tylko skacze i kumka!
- To nie świerszcz, tylko żabka –
zaśmiał się Gary.
- Złapałam, złapałam – krzyknęła
Zosia.
- Ja też już mam swojego – wrzasnął
Julek.
- Chodźmy teraz do ogrodu – poprosił
Gary.
Przepłynęli rzekę i poszli do
ogrodu. Tam czekała na nich
niespodzianka…
- Ojej, co to jest? – spytała Zosia.

- To bezdomny piesek.
- Weźmy go do domu, Julku.
- Myślę, że mama się zgodzi.
- Ale najpierw odłóżmy do ogródka
świerszcze! – wrzasnęła Zosia.
- Dobrze.
Dzieci wróciły do domu i
bawiły się z pieskiem do późna.
Nadały mu imię Spot.
Emila Olszewska

Kuchenne Czarodziejki

Mazurek
Pierwszy placek
Składniki:
 7 jaj
 1 szklanka cukru
 2 łyżki sypkiego kakao
 5 łyżek mąki pszennej
 2 płaskie łyżki proszku do
pieczenia
Drugi placek
Składniki:
 25 dag orzechów włoskich
 5 białek
 20 dag cukru kryształu
 1,5 łyżki miodu
 1 łyżka mąki ziemniaczanej
 1 łyżka mąki pszennej

Składniki na krem:
 0,5 l mleka
 1 cukier waniliowy
 5 żółtek
 20 dag cukru
 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
 1 kostka margaryny
Wykonanie pierwszego placka:
Białka ubić na sztywną pianę.
Dodać cukier, żółtka, kakao, proszek
z mąką i wymieszać. Piec w
temperaturze 180 stopni przez 30 –
40 minut. Po upieczeniu przeciąć
placek na dwie części.
Wykonanie drugiego placka:
Białka ubić z cukrem. Dodać
pokrojone orzechy z resztą
składników i wymieszać. Piec w
temperaturze 180 stopni przez 30 –
40 minut.
Wykonanie kremu:
Odlać pół szklanki mleka,
resztę zagotować z cukrem
waniliowym. Utrzeć żółtka z
cukrem, dodać mąkę ziemniaczaną i
pół szklanki mleka. Wszystko wlać
na gotujące się mleko i ugotować z
tego budyń. Utrzeć margarynę,
dodać przestudzony budyń.
Przełożenie placka:
Pierwszy placek – krem –
drugi placek – krem – pierwszy
placek. Na wierzchu polać polewą
kakaową.
Oliwia Zawodnik
Alicja Ślażyńska

Lubię sport
Agnieszka Roma Radwańska polska tenisistka ur.6.03.1989 r.

w Krakowie. Pierwsze lata swojego
życia spędziła w Niemczech, tam też
zaczęła grać w tenisa. Do Polski wraz
z rodziną wróciła w 1995 r. Pochodzi
ze sportowej rodziny. Jej dziadek
Władysław był hokeistą i trenerem
Cracovii, a ojciec i zarazem były
trener i manager Robert był tenisistą,
uprawiał
również
łyżwiarstwo
figurowe. Pierwszy swój turniej
miała
Agnieszka
w wieku 6 lat. Trenerem Agnieszki
jest obecnie Tomasz Wiktorowski.
Tenisistka
została
odznaczona
Złotym Krzyżem Zasługi (2013),
otrzymała
również
Odznakę
Honorową "Bene Merito" (2013).
Nagrody i wyróżnienia
Agnieszki z ostatnich trzech lat to:
2013
Fed Cup Heart Award 2013 (w Strefie
Europa/Afryka grupa I)
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Singles Player of the Year
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Shot of the Year
4. miejsce w Plebiscycie na 10
Najlepszych Sportowców Polski 2013 roku
2014
Fed Cup Heart Award 2014 (w Grupie
Światowej I oraz Grupie Światowej II)
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Singles Player of the Year
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Shot of the Year
Najlepsza zawodniczka Fed Cup 2014
2015
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Singles Player of the Year
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Match of the Year
Nagroda WTA Tour w kategorii Fan
Favorite Shot of the Year

3. miejsce w Plebiscycie na 10
Najlepszych Sportowców Polski 2015 roku

Krystian Jatczak
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Pleciemy z nich wianki
Przylatują na wiosnę
To pierwsza ……… roku
Grzeje coraz mocniej
Pyli w lutym i ma długie bazie
Co roku przybywa nam…
Marika Hauda
Marta Hauda

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Zlatują się trzy sroczki i
rozmawiają.
Pierwsza:
- Kupiłam sobie zegarek!
Druga:
- A ja kupiłam sobie dwie krowy!
Trzecia milczy, bo nic sobie nie kupiła.
Następnego dnia znowu się
spotkały.
Pierwsza:
- Wyobraźcie sobie, że ktoś mi ukradł
zegarek!
Druga:
- Coś podobnego, mnie ktoś podprowadził
moje krowy!
A trzecia patrzy na zegarek i mówi:
- Ojej, już piąta, muszę wydoić moje dwie
krowy.
***
Lecą dwie jaskółki i jedna mówi do
drugiej:
- Będzie padał deszcz!
A druga:
- Skąd wiesz?
- No, bo ludzie na nas patrzą.
***
Pani w klasie mówi:
- Kto zna jakiegoś ptaka na literę ,,A"?
Jasio wstaje i mówi:
- A moze to cyzyk?
Nie Jasiu! Czy znacie jakiegoś ptaka na
literę ,,B"?
- Być moze to cyzyk?
- Czy znacie jakiegoś ptaka na literę ,,C"?
- Cyzby to cyzyk?...
Oliwia Sendybył

Pokoloruj świąteczne pisanki

Wszystkim naszym
Czytelnikom
życzymy
Wesołych Świąt!

