
Nr 2 (63) KWIECIEŃ 2021    

 
W numerze 

 
• Aktualności. 
• Długo oczekiwana nauka w szkole. 
• Przyszła do nas Wiosna radosna. 
• Wspomnienie zimy. 
• Za i przeciw nauczaniu zdalnemu. 
• Wielkanocne o rety kotlety. 
• Humor i rozrywka. 
 

Nic nie może 
być doskonałego. 
Radość, wesołość, 
dobro, ale i żal, 
i gniew, i bunt. 

Cymbał, kto chce, 
żeby zawsze było łatwo. 

Janusz Korczak 

Czas ucieka, wieczność czeka. 

 

    Tam daleko, gdzie wysoka sosna 
     
    Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 
     maszeruje drogą mała Wiosna. 
     Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
     i jeden warkoczyk krótki. 
 
     Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  
     na ramieniu małą torebeczkę.  
     Chętnie żuje gumę i robi balony, 
     a z nich każdy jest zielony. 
 
     Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 
     lecą i świergocą głośno i wesoło. 
     Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
     gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 
 
     Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas, 
     każda trawka chce być już zielona. 
     Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 
      zima by została mroźna. 

 
            Krystyna Bożek-Gowik 

         Numer  wielkanocny 
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Ta ładna  Wiosna jest wykonana 

przez klasę 0 (Maja Głowacz, 
Filip Kowalski, Miłosz Wasilka, 

Wojtek Owczarczyk, Daria Jedy-
nak, Władysław Turkalevych). 
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Borkowska, pani Jolanta Kon-
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Szewczyk, pan Łukasz Łapacz. 
Foto: pani Maria Borkowska, 

Aleksandra Kępka, Michał 
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                                     Chrystus zmartwychwstan jest,  
                                     Nam na przykład dan jest,  
                                     Iż mamy zmartwychpowstać,  
                                     Z Panem Bogiem królować. Alleluja! 

           

Niech ten czas, tak naznaczony pandemią, upłynie 

Wam, drodzy Czytelnicy, w pokoju.  

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanoc-

nych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie najbliż-

szej rodziny, mokrego dyngusa oraz wesołego "Alleluja".  

Niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych ser-

cach Zmartwychwstały Jezus Chrystus i napełni je wiarą, mi-

łością i pokojem, by te święta były nie tylko czasem wy-

tchnienia i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej od-

nowy.                                   

                                               

                                            Redakcja 
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Walentynki 
Dnia 14.02.2021 roku odbyły się 

walentynki. Nie mogły być obchodzone w 
tradycyjnej formie jak to czyniliśmy w ubiegłych 
latach. Nasza poczta walentynkowa nie 
działała, ze względu na epidemię koronawirusa. 

  Tego dnia grupa uczniów działających w  
Samorządzie Szkolnym poprosiła, by wszyscy 
zakochani ustawili w swoim telefonie tapetę w 
barwie koloru czerwonego.       

       Wiktoria Nakonieczna. 

Zbiórka Caritasu 
 Przed świętami szkolne koło 
Caritas zorganizowało zbiórkę 
żywności. Produkty spożywcze 
można jeszcze składać przy wejściu 
do szkoły od strony szatni. To 

szlachetny cel, w którym warto wziąć udział. 
Zachęcamy Was do pomocy innym.  

 
           Przypominają się tu słowa Jana Pawła II, 
że  „Człowiek tyle jest wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi”. Niech ta myśl Jana 
Pawła II, przyświeca nam w bezinteresownym 
pomaganiu tym, którzy są w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Egzaminy próbne ósmoklasistów 
W tym roku szkolnym odbyły się dwa 

egzaminy próbne w lutym i w marcu 

zorganizowane przez szkołę dla ósmoklasistów. 
Mają one na celu dobre przygotowanie do tego 
pierwszego, poważnego egzaminu, który w tym 
roku odbędzie się w maju.  

 
Również na dodatkowych zajęciach 

uczniowie przygotowują się, by jak najlepiej 
poradzić sobie z zadaniami z języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego. (red.) 

Dumni z Polski 
W dniu Dnia 23.02.2021 r. odbyły się 

warsztaty pod nazwą ,, Dumni z Polski”.  Udział 
w nim wzięli uczniowie klas VI, VII i VIII. 
Tematyka obejmowała zagadnienia związane z 
edukacją obywatelską.  W trakcie zajęć 
omówiono prawa i obowiązki wynikające z 
Konstytucji RP.  

 
Prowadzącym zajęcia był Ernest 

Michałowski, polityk Konfederacji Wolność i 
Niepodległość, który mówił nam o dobru 
wspólnym jakim jest rodzina, ekologia, podstawy 
funkcjonowania państwa i o tym jak nie dać się 
zmanipulować, czyli o bezpieczeństwie w sieci. 
Wskazał co należy robić w sytuacji, gdy ktoś 
stałby się ofiarą przestępstwa.  

Podczas wykładów były poruszane tematy 
o Ojczyźnie, patriotyzmie i narodzie, powstaniu 
warszawskim i bohaterach narodowych. 
Obejrzeliśmy też krótki film. 
          Na zakończenie zajęć każdy z nas musiał 
wykonać obowiązkowy test, który sprawdził jaką 
wiedzę zdobyliśmy podczas warsztatów. Po  jego 
wykonaniu  mogliśmy zadawać pytania panu 
Ernestowi.  

                   Wiktoria Nakonieczna 

https://www.google.com/search?q=Konfederacja+Wolno%C5%9B%C4%87+i+Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLMTGoMjdNU4JwMwyMjErKSwy15LOTrfTT88tSi_JyU_NK9AvyczJLMpMzE_OsChKLSioXsWp65-elpaakFiUmZyUqhOfn5OUfnX2kXSFTwS8ztSA_JSc1_WgTWGgHKyMAzHwe9nAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji8pHmwv_uAhUytYsKHSFRBdcQmxMoATAXegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Konfederacja+Wolno%C5%9B%C4%87+i+Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLMTGoMjdNU4JwMwyMjErKSwy15LOTrfTT88tSi_JyU_NK9AvyczJLMpMzE_OsChKLSioXsWp65-elpaakFiUmZyUqhOfn5OUfnX2kXSFTwS8ztSA_JSc1_WgTWGgHKyMAzHwe9nAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji8pHmwv_uAhUytYsKHSFRBdcQmxMoATAXegQIERAD
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  Nie ma nic lepszego jak nauka w szkole 
– tak stwierdziły dzieci z klas młodszych. Zaraz 
po feriach, 18 stycznia klasy nauczania zinte-
growanego i klasa zerówka wróciły do 
nauczania stacjonarnego. 

 
Co za radość, że znowu można się spotkać i 
porozmawiać z koleżankami, kolegami i ulubio-
ną Panią.  

 
          Postanowiliśmy zapytać naszych młod-
szych uczniów, co o tym myślą i jak oceniają 
naukę stacjonarną i zdalną.  

Niestety w ostatnim tygodniu przed ka-
lendarzową wiosną dzieci musiały zmienić 
formę nauki ze zdalnej na hybrydową, by w 
końcu zamienić i ją na zdalną.  

W swoich opiniach na temat nauki 
stwierdziły, że nauka stacjonarna jest lepsza.  

 
Zgodnie przyznają, że wolą naukę w 

szkole, ponieważ więcej wiedzą, mogą spotkać 
się z kolegami i koleżankami i z Panią. W nau-
czaniu zdalnym widzą też zalety takie jak 
możliwość bycia na zajęciach w pidżamie, moż-
liwość popijania rannej herbatki. Ważne i to, że 
wszystko mieli pod ręką, niczego nie zapomnie-
li.  

 
W czasie pandemii znaczna część 

uczniów napisała, że w domu zajmują się grą 
na komputerze, czytają książki, rysują, rozwija-
ją hobby, bawią się z psem lub bratem. (red.) 
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  W tym roku była sroga. Dawno już nie 
mieliśmy tyle śniegu i takiego mrozu. Co praw-
da nie była ona taka, o jakiej wspominają nasze 
babcie i dziadkowie, ale wielu dała się we znaki. 

 
Mieliśmy mróz poniżej 20 stopni, zasy-

pane parki i ulice, w śnieżnym puchu stały 
samochody pod osiedlowymi blokami. 

 
Ruszyły zardzewiałe sanki, narty, łyżwy 

wyciągnięte z przepastnych, domowych czelu-
ści. Każdy cieszył się taką pogodą, że wreszcie 
można było iść na górkę przy rzece, pojeździć 

na łyżwach, ulepić bałwana czy zrobić na śnie-
gu anioła…Choć na chwilę zapomnieć o 
pandemii. 

 
Wykorzystując taką nietypową już w na-

szych czasach zimę, postanowiliśmy zrobić 
najpierw fotoreportaż, a później pomyśleliśmy, 
że warto zapisać jej przejawy w krótkiej prezen-
tacji.  

 
Dziś obserwujemy jak powoli odchodzi 

od nas z pierwszym dniem wiosny.  
Na zdjęciach: szkolny patron Janusz Korczak 

w śniegu, oszronione drzewo w parku, ulica War-
szawska i zalew na rzece Wildze. 
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Oto mamy wiosnę. Aż chce się żyć! 
Wszystko już niedługo zakwitnie i zazie-
leni się. Już przyleciały bociany, niektóre 
ptaszki wiją sonie gniazdka, słychać 
śpiew kosów, skowronków. Natura przy-
gotowuje się do rozkwitu, choć jeszcze 
nie tak dawno padał śnieg i był mróz. 

 
 Pierwsze oznaki wiosny zauważyliśmy w 
naszej szkole podczas zajęć w klasach naucza-
nia zintegrowanego.  

 
        W pierwszy dzień wiosny dzieci wykonały 
prace związane z tą porą roku. Dzieci chętnie 
pracowały.  

 
Przygotowały wiosenne kanapki i wielkanocne 
króliki. Był to ostatni dzień nauki hybrydowej w 
szkole. Tegoroczne szkolne obchody Pierwszego 

Dnia Wiosny odbyły się 19 marca i rozpoczęły 
się spotkaniem online z wychowawcą o godz. 
9:00. Potrwały godzinę. Uczniowie obejrzeli 
montaż słowno - muzyczny przygotowany przez 
uczniów z Koła Teatralnego z klasy VIa. Film 
dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

 
W czasie spotkania uczniowie przypo-

mnieli sobie podstawowe zasady savoir vivru w 
przygotowanym projekcie przez panią Bagusła-
wę Słomską „Grzeczność na co dzień”.  

Do nich należą: kultura słowa, w której 
między innymi stosujemy magiczne wyrazy: 
dziękuję, proszę przepraszam.  

Dalej kultura bycia, charakteryzująca się 
życzliwością w stosunku do innych. Następnie 
kultura ubioru i wyglądu wyrażająca się w sto-
sowaniu odpowiedniego uczniowskiego stroju. 

 
Ponadto, kultura spożywania posiłków z 

zachowaniem higieny, czystości i savoir vivru 
przy stole. Na końcu, też ważna, kultura zdro-
wotna i fizyczna, a więc dbanie o kondycję i 
zachowania odpowiedniej diety.  

W czasie omawiania tego zagadnienia 
uczniowie korzystali z kart pracy, prezentacji z 
gimnastyką oraz filmu z właściwym sposobem 
postępowania w codziennych życiowych sytua-
cjach.  Jeśli uczeń zrealizował punkty na karcie i 
utrwalił je, wykonując kolaż zdjęciowy, oraz 
przesłał do poniedziałku 22 marca, otrzymał do 
wychowawcy pozytywną uwagę. Ponadto nale-
żało obejrzeć prezentację na temat zdrowego 
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śniadania zaproponowana przez specjalistę od 
zdrowej diety, która była dostępna w librusie. 

 
Było to zdrowe śniadanie według zale-

ceń dietetyka Tomasza, w którym podano 
przepis na przygotowanie dania pod tytułem 
„Omlet owsiany z nutellą, awokado i bananem”. 
Efekt końcowy: palce lizać. Wypróbujcie ko-
niecznie. (red.) 

         Wiosenne konkursy 
Wiosna to radosna i kolorowa pora roku. 

By uczcić jej nadejście Samorząd Uczniowski 
zorganizował dwa konkursy dla klas 0-8. 

 
          Pierwszy z nich polegał na zaprojekto-
waniu wiosennej stylizacji. Pomysłów  było 
wiele… Oto autorzy najciekawszych prac: I 

miejsce: Ala Tuszyńska kl 1b, Stefan Michalik 
1b, Ola Cupiak 1d. II miejsce: Alicja Marchewka 
6d, Marysia Mucha 2b. III miejsce: Hania Mikul-
ska 2b, Łucja Paziewska 6d, Amelia Poszytek 2b 
Wyróżnienie: Maja Głowacz, Laura Kędziorek, 
Maja Komuda, Maksymilian Rendaszka - 
wszystkie osoby z klasy 0 (serdeczne podzięko-
wania dla wychowawczyni). 

 
Drugi konkurs pod hasłem „Wiosno, ach 

to ty” polegał na wykonaniu pracy plastycznej 
związanej z tą porą roku. Autorzy prac konkur-
sowych wykazali się pomysłowością i talentem 
plastycznym. Były plakaty, obrazy i okładki.  
Oto wyróżnione prace: 
KATEGORIA PLAKAT: 1 miejsce: Bartek Makow-
ski, 2 miejsce: Alicja Marchewka, Alicja 
Tuszyńska, 3 miejsce: Jakub Matera. 
KATEGORIA OBRAZ: 1 miejsce: Dagmara Szy-
pulska, Paulina Kotlarska, 2 miejsce: Kasper 
Parol, 3 miejsce: Mikołaj Dębek. 
KATEGORIA OKŁADKA: 1 miejsce: Łukasz Górz-
kowski, 2 miejsce: Aleks Rękawek, Adrian 
Kęder, 3 miejsce: Kryspin Dargiel. Gratulujemy! 
                                           Maria Borkowska 
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  Postanowiliśmy zapytać starszych 
uczniów o nauczanie zdalne. Co o tym fakcie 
sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? 
W klasach młodszych uczniowie jednogłośnie 
napisali nam, że wolą nauczanie tradycyjne 
takie, jakie jest w szkole.  

Plusy i minusy zdalnego nauczania z 
punktu widzenia ucznia. 

     W ostatnim czasie często stawiamy sobie 
pytanie, czy nauczanie zdalne jest dobre. Wśród 
wielu ludzi ta metoda nauczania wzbudza 
sprzeczne emocje. Moim zdaniem zdalne nau-
czanie sprawdza się i ma wiele plusów. 
      Na początek warto zauważyć, że nie trzeba 
wstawać wcześnie do szkoły. Czas, który po-
święcałam do tej pory na dojście do szkoły, 
wykorzystuję na dłuższy sen. Wszystkie poran-
ne czynności wykonuję spokojnie bez 
pośpiechu. 
      Po drugie, nie musze dźwigać ciężkiego 
plecaka. Wszystkie książki i zeszyty mam w 
domu pod ręką. Dzięki temu, że nie dźwigam 
plecaka, nic nie obciąża moich pleców, nie będę 
miała wady kręgosłupa. Dodatkowo, mając 
wszystkie książki i przybory pod ręką, nie ma 
możliwości czegoś zapomnieć.  

Kolejny argument to lekcje trwające 
trzydzieści minut. Krótsze lekcje sprawiają, że 
więcej zapamiętuję i trudniej mi się rozproszyć. 
Co więcej, przez to, że lekcje trwają krócej, 
mam więcej czasu na swoje pasje. Dlatego 
uważam, że zdalne nauczanie jest dobre i wolę 
go od stacjonarnego. Jestem wyspana, mam 

więcej czasu na swoje pasje i zyskuję na zdro-
wiu. 

Justyna Puczyńska 
 
Sytuacja pandemiczna na świecie, spo-

wodowana koronawirusem, wymusiła w wielu 
krajach zmianę sposobu edukacji. Zrezygnowa-
no z systemu stacjonarnego na rzecz systemu 
zdalnego, który ma pozytywne i negatywne 
strony. Tradycyjna nauka została zastąpiona 
wirtualnymi spotkaniami z nauczycielami i klasą. 
          Najważniejszą zaletą zdalnego nauczania 
jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Poprzez 
ograniczenie fizycznych kontaktów minimalizuje 
się ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się 
wirusa. Co więcej, budowane jest w ten sposób 
poczucie spokoju i  bezpieczeństwa.  
          Po drugie, ucząc się w domu oszczę-
dzamy nasz czas związany z poranną rutyną 
przygotowań i wyjściem do szkoły. Odczuwają 
to zwłaszcza osoby dojeżdżjące z daleka do 
swoich szkół. W ten sposób oszczędzają pienią-
dze na transport i czas na dojazd. Ponadto, 
dojeżdżający uczniowie nie są narażeni na nie-
sprzyjającą pogodę. 
          Z drugiej strony, nauczanie online ma 
minusy. Taki rodzaj nauczania może okazać się 
uciążliwy dla uczniów i ich rodzin znajdujących 
się trudnej sytuacji finansowej, ze względu na 
brak odpowiedniego sprzętu, brak Internetu i 
miejsca do nauki. Ucząc się zdalnie, uczniowie 
spędzają znacznie więcej czasu przed kompute-
rem, laptopem lub smartfonem, co może 
negatywnie wpływać na ich zdrowie, wady po-
stawy oraz samopoczucie. Uczniowie nie mają 
realnych lekcji wychowania fizycznego, nauki 
pływania na basenie i innych form aktywności 
fizycznych, co może w konsekwencji drastycznie 
wpłynąć na ich kondycję. Ucząc się w domu,  
jesteśmy pozbawieni kontaktów z naszymi ró-
wieśnikami, co zaburza właściwy proces 
dojrzewania i rozwoju emocjonalnego. 
           Rozważając wady i zalety nauczania 
online, stwierdzam, że taki sposób nauki nie 
jest dla każdego odpowiedni, ponieważ wymaga 
on samodyscypliny i samomotywacji do posze-
rzenia swojej wiedzy. Pomimo, że ówczesna 
młodzież spędza dużo czasu przed telefonami, 
dodatkowe godziny na lekcjach online przyczy-
niają się do ciągłego korzystania z Internetu. 

              Zuzanna Wilbik 
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Wielkanoc jest świętem ruchomym. Ob-
chodzimy je w pierwszej pełni Księżyca na wio-
snę. To dla chrześcijan najważniejsze święto w 
roku. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Ty-
dzień. Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia 
nazywane są Triduum Paschalne zakończone 
rezurekcją, uroczysta mszą świętą w poranek 
Wielkiej Niedzieli. 

 
 Święta Wielkanocne, podobnie jak Boże 
Narodzenie, ma swój urok i wyjątkowo piękne 
zwyczaje przeniesione z wierzeń ludowych. To 
przede wszystkim palma wielkanocna, śniadanie 
po rezurekcji, pisanki, święconka, śmigus-

dyngus, mniej znane u nas wieszanie Judasza 
czy pogrzeb żuru i śledzia. 

 
W święta zajadamy się smacznymi po-

trawami, które zazwyczaj tylko wtedy pojawiają 
się na naszych stołach po tradycyjnym podzie-
leniu się wielkanocnym jajkiem. Tradycja ob-
chodów świąt, choć wspólna, zawiera w sobie 
także zwyczaje miejscowe. Widoczne są one 
najbardziej w kuchni. 

 
Postanowiliśmy przypomnieć tylko nie-

które z nich w starej gazetkowej formule „O 
rety kotlety”, którą kiedyś redagował uczeń 
naszej szkoły Marek Milaniuk. 

Wielkanocna przekąska, czyli jajka 
faszerowane pieczarkami. 
Składniki: 6 sztuk jajek, majonez, pieczarki, 
natka pietruszki, pieprz, olej.  
Wykonanie: Jajka ugotuj na twardo, wystudź i 
obierz. Każde z nich przekrój ostrożnie wzdłuż 
na pół i wyjmij żółtka. Żółtka posiekaj. Pieczarki 
posiekaj drobno i przesmaż na rozgrzanym 
tłuszczu. Dopraw do smaku. Wystudzone pie-
czarki przełóż do miseczki i połącz z żółtkami, 
majonezem oraz posiekaną natką. Wszystkie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99conka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amigus-dyngus
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amigus-dyngus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieszanie_Judasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_%C5%BCuru_i_%C5%9Bledzia
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składniki wymieszaj dokładnie widelcem, a na-
stępnie napełnij przygotowanym farszem wy-
drążone połówki jajek.  

 
Ułóż na półmisku i udekoruj listkami ziół. Po-
dawaj schłodzone. 

Obowiązkowy wielkanocny żurek. 
Składniki: 2 l wody, 1 łyżeczka soli, 6 ziaren 
czarnego pieprzu, 6 ziaren ziela angielskiego, 
kilka liści laurowych, 3 małe marchewki, 1 pie-
truszka, mały kawałek selera, 400 g białej kieł-
basy, 150 g wędzonego boczku, 600 ml zakwa-
su na żurek, 1 łyżka suszonego majeranku, 2 
ząbki czosnku, 50 ml śmietanki 30%. Dodatko-
wo: 6-8 ugotowanych jajek do żurku. 

 
Wykonanie:  Do większego garnka wkładamy 
trzy małe obrane marchewki, jedną pietruszkę 
i mały kawałek selera. Wlewamy 2 l wody 
i zagotowujemy wraz z kilkoma liśćmi laurowy-
mi, 1 łyżeczką soli, 2 przeciśniętymi 
przez praskę ząbkami czosnku, 6 ziarnami ziela 
angielskiego oraz pieprzu czarnego. Dodajemy 
także 150 g boczku, a także 400 g kiełbasy bia-
łej. Gotujemy na małej mocy palnika przez 30 
minut, pod przykryciem.  

W tym czasie osobno należy ugotować 
jajka na twardo. Kiełbasę oraz boczek wycią-
gamy z garnka i kroimy w plasterki lub kostkę. 

Odstawiamy na bok do miseczki. Do zupy doda-
jemy łyżkę suszonego majeranku oraz wlewamy 
600 ml zakwasu. Gotujemy przez 15 minut 
na małym ogniu. Po tym czasie wlewamy śmie-
tankę, a także dodajemy pokrojoną kiełbasę 
oraz boczek. Doprawiamy do smaku solą, pie-
przem. Podajemy z ugotowanymi jajkami. 

Coś na słodko, czyli mazurek. 
Składniki: 1½ szklanki mąki, jajko, szklanka 
cukru pudru, ¾ kostki masła, szklanka cukru, 
mały kubek śmietany 36%, 1 ½ szklanki posie-
kanych orzechów włoskich, 2 łyżki miodu, cy-
tryna, gotowa polewa czekoladowa, lukier o 
smaku pomarańczy, skórka pomarańczowa, 
wiśnie z konfitury. 

 
Wykonanie: Z mąki, cukru pudru, soli, jajka i 
masła zagnieć ciasto. Włóż na godzinę do lo-
dówki. Stop cukier, dodaj śmietanę, miód, łyżkę 
soku z cytryny, zmielone orzechy i otartą skórkę 
z cytryny. Mieszaj, aż cukier się rozpuści. W ten 
sposób otrzymamy masę orzechową do przeło-
żenia ciasta. Nagrzej piekarnik do 180°C. Ciasto 
podziel na dwie części, rozwałkuj. Jedną częścią 
ciasta wylep spód tortownicy, robiąc wysoki 
brzeg. Wyłóż przestudzoną masę orzechową, 
przykryj drugą warstwą ciasta. Piecz około 45 
min w 180°C. Ostudzone ciasto polej lukrem o 
smaku pomarańczowym, a brzegi polewą cze-
koladową. Udekoruj, nie czekając, aż polewa 
stężeje. 
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Humor 

 
Przychodzi Jaś do domu i mówi do mamy:  
- Mamo, mamo, mam dwie wiadomości: jedną do-
brą i jedną złą.  
- To poproszę dobrą - mówi mama. 
- Dostałem piątkę z matmy! 
- No a ta zła? 
- Tylko żartowałem! 

 
 

 
Pani katechetka pyta się Jasia:  
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju?  
- Jesienią.  
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta zdziwiona  
katechetka.  
- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 

 
Gdzieś ty był tak długo? – pyta podirytowana żona. 
-Spotkałem kolegę z wojska…-mówi mąż. 

-Słucham! Przecież ty nigdy nie byłeś w wojsku! 
-Patrz…oszukał mnie… 

 
Jaś, widząc adwokata ubranego w długą togę, pyta 
tatę: 
-Dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta? 
Na co tata: 
-Bo zaraz będzie długo mówił. 

 

 
 

 
Co to jest pisanka? 
-Jest to jajko, któremu święta wielkanocne prze-
szkodziły w tym, by zostało kurą. 
 

 
Wiosna jest jak kobieta. Mówi „Już idę”, a 

sama siedzi jeszcze w łazience z mokrą głową i 
maluje paznokcie. 




