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KORNELÓWKA PEŁNA PĄCZKÓW I SERC 

 

    Tłusty Czwartek w wałeckiej Kornelówce obchodzono wyjątkowo radośnie      
i smacznie! Społeczność szkolna po raz kolejny pokazała jakie ma wielkie 
serca przystępując do akcji ,, Pączek dla Afryki”.  

   W czwartek już od wczesnych godzin rannych na szkolnym holu zbierały się 
tłumy uczniów i rodziców, którzy chcieli swoja postawą- przynosząc pączki i je 
kupując-  pomóc dzieciom w Afryce. 

     Atmosfera była przepyszna! Dzieci i dorośli zajadali się smakołykami, 
wrzucali do puszek pieniążki, które mają pomóc w wybudowaniu studni, zaku-
pie pożywienia dla tych, którzy tego bardzo potrzebują- dla dzieci z Afryki. Na-
wet ci, którzy na co dzień dbają o ciało, tego dnia zarzucili swoje diety             
- kupowali, smakowali i cieszyli się, że mogą pomóc w tak szlachetnym przed-
sięwzięciu.  

  Zaangażowanie przerosło oczekiwania organizatorek- pań Anny Ogonow-
skiej    i Beaty Patrzek, które już od kilku dni motywowały dzieci do wsparcia 
akcji, opowiadały o potrzebach dzieci mieszkających w Afryce.   

   Do pomocy jak zawsze przystąpił również Samorząd Szkolny, który poma-
gał      w przygotowaniu i sprzedaży słodkości.  

  Po raz kolejny Kornelowcy udowodnili, że można na nich liczyć!                  
Dobre i wielkie serca to nasza dewiza!!  

Organizatorzy bardzo dziękują za pomoc zarówno dzieciom, jak i rodzicom 
bez których nie udałoby się zorganizować takiego święta serdeczności, do-
broci i wrażliwości.  

Akcja ,, Pączek dla Afryki” – to radość, którą mogliśmy 
podzielić się z innymi.   Dobro powraca, dlatego warto 
pomagać i wspierać potrzebujących.  

,,Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!’’ 



3 

 



4 

 

… to święto zakocha-

nych obchodzone 14. 

lutego.  

 W tym dniu za-

kochani wysyłają sobie 

listy miłosne, w któ-

rych wyznają swoje 

uczucia oraz podarowu-

ją sobie drobne upo-

minki. Nazwa pochodzi 

od świętego  Walente-

go. Stałym niemalże 

elementem Walentynek 

jest wzajemne wręcza-

nie sobie walentynkowych 

ozdobnych karteczek. 

Czerwone, najczęściej w 

kształcie serca, opatrzone 

walentynkowym wierszy-

kiem, a często i miłosnym 

wyznaniem. Ze świętem 

tym łączy się również 

zwyczaj obdarowywania 

innych walentynkowymi 

upominkami w postaci 

kwiatów, słodyczy i plu-

szowych maskotek. 

 

WALENTYNKI 

„Puchatku?  

-Tak Prosiaczku?  

-Nic - powiedział 

Prosiaczek biorąc 

Puchatka za łapkę - 

Chciałem się tylko 

upewnić, że jesteś.” 

 Alan Alexander Milne 

AAlan Aleksander 

Milne 

Kubuś Puchatek 

Kubuś Puchatek 

wyznanie 

życzenia 

serce 

kwiaty 

czekoladki 

list kartka 

miś 

„Nie żałuj 

umarłych, Harry, 

żałuj żywych,  

a przede wszystkim 

tych, którzy żyją  

bez miłości.” 

Joanne Kathleen 

Rowling 

Harry Potter i  

Insygnia śmierci 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/18275/alan-alexander-milne
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48489/kubus-puchatek
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Dzień świstaka 
 

 

 

2 lutego mieszkańcy USA obchodzą osobliwe święto - Dzień Świstaka. Jego gwiaz-

dą jest świstak amerykański, który w zależności od swojego zachowania może 

zwiastować wiosnę lub kolejne tygodnie zimy. Dziś świstak zobaczył swój cień, w 

związku z tym dla świętujących ten dzień zima potrwa jeszcze ponad mie-

siąc. Święto celebrują przede wszystkim mieszkańcy niewielkiego miasteczka Pu-

nxsutawney w Pensylwanii, gdzie tysiące zainteresowanych osób na żywo obser-

wują najsłynniejszego świstaka Phila, wychodzącego ze swojej nory z pnia drzewa 

na wzgórzu Gobbler's Knob. 

 

Jeżeli zwierzę zobaczy swój cień dzięki słonecznej pogodzie, zwiastować będzie 

dalsze sześć tygodni zimy. W razie pochmurnej pogody cień nie będzie dobrze wi-

doczny, co oznacza zapowiedź nadchodzącej wiosny. Również na przestrzeni lat 

Phil częściej prognozował dalsze mrozy. Od 1887 roku świstak ujrzał swój cień 10-

1 razy. Nie udało mu się to tylko 18 razy, ostatni raz w 2016 roku.  
 

Opracowała Iza Maślak 
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 W  

 

 

 

Świętujemy go już po raz dziesiąty. Światowy Dzień Nutelli jest obchod-
zony od 2007 roku i został ustanowiony przez dwójkę amerykańskich pis-
arzy, Sarę Rosso i Michelle'a Fabio, którzy mieszkają we Włoszech, czyli 
ojczyźnie tego czekoladowego kremu. 

Z okazji święta, trochę informacji: 

Nutella to krem z orzechów laskowych, czekolady, cukru i oleju, produ-

kowany przez markę Ferrero od 1946 roku. "Nutella" nie jest pierwotną 

nazwą kremu - pierwsza nazwa to "Gjandujot". Był to blok czekoladowy, 

który można było kroić w plastry i smarować nim chleb. "Nutella" pojawiła 

się dopiero w 1964 roku. 

 

opracowała: Aurelia Szapowicz 

DZIEŃ NUTELLI 5 LUTY 

Wszyscy kochamy 

NUTELLE 
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SOS BESZAMELOWY: 

Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła lub margaryny, dosypać 2 czubate łyż-

ki mąki pszennej, lekko zarumienić. Dodać zimnego mleka, najpierw 

niecałą szklankę ,potem dolewać w miarę potrzeby tak, żeby było dość 

gęstej konsystencji-jak sos. Jednak należy pamiętać, że podczas stygnię-

cia zgęstnieje więc może być trochę rzadszy. Doprawić solą i pieprzem 

oraz mieloną gałką muszkatołową do smaku. 

FARSZ MIĘSNY: 

W garnku lub głębokiej patelni podgotować mięso mielone (ok. 0,5 kg), 

1posiekaną cebulę i 1 marchewkę. Doprawić solą i pieprzem. Dusić 

około pół godziny podlewając wodą tak żeby farsz był półpłynny. Pod 

koniec duszenia dodać koncentrat pomidorowy w ilości ok. 1 słoiczka 

lub według uznania. 

WYKONANIE: 

Do żaroodpornego naczynia wylać część sosu beszamelowego, ułożyć 

makaron do lasagne, a następnie warstwę farszu mięsnego, makaron, 

farsz, makaron, farsz, makaron, na koniec drugą porcję sosu beszamelo-

wego. Piec w temperaturze i czasie wskazanym na opakowani u maka-

ronu lasagne. Pod koniec zapieka-

nia posypać wierzch serem żółtym. 

             

        Przepis na lasagne z mięsem mielonym .   

Przepis wypróbowany i niesamowity.  
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  Pierwszym etapem naszego szkolnego projektu było zaprezentowanie uczniom 
klas młodszych  i przedszkolakom ,,Legend Ziemi Wałeckiej”. 

Członkowie koła dziennikarskiego odwiedzali uczniów kl. I- III w ich klasopracow-
niach  i czytali wybrane legendy. Natomiast uczniowie klas IV odwiedzili czytelnię 
szkolną, gdzie siódmoklasistki zaprezentowały im wybrane teksty. 

Akcja nie tylko przybliża uczniom nieznane, ale warte poznania teksty literackie, 
ale przede wszystkim promuje wartość jaką jest właśnie czytanie.  

Warto tu wspomnieć dlaczego warto czytać, nie tylko szkole lektury. 

Czytanie : 
- zwiększa inteligencję 

         Lektura stanowi obszerne źródło wiedzy i już od najmłodszych lat poszerza 

nasze słownictwo dużo bardziej niż oglądanie telewizji. 

- zwiększa wydolność mózgu 
    Częsta lektura wpływa nie tylko na poziom wiedzy, ale także na efektywność 

pracy mózgu. Działanie to można porównać do wpływu biegania na układ 
sercowo-naczyniowy: regularne czytanie poprawia kondycję komórek mó-
zgowych, pozwala lepiej zapamiętywać.  

- uczy empatii  
     Dzięki zagłębieniu się w powieść i losy bohatera, czytelnik ma  możliwość 

wyobrażenia sobie, co w danym momencie czuje poznawana postać i lepiej 
ją zrozumieć. Zdaniem badaczy fikcja literacka czyni nas dużo bardziej wraż-
liwymi. 

- książka pomaga się zrelaksować 
      Badania pokazały, że to właśnie czytanie może działać jak środek relaksacyj-

ny. Lektura redukuje stres nawet o 69 procent. Nie ma znaczenia, po jaką 
książkę sięgniemy, ważne by całkowicie się w nią wciągnąć. Pozwoli uciec 
nam od zmartwień i codziennych zmartwień, pozwalając wciągnąć się w 
świat wizji i wyobraźni autora.  

 
  Uczniowie młodsi biorą udział w konkursie plastycznym,  a czwartoklasiści w   

literackim. O wynikach tychże zmagań poinformujemy pod koniec marca.   
Już niedługo do akcji – Rozczytanej Kornelówki- zaprosimy uczniów  klas V i VI . 

Dla nich też przygotujemy ciekawe propozycje książek, które przybliżą im 
piękny świat legend. 

 

Rozczytana Kornelówka!! 
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KSIĄŻKA WARTA POLECENIA! 

Poleca Aurelia Szapowicz, kl. VI b 

 

                 August jest inteligentnym, dowcip-

nym chłopcem i jego życie wyglądałoby pew-

nie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zmuto-

wany gen, z powodu którego ma zdefor-

mowaną twarz i, zanim skończył 10 lat, 

musiał przejść 27 operacji. Do tej pory 

patrzył na siebie oczami bezwarunkowo kochających go rodziców i 

siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej klasy – przyjdzie 

mu się zmierzyć ze światem rówieśników i starszych uczniów, z ostra-

cyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym chamstwem i podło-

ścią. Spotka się jednak również z dobrocią, przyjaźnią i wspaniało-

myślnością. Kontakt z rówieśnikami odmieni Augusta. Ale czy tylko 

jego?   

To opowiadanie, które  niesie wiele emocji - od smutku, współczucia, 

po radość czy śmiech. To wartościowa książka. "Cudowny chłopak" to 

książka zarówno dla czytelników młodszych, jak i tych starszych. 

Doskonale uczy pokory i tolerancji.  
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  Rybka od 19 lutego do 20 marca 

 

Chudy, płaczliwy, słaby. Rodzice na niego chuchają i dmuchają. Tymcza-

sem maleństwo, wiecznie nieszczęśliwe i chore, obraca to na swoją ko-

rzyść, żądając, by wszyscy wokół niego biegali i spełniali życzenia. 

       Gdy nikt nie widzi, szczypie siostrę lub psa i... zalewa się łzami. 

Straszny leń, lizus i kłamczuch. W szkole nauczyciele też się dają nabrać. 

Biedactwo, takie miłe i wątłe – wzdychają i stawiają mu na wyrost dobre 

stopnie 

★ RADA: 

Jest wszechstronnie uzdolnione, choć trudno nakłonić je do sys-

tematycznej pracy. Ma duże zdolności artystyczne – nierozwijane, mar-

nieją. To zadanie rodzica, by pomóc dziecku wybrać właściwą drogę roz-

woju talentu!! Jednak trzeba to robić naprawdę umiejętnie, wsłuchując 

się w prawdziwe potrzeby dziecka. Bowiem często biernie poddaje się 

ono woli rodziców, ponieważ boi się wyrazić swoje zdanie czy nie potrafi 

określić, czego naprawdę by chciało. Woli obserwować wszystko z bez-

piecznej odległości, komentować wydarzenia i nie męczyć się. 
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Ale ubaw!!!! 

 Egzamin z logiki: 
 
Profesor: Samolot przewoził 500 cegieł. Jedna cegła wypadła z samolotu. Ile cegieł pozostało 
na pokładzie??  
Student: Cóż, to proste! 499!  
Profesor: To prawda. Następne pytanie. Jak umieścić słonia w lodówce w trzech krokach??  
Student: 1. Otwórz lodówkę, 2. Umieść słonia 3. Zamknąć lodówkę.  
Profesor: Następne. Jak umieścić jelenia w lodówce w czterech krokach? 
Student: 1. Otwórz lodówkę. 2. Wyciągnij słonia. 3. Wsadź jelenia. 4. Zamknij lodówkę.  
Profesor: Doskonałe! Następne pytanie. Król zwierząt lew ma urodziny. Przyszły na nie wszyst-
kie zwierzęta, z wyjątkiem jednego. Którego?  
Student: Jeleń. Bo jest w lodówce!  
Profesor: Super! Następne. Czy babcia może przejść przez bagna na których żyją krokodyle? 
Student: Oczywiście, że może. Krokodyle są na urodzinach u lwa. 
Profesor: Doskonale. A teraz ostatnie pytanie. Babcia przechodząc przez bagna niestety zginęła. 
Jak? 
Student: Yyy… eee… utonęła? 
Profesor: No i oblałeś. Cegła coś ci mówi? 
 
 
2.  Wbiega mąż do domu i krzyczy:  
- Mam informację! W tym roku będziemy płacili mniejsze podatki...  
- To świetnie!  
-...niż w roku przyszłym  
 
 
3. Spotykają się dwie dżdżownice, pierwsza się pyta drugiej.  
- Co tak głośno było wczoraj u Ciebie?  
- No wiesz - odpowiada druga - chcieli wczoraj starego wyciągnąć na ryby.  
 

Przygotowała: Basia Sawościanik, kl. VI b 


