
                                

Lubisz pisać? Rysujesz? Chcesz przeprowadzać wywiady? Marzysz 

o pracy dziennikarza? Piszesz opowiadania lub wiersze do szuflady? 

Przyjdź do nas! 

Poszukujemy chętnych do pracy w szkolnej redakcji. Zapewniamy 

dostęp do komputera, możliwość indywidualnej pracy, pogodną 

atmosferę oraz... sławę w naszej 293 (a może i na całych Bielanach?)! 

Przyjdź do nas, pisz dla nas, bądź z nami! 

 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Jan Jagiełło, Adam 

Wyszyński, Natalia Kluska, Anna Kalmus, Amelia Jędrzejczyk, Łukasz 

Szerszeń, p. Małgorzata Badeńska-Onyśk, p. Luiza Podgajna 

kontakt z Redakcją: gazetka.sp@wp.pl 

nasz adres w Internecie: https://sp293.edupage.org/text35/ 
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Cześć! 

Kwietniowy numer naszej szkolnej gazetki zainteresuje 

Was nie mniej niż poprzednie. Coraz więcej słońca, dłuższe 

dni, więcej w nas radości i ochoty do życia. Coraz więcej 

wycieczek, zielonej trawy, rodzinnych spacerów, spotkań z 

przyjaciółmi w parku i na podwórku. 

To idealny czas, żeby usiąść na ławce pod błękitnym 

niebem (albo na domowej kanapie, gdy zaskoczy Was 

deszczowy dzień), otworzyć tę gazetkę i czytać, czytać, 

czytać… A później – napisać do nas i podzielić się swoimi 

opiniami i pomysłami na kolejne artykuły. Zapraszamy! 

Redakcja 

 

 

https://sp293.edupage.org/text35/


RÓŻNORODNE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

 

Pasja to lek na szarą rzeczywistość, dodaje energii i sprawia, że stajemy 

się ciekawszymi ludźmi. Dzisiaj porozmawiamy z uczniami klasy siódmej, 

Zofią Łukasiewicz i Franciszkiem Szajewskim, którzy rozwijają swoje 

zainteresowania.  

Redakcja: Zosiu, proszę, powiedz, kiedy zaczęłaś swoją przygodę z 

harcerstwem? 

Zofia: Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się w drugiej klasie szkoły 

podstawowej, wtedy byłam zuchem. 

Redakcja: Opowiedz nam o swoich początkach w tym ruchu. 

Zofia: Bardzo miło wspominam tamten okres. Miałam wspaniałą 

zastępową. Na początku mój zastęp był duży, a później stopniowo się 

zmniejszał. 

Redakcja: Jaką pełnisz obecnie funkcję, jakie sprawności posiadasz? 

Zofia: Jestem zastępową grupy Pszczół. Posiadam sprawności: 

sanitariuszka, wskazidroga i majsterklepka. 

Redakcja: A jak to jest być harcerką na co dzień? 

Zofia: Bardzo fajnie, w harcerstwie panuje wspaniała atmosfera. Poznaje 

się mnóstwo osób. Wyjeżdżamy na superobozy, na których przeżywamy 

niezapomniane przygody. 

Redakcja: Mamy już wiosnę, zdradź najbliższe plany swojej organizacji. 

Zofia: Obecnie jako zastępowa pomagam młodszym harcerkom w 

zdobyciu sprawności sanitariuszki. 

 

 

Redakcja: Zosiu, jak godzisz naukę i tak duże zaangażowanie w 

harcerstwie? 

Zofia: Mam bardzo dużo pracy, szczególnie przed obozem. To nie jest tak, 

że siadam i w pół godziny układam plan zajęć. Najczęściej zajmuje mi to 

kilka dni. Zajęcia muszą być ciekawie zaplanowane, aby podobały się nie 

tylko mnie, ale i młodszym harcerzom. Jest ciężko, ale to co robię daje mi 

ogromną satysfakcję. 

Redakcja: Domyślam się, że wakacje to oczywiście obóz, czy tak? 

Zofia: Tak, oczywiście. Przyjeżdżamy i na gołym terenie tworzymy bazy. Po 

pełnym przygód obozie wszystko rozbieramy, jakby nas tam nie było. 

 Redakcja: Co powiesz koleżankom i kolegom, którzy zastanawiają się czy 

warto zapisać się  do harcerstwa. 

Zofia: Zachęcam, naprawdę warto. Poznacie wiele osób, zdobędziecie 

nowe doświadczenia. Przeżyjecie niezapomniane przygody podczas 

wspaniałych wyjazdów. 

Redakcja: Zosiu, bardzo dziękuje za rozmowę. Życzę wytrwałości, 

spełnienia marzeń i kolejnych sukcesów. 

                    

Redakcja: Historia to nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się 

badaniem przeszłości. Franku, czym dla Ciebie jest historia? 

Franciszek: Historia to przeszłość, o której trzeba pamiętać, którą należy 

poznawać i przekazywać nowym pokoleniom. 

Redakcja: Kiedy zacząłeś interesować się tą dziedziną? 

Franciszek: Od drugiej klasy szkoły podstawowej interesuję się nie tylko 

historią, lecz również polityką. Już wtedy pasjonowałem się tematem II 

wojny światowej oraz żołnierzy wyklętych. 

Redakcja: Jaki okres w dziejach uważasz za najciekawszy i dlaczego? 



Franciszek: Najbardziej interesuje mnie II wojna światowa, uczestniczyło w 

niej wiele fascynujących postaci. 

Redakcja: Proszę zdradź nam skąd czerpiesz wiedzę. Może polecisz 

czytelnikom ciekawą lekturę. 

Franciszek: Historię poznaję głównie z książek historycznych. 

Zainteresowanym czytelnikom mogę polecić lekturę „Konstytucji na listy” 

oraz wątki historyczne w gazecie „Do Rzeczy”. Dla bardziej leniwych jest 

Internet. 

Redakcja: Kto Twoim zdaniem był największym bohaterem II wojny 

światowej? 

Franciszek: Dla mnie największym bohaterem II wojny światowej był 

rotmistrz Witold Pilecki, uświadamiał on innym zbrodnie dokonane przez 

Niemców. Zachęcam do zainteresowania się jego biografią. 

Redakcja: Może chcesz coś dodać, jakieś ciekawostki? 

Franciszek: Zagłębiając się w historię,  poznaje się mnóstwo ciekawostek. 

Może zaciekawi Was to, że Józef Piłsudski dla żony zmienił religię.                                                                                

Niemieccy piloci w trakcie wojny byli karmieni czekoladą z dodatkiem 

kokainy dla poprawienia efektywności działań. 

Redakcja: Udaje się połączyć naukę i hobby? 

Franciszek: Staram się, chociaż jest ciężko. W szkole przerabiamy inny 

materiał niż ten, którym się interesuję. Znajduję jednak czas na rozwijanie 

swojej pasji, sprawia mi to przyjemność. 

Redakcja: Domyślam się, że Twój najbardziej ulubiony przedmiot w szkole 

to historia. Zawsze tak było? 

Franciszek: Tak, historia to mój ulubiony przedmiot od czwartej klasy 

podstawówki. Szczególnie lubiłem poznawać życie ludzkości w 

określonych czasach np. w starożytności. 

 

Redakcja: Bardzo mnie ciekawi, kim chłopak z taką pasją i wiedzą chce 

zostać w przyszłości. Czy masz już jakieś plany, kim będzie pan Franciszek 

za piętnaście lat? 

Franciszek: Swoją przyszłość wiążę z muzyką lub polityką. 

Redakcja: Franku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę C dużo czasu na 

pogłębianie wiedzy i realizowanie marzeń.  

 

 Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

 Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 

 Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 

 Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

 Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo. 

 Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

 Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

 Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

 Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się 

zapowiadają. 

 

                           

Są używane podczas oceniania wiekowo gier, na przykład WOT 

(World of tanks).  

 

 



Symptomy nadużywania telefonu 

W dzisiejszych czasach młodzież często korzysta z telefonów 

komórkowych.  Są one przydatne, jednak ich nadużywanie ma niemiłe 

skutki… 

1. Masz kłopoty z koncentracją. (Ciągle myślisz o tym, jak Twój kolega 

skomentuje Twój wpis na FB lub jaka będzie Twoja następna 

forteca w Minecrafcie). 

2. Masz gorsze oceny. ( Czas na uczenie się do testów przepuszczasz 

na łapanie Pokemonów).  

3. Jesteś niewyspany i zmęczony. (Do 2400 grasz na telefonie.) 

4. Nie zauważasz różnych fajnych rzeczy. (Bo od zabawnej, radośnie 

machającej ogonkiem wiewiórki ważniejszy jest dla Ciebie 

Instagram).  

5. Masz mniej kolegów w realu. (Bo, słuchając muzy na You Tube, nie 

zwracasz uwagi na innych). 

6. Masz 20% guzów więcej niż bez telefonu. (Bo wgapiony w telefon, 

nie widzisz, że za 5 sekund zderzysz się ze słupem telefonicznym). 

7. Wyglądasz jak zombie. (Bo wyglądasz jak zombie.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj: jesteś trochę młodszy niż osoba dorosła w związku z tym mniej 

widoczny. To, że ty widzisz innych uczestników drogi nie oznacza, że i oni 

widzą ciebie. Szczególnie ważne jest to po zmierzchu, kiedy kierowcy 

oślepieni światłami pojazdów jadących z przeciwka mimo najlepszych 

chęci mogą nie dostrzec pieszego lub rowerzysty. Aby być lepiej 

widocznym powinieneś używać elementów odblaskowych.  

Zanim wyjedziesz na drogę – zapamiętaj:  

 

* Jeśli kierujesz rowerem, nie wolno ci:  jechać obok innego uczestnika 

ruchu na jezdni (np. rowerzysty, pieszego), 

* jechać bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką i bez trzymania 

nóg na pedałach, 

* czepiania się innych pojazdów,  

Najbezpieczniej poruszać się po drogach oznaczonych znakami: przejazd 

 dla rowerzystów, droga dla rowerów.  

* Jadąc na rowerze poza obszarem zabudowanym, korzystaj z prawego 

pobocza lub z prawej krawędzi jezdni.  

 

* Zawsze zakładaj kask ochronny, który ochroni twoją głowę w razie 

upadku.  

* Nie możesz wozić innej osoby na ramie lub bagażniku roweru lub 

motoroweru.  

 

* Używaj dzwonka tylko wtedy, gdy jest to konieczne.  

 * Nie możesz przewozić na rowerze długich i ciężkich przedmiotów. które 

utrudniają utrzymanie równowagi na rowerze.  

 

* Podczas jazdy rowerem zabronione jest prowadzenie zwierząt na smyczy  

* Jadąc za pojazdem zachowaj bezpieczną odstęp, by przy nagłym 

hamowaniu znajdującego się przed tobą pojazdu, uniknąć zderzenia. 

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/572684,coraz-wiecej-rowerzystow-we-wroclawiu,id,t.html


PRIMA APRILIS 

 

1. Puder w suszarce - wsyp do suszarki puder dla niemowląt lub mąkę i 

obserwuj białą chmurę, która okryje włosy ofiary.  

2. Tajemnicze napisy - zastrasz swoich domowników w wręcz banalny 

sposób: wystarczy, że weźmiesz płyn zapobiegający zaparowaniu szyb i 

napiszesz nim coś śmiesznego lub strasznego np. „Widzę każdy twój ruch" 

albo „Zbliża się twój koniec". 

3. Kartka na plecach - przyklej koledze do pleców kartkę z zabawnym 

napisem np. „hug me " 

4. Słodka lub słona pasta w tubce od pasty do mycia zębów - to prosty  

psikus, wystarczy zaopatrzyć się w jakąś  słodką substancję i strzykawkę. 

Opróżniamy dokładnie tubkę z pastą do zębów i uzupełniamy ją czymś,  

co ma wyjątkowo przyjemny smak. 

5. Szampon czy nie szampon oto jest pytanie – jeśli używasz szamponu w 

ciemnej butelce, podmień go np. na mleko lub olej. Oj , będzie się działo! 

6. Ale jaja – przygotuj domownikowi śniadanie, połóż na talerzyku obok 

pieczywa dwa jajka i powiedz, że ugotowałaś je na miękko, tak jak lubi. 

Gdy będzie chciał obrać jajko i stuknie nim w stół – wiadomo co się 

stanie. 

 

 

 

 

 

 



 

Kot ustanawia rekord Guinessa w najgłośniejszym mruczeniu  

Miłośnicy kotów wiedzą, że nie ma przyjemniejszego dźwięku niż 

mruczenie naszego pupilka. Jednak kiedy na naszych kolanach usadowi 

się Merlin, rekordzista w najgłośniejszym mruczeniu, lepiej wtedy 

wyposażyć się w zatyczki do uszu. 

Dźwięk wydawany przez Merlina osiąga 67,8 decybeli – podobnie 

do pracującego klimatyzatora, zmywarki do naczyń czy nawet kąpieli 

pod prysznicem. Większość kotów mruczy na poziomie 25 dB, czyli prawie 

trzy razy ciszej. 

Najwięcej orzechów rozbitych głową  

Podczas jednego z festynów odbywających się w Pakistanie, pan 

Mohammad Rashid ujawnił się światu jako żywy dziadek do orzechów. 

Jego przepis na sukces był prosty: rozbić jak najwięcej orzechów 

w minutę. W jego pokazie nie byłoby nic nadzwyczajnego, 

gdyby nie jeden drobny detal: Pakistańczyk nie używał żadnych narzędzi 

poza… własną głową. 

Rekord na najwięcej orzechów zmiażdżonych czołem przez człowieka 

wynosi 155 sztuk w zaledwie minutę. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi 

od Rekordów Guinnessa w Londynie, orzechy musiały być ustawione 

na stole w dwóch równych rzędach. Na słowo „start” Rashid niczym 

wściekły byk rozpoczął uderzanie głową w kolejne kulki. Kawałki skorupek 

były dosłownie wszędzie, lecz młody człowiek skupiał się wyłącznie 

na swoim zadaniu. Głowę podniósł dopiero na znak „stop”. 

 

 

Wege, co to takiego? 

 

Co to znaczy „Być wege”? 

„Być wege”, czyli inaczej być wegetarianinem. Jest to osoba, która nie je 

żadnego mięsa. Głównymi składnikami diety wegetariańskiej są owoce, 

warzywa, orzechy, grzyby, rośliny strączkowe i ryby. Hasło, które 

przyświeca coraz większej ilości wegetarian, to „Zwierzęta są moimi 

przyjaciółmi, a ja nie jem przyjaciół”.   Wegetarianizm oznacza często styl 

życia, który dąży do minimalizacji zabijania zwierząt.  Osoby niejedzące 

mięsa mają niższy poziom cholesterolu we krwi, niższe ciśnienie tętnicze i 

odnotowuje się u nich znacznie mniej przypadków zawału serca, 

nadciśnienia, cukrzycy, osteoporozy i miażdżycy.  

Różne odmiany wegetarianizmu: 

-Frutarianizm – należy do zdecydowanie najbardziej radykalnych form 

diety wegetariańskiej, bowiem oprócz produktów pochodzenia 

zwierzęcego wyklucza także jedzenie jakichkolwiek owoców i warzyw, 

których zerwanie „uśmierca” roślinę. Frutarianie odżywiają się przede 

wszystkim owocami (stąd ich nazwa), m.in.: jabłkami, bananami, 

ogórkami, bakłażanami, pomidorami i dyniami. 

-Witarianizm – założeniem tego jest spożywanie wyłącznie świeżych 

produktów, niegotowanych (mogą być podgrzewane do maksymalnie 

temperatury 41℃), w tym również kawy i herbaty. Witarianie wykluczają 

soki i inne napoje, zastępując je wodą mineralną. Ich zdaniem gotowanie 

niszczy enzymy i składniki mineralne znajdujące się w warzywach i 

owocach. 

-Weganizm – to dieta wykluczająca wszystkie produkty pochodzenia 

zwierzęcego jak miód, jajka czy mleko. Weganie nie używają produktów, 

w powstaniu których brały udział zwierzęta, czyli: futer, odzieży skórzanej, 

bawełnianej, jedwabnej, kosmetyków testowanych na zwierzętach i 

zawierających składniki pochodzące od zwierząt. 

Istnieje jeszcze wiele innych odmian wegeterianizmu. 



Ciekawostki : 

-Modę na wegetarianizm możemy zawdzięczać Hindusom, którzy 

stanowią 70% wegetarian na świecie. 

-Brytyjscy naukowcy zauważyli, że im dziecko ma wyższe IQ,  tym jest 

większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości stanie się ono 

wegetarianinem. 

-Naukowcy twierdzą, że bycie na diecie wegetariańskiej wydłuża życie 

nawet o cztery lata. 

-Wegetarianizm rozpoczął się już w starożytności. 

-Szacuje się, że w Polsce jest ponad 1 200 000 wegetarian i liczba ta stale 

rośnie.  

Co sądzę o wegetarianizmie?  

Myślę, że każdy człowiek ma prawo wyboru  swojej  diety. Jednak dzieci 

do 18 roku życia, moim zdaniem, nie powinny być wegetarianami, 

ponieważ w okresie dorastania organizm dziecka potrzebuje wszystkich 

witamin i składników odżywczych. 

                                                                                                      Ania Kalmus 5B 

WIELKANOCNY REBUS 
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Poprawiacze nastroju 

 

„Słodziaki” – Obejrzyj w Internecie zdjęcia kotków, piesków, chomiczków i 

wiewiórek! 

 

 

Spacer  - Najlepiej w deszcz! Nic tak nie wpływa na dobry humor jak 

mokry kołnierz i uśmiechnięte ślimaki! 

Sen – Kiedy następnym razem rodzice będą wyganiali Was z łóżka, 

powiedzcie, że poprawiacie sobie nastrój. 

Muzyka! – Najlepiej rock and roll! Tylko pamiętaj, aby nie puszczać muzy w 

porze ciszy nocnej. 

Słodycze – Pycha! Dla poprawy humoru warto obrabować domowy 

kredens! 

 

Dowcipy – Młodsza siostra pyta starszą:  

- Pobawisz się ze mną w szkołę?                                                                                  

- Dobrze, ale ja będę nieobecna! 

 

                                                            Ruda Kitka z 5c 

 

                 

 

 

 



Cześć! 

Życzę wszystkim radosnej i zaczytanej 
Wielkanocy!  

                         Ruda Kitka z 5c 

 

WIELKANOCNA WYKREŚLANKA 

 

U  J A J K O X U C R 

K O S Z Y  K Z S H U 

A Z R I Z A U R R S 

B A R A N E K I Z R 

O R Z S P A L M A I 

Z A I R U S N A N Z 

K U R C Z A C Z E K 

 

 

 

SSCCRRAATTCCHH 
https://scratch.mit.edu/projects/150653272/ 

           

Warto… 

Przeczytać…  

 Dla uczniów klas 0 – 3 polecam książkę Grzegorza Kasdepke pt.  

„Kuba i Buba, czyli  awantura do kwadratu”. Książka opowiada o 

przygodach wiecznie skłóconych bliźniaków, którzy przeżywają 

szalone i śmieszne przygody. 

 Uczniom z klas 4 – 7 polecam serię książek Ricka Riordana pt. 

„Magnus Chase i bogowie Asgardu”.  Seria opowiada o 

przygodach nordyckich bogów, ich dzieci, oraz dzielnych 

wojowników. 

Obejrzeć…  

 Dla uczniów z klas 0 – 4 polecam film pt. „Świnka Peppa”.                     

No dobra, żartuję! Polecam film pt.  „Siedem życzeń”. Film 

opowiada o Egipcjaninie zaklętym w kota. Kot ten nosi imię 

Rademenes i ma moc spełniania życzeń każdego, kto mu 

pomoże. Pewnego dnia pomaga kotu pewien zupełnie zwyczajny 

Darek zupełnie zwyczajnie Tarkowski. Czy Darek mądrze wykorzysta 

swoje życzenia? 

 Uczniom z klas 5 – 7 polecam film pt. „ Arabella”. Przezabawny film 

opowiada o przygodach księżniczki ze świata baśni, która przenosi 

się do świata ludzi. Film jest zwariowany:  diabeł Mlekota nie ma 

głowy, czarodziej Rumburak zamienia się w Króla Szos, a 

krasnoludki topią się w sedesie! 

 

 

 

 



SZACHY RZĄDZĄ W NASZEJ SZKOLE 

 

 

Oto klasyczny zegar do gry w szachy. Nastawia się czas gry i ten, któremu się  

on skończy, ten przegrywa partię. Po wykonaniu ruchu gracz naciska przycisk  

na zegarze, co oznacza, że przeciwnikowi zaczyna liczyć się czas. 

 

 

 

 

 

 

Na tym zdjęciu są ruchy Hetmana, króla i wież.  Pionkiem można się 

poruszyć o  jedno pole w przód Lub o dwa ale jak jest wolne pole 

poruszonym pionkiem nie można Się poruszyć o dwa pola .Pionkiem nie 

można zbijać do przodu do tyłu lub na boki. Ustawienie figur jest łatwe 

pionki są na przedostatnich polach czyli na polach 2 i 7 na polach 1 i 8 są 

od pola h : wieża , skoczek, goniec, Król, Hetman, goniec, skoczek i wieża. 

Najlepiej zacząć od pionka e2  później od gońca f1 na pole f4 jak skoczek 

przeciwnika zaatakuje piona na e4 to bronimy Si pionem z pola d2 na 

pole d3 W następnym ruchu ruszamy się skoczkiem z pola g1 na pole f3 i 

potem robimy roszadę najpierw się ruszamy królem o dwa pola w bok i 

wieżą z pola h1 na pole f1. 

 

 

 

 

 

 

Plansza  do gry w szachy ma 8 pól poziomo i pionowo a, b, c, d, e, f, g, h .  

 

Kalendarz  zwariowanych świąt 

Kwiecień 
 

Uwaga! Te święta są serio szalone! Jeśli chcecie zagiąć 

przemądrzałego braciszka, który twierdzi, że wie wszystko, albo 

krzykliwą kuzynkę, która uważa Was za głupków, koniecznie 

zaskoczcie ich informacją o tygodniowym święcie!!! 

 

1 kwietnia – Dzień Klauna 

3 kwietnia – Dzień Niewidzialnej Pracy, Dzień Tęczy 

4 kwietnia – Dzień Szczura, Dzień Marchewki 

7 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Walki Na Poduszki ( nie 

zapomnijcie – to się przyda) 

10 kwietnia – Dzień Rodzeństwa 

12 kwietnia – Dzień Czekolady, Dzień Chomika ( koniecznie złóżcie 

chomikowi życzenia) 

13 kwietnia – Dzień Scrabbli 

16 kwietnia – Dzień Sapera 

17 kwietnia – Dzień Kostki Rubika 

19 kwietnia – Dzień Czosnku 

24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Śniadania 

25 kwietnia – Dzień DNA 

29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego 

30 kwietnia – Dzień Jazzu, Dzień Koni 



HOT CROSS BUNS  

Ingredients:                                                                                                                                                                               

 1 cup of milk 

 2 tablespoons of yeast 

 1/2 cup of sugar 

 2 teaspoons of salt 

 1/3 cup of butter, melted and cooled 

 1 teaspoon of nutmeg 

 4 eggs 

 5 cups of flour 

 1/3 cups of currants or raisins 

 1 egg white 

Glaze: 

 11/3 cup of confectioner’s sugar 

 11/2 teaspoon of finely chopped lemon zest 

 1/2 teaspoon of lemon extract 

 1-2 teaspoons of milk 

 

Heat milk to very warm, but not hot in a small saucepan. Pour warm milk in 

the bowl of a mixer and sprinkle yeast. Mix and leave to grow for five 

minutes. With mixer running low. Spread add salt, butter, sugar, eggs and 

cinnamon. Slowly add flour and continue mixing. Let dough rest for thirty-

forty five minutes. Mix for about three minutes. Shape dough in a ball, 

cover with plastic wrap and put in the fridge for a night. Let the dough 

stand in room temperature for half an hour. Divide dough into twenty four 

pieces, shape each into a ball and place on baking sheet. Leave for 

about one and half hours. Take a sharp knife and carefully slash buns with 

cross. Cover with eggs white and put in oven. Bake for ten minutes, 

reduce the heat and bake until they are golden brown, about fifteen 

minutes more. Mix together glaze ingredients and put on buns into cross 

pattern. Save warm if it’s possible. 

POMYSŁY  NA  ZDROWE  II  ŚNIADANIE 

Prezentowane poniżej zestawy na II śniadanie są zdrowe i pyszne. Warto 

skorzystać z propozycji. 

            1. 

 Kanapka z białym serem i rzodkiewką; 

 Jabłko; 

 Suszone owoce, np. śliwki lub morele; 

 Woda. 

2.            

 Mandarynka lub pomarańcza; 

 Kanapka z serem 

 Orzechy włoskie; 

 Woda. 

   3.  

 Ciemne pieczywo z wędliną i ogórkiem; 

 Gruszka; 

 Rodzynki lub żurawina; 

 Kubeczek jogurtu naturalnego; 

 Herbata. 

  

 

 

                                                                                                    Ruda Kitka z 5c 

 


