Cześć, cześć, cześć!!!
Zapraszamy do lektury 4 numeru gazetki szkolnej ,,Mały Reporter”.
Niestety nie wszyscy możemy spotkać się w naszej szkole i nie wiemy, kiedy
nastąpi powrót.
Zadowoleni są tylko uczniowie klas I-III, którzy mogli się wreszcie spotkać
z kolegami i koleżankami oraz uczą się stacjonarnie.
Życzymy Wszystkim dużo, dużo zdrowia😊😊😊 oraz szybkiego powrotu do
szkoły😊

Koło ,,Mały Reporter
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Redakcja 2020/ 2021
Aleksandra Dobierska7 b
Agata Matraszek 7 b
Dominika Narecka 7 b
Bruno Karwacki 3 d
Mikołaj Karwacki 6 c
Barbara Maćkowska 3 a
Zofia Maćkowska 3 a
Ala Szumańska 3 a
Dawid Karwacki 1 b

Kuba Czemerys 3 a
Ala Czemerys 3 a
Karolina Miękus 3 a
Zuzanna Biernacka 3 a
Wanda Oborska 3 a
Anna Szybkie 1 b
Zofia Grabowska 2 c
Aleksandra Maćkowska 5a
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Ewa Szulińska
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TŁUSTY CZWARTEK
Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed
wielkim postem, czyli 52 dni przed Wielkanocą. Ciekawe, dlaczego nie
wypada w środę?
W roku 2021 tłusty czwartek przypada 11 lutego. Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce w tłusty czwartek prawie
wszyscy jedzą duże ilości pączków z nadzieniem. Inna popularna potrawa
to faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem. Dawniej
jedzono pączki nadziewane słoniną, boczkiem i mięsem.
Tłusty czwartek to święto wszystkich łasuchów i smakoszy słodkich
przekąsek. Statystycznie Polak w słodki czwartek zjada od 2 do 3 pączków,
a niektórzy urządzają nawet zawody w ilości zjadanych pączków.
Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.
A więc zawijać rękawy i robić pączki dla zabawy, a gdy już zrobicie o świcie
życzymy Wam pysznego piątku!!!!
Poniżej przepis na tradycyjne pączki i faworki Ewy Wachowicz.

Pączki
Składniki
Na ciasto:












1 kg mąki tortowej
100 g cukru
100 g drożdży
6 żółtek
1 całe jajo
kieliszek spirytusu
5 łyżek oliwy
szczypta soli
0,5 l mleka
1 cukier waniliowy
sok z 1 cytryny
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Nadzienie i dekoracja:




400 g konfitury
2 l oleju do głębokiego smażenia
cukier puder

Sposób przygotowania:







Pokruszone droższe wrzucamy do miski i zalewamy delikatnie podgrzanym mlekiem.
Dodajemy dwie łyżki cukru i trochę mąki. Całość mieszamy i odstawiamy na około 20
minut. Następnie dodajemy resztę cukru, cukier waniliowy, szczyptę soli, sok z
cytryny, jajko, kieliszek spirytusu i oliwę. Mieszając masę dodajemy małymi porcjami
żółtka i resztę mąki.
Ciasto zostawiamy na około 30 minut do wyrośnięcia.
Ciasto wałkujemy na delikatnie posypanej mąką stolnicy i wycinamy szklanką krążki.
Na każdy kawałek kładziemy łyżkę konfitury i sklejamy formując pączka.
Pączki zostawiamy do momentu, aż nieco zwiększą swoją objętość.
Następnie smażymy na oleju lub smalcu.

Lukier na pączki
Do zrobienia lukru używamy 200 g cukru pudru i soku z cytryny. Ubijamy na gładką, gęstą
masę. Po nałożeniu lukru na pączka posypujemy go kandyzowaną skórką pomarańczy.

Faworki
Składniki:






400 g - mąki
4 łyżki - cukru
2 łyżki - masła
8 - żółtek
4 - jajka
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1 łyżka - mleka
1 kieliszek - spirytusu
smalec do smażenia

Sposób przygotowania:









Mąkę przesiać na stolnicę, dosypać cukier, zrobić dołek, wybić jajka i dodać żółtka.
Wysiekać nożem i gdy jajka z mąką zaczną zamieniać się w „kluski”, ponownie
zrobić dołek, wrzucić do niego ciepłe masło, wlać mleko i spirytus.
Zagnieść ciasto (dość wolne, ale tak musi być) i gdy jest już gładkie, zrobić kulkę i
odstawić na stolnicy na ok. 20 minut (przykryć miską, by nie obeschło). Następnie
przekroić na pół i obficie podsypując mąką rozwałkować cieniutko - jak na makaron.
Pokroić na 3-centymetrowe paski, następnie podzielić na ok. 15-centymetrowe romby.
Każdy kawałek naciąć na środku, przez to nacięcie przewlec jeden koniec. Podobnie
postąpić z drugim kawałkiem ciasta. Smażyć w dużym rondlu, na smalcu.
Złocisty chrust wyjąć na papierowy ręcznik, by obciekł z nadmiaru smalcu.
Przełożyć na duży płaski talerz i posypać cukrem pudrem.

Opracowała:
Anna Szybkie klasa 1B
Pomagali spisać :
Rodzice
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Co to są walentynki ?
Walentynki to dzień zakochanych, obchodzimy je
14 lutego. Nazwa Walentynek pochodzi od Świętego
Walentego. W ten dzień można dawać walentynki sekretnie
oraz różne inne upominki. Walentynki, to także dzień
przyjaźni.

Źródło: Internet
Wykonawca: Zosia Maćkowska kl.3a
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Napisz życzenia dla osoby, którą lubisz…

Przygotowała: Zosia Maćkowska 3a
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Źródło: Internet
Zosia Maćkowska kl.3a
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Dzień Pizzy
9 lutego obchodzone jest nietypowe i pyszne święto, jest to dzień pizzy. Nie
trzeba chyba tłumaczyć o co w tym dniu chodzi. Oczywiście to “święto”
obchodzimy jedząc pizzę. A czy wiecie, jaka jest historia pizzy.
Teraz wam ją przedstawię :)

Historia Pizzy
Wielu z Was pewnie wie, że pizzę zalicza się do potraw kuchni włoskiej, jest to prawda,
jednak historia pizzy zaczyna się w starożytnej Grecji. Mieszkańcy tego kraju uwielbiali
jeść placek z oliwą, czosnkiem i ziołami (suszonymi lub świeżymi). Po jakimś czasie
Grecja zasłynęła z tej potrawy. A Rzymianie po podbiciu jej, poznając grecką kulturę.
Poznali również pizzę. Kiedy w XVII wieku w Europie zaczęły pojawiać się warzywa np.
pomidory, zaczęto wypiekać pizzę właśnie z nimi oraz wymyślono je na cienkim cieście.
Wtedy placki były najbardziej popularne w Neapolu. Podczas wizyty królowej Włoch
(Małgorzaty Sabaudzkiej), właśnie w tym mieście, narodowy piekarz przygotował tę
potrawę na jej przyjazd, a dodatkami na pizzy były bazylia, pomidory i mozzarella na
cześć Włoch (chodzi o to, że składniki były w kolorach włoskiej flagi). Królowa zakochała
się w placku i od jej imienia powstała pierwsza pizza Margherita (od imienia
Małgorzata). Tak oto pizza stała się narodową włoską potrawą. We włoskich tradycjach
prawdziwa pizza “ma na sobie” tylko te trzy składniki wymienione wcześniej.
W późniejszych latach pizza stawała się bardzo popularna i gdy w końcu dotarła ona do
Ameryki, stworzono tam swoją wersję o wiele bardziej bogatą w przeróżne składniki.
Mimo to pizzę nadal zaliczamy do włoskich narodowych potraw.

Pizza Margharita
Przygotowała: Ola Dobierska 7b
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Przygotowała: Karolina Miękus 3a
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Bitwa pod Olszynką Grochowską
Bitwa pod Olszynką Grochowską rozegrała się 25 lutego 1831 roku. Była jedną
z bitew Powstania Listopadowego. W walce czterdziestotysięczne wojsko
polskie pod dowództwem generała Józefa Chłopickiego starło się z
sześćdziesięciotysięczną armią rosyjską pod dowództwem feldmarszałka Iwana
Dybicza.
Wojska rosyjskie pragnęły zdobyć Warszawę, ponieważ pozwoliłoby im to na
zakończenie Powstania Listopadowego. Na drodze stanęło im jednak wojsko
polskie.
Bitwa rozpoczęła się około godziny 10. Wojska rosyjskie chciały zdobyć
Olszynkę Grochowską, jednak mimo tego, że nacierały one na polską obronę aż
5 razy, nie udało im się tego dokonać.

Rosjan zaskoczyło, z jaką zawziętością walczyli Polacy. Sam Książę
Konstanty, który był naczelnym wodzem wojsk rosyjskich, przyznał, że Polacy
są najlepszymi żołnierzami na świecie.
Bitwa była niezwykle krwawa i zacięta. Dla obu stron starcie zakończyło się
ogromnymi stratami. Zginęło około 7300 Polaków i około 9500 Rosjan. Z
wojskowego punktu widzenia bitwa pozostała nierozstrzygnięta, ale Polacy
odnieśli sukces strategiczny – powstrzymali oni bowiem Rosjan przed dalszym
marszem na Warszawę.
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Drobne fakty
1. W 1931 roku setną rocznicę Bitwy uczczono nadając wielu ulicom Grochowa nazwy związane z
wydarzeniami z 25 lutego 1831 roku, m.in. ul. Chłopickiego czy pl. Szembeka. Ufundowano również
szkołę-pomnik im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, która zaczęła działać w 1933 roku i której tradycje
kultywuje obecnie Gimnazjum Nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej.

2. Od 2005 roku, co roku pod koniec lutego organizowana jest rekonstrukcja bitwy z udziałem grup
pasjonatów z Polski i Europy.

3.Bitwa pod Olszynką Grochowską stała się inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania w
1898 roku dramatu Warszawianka. Jej akcja rozgrywa się we wnętrzach istniejącego do dziś Dworku
Grochowskiego, który według legendy podczas bitwy miał być kwaterą generała Józefa Chłopickiego.

KONIEC
Opracowała:
Anna Szybkie uczennica klasy 1b
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ŻARTY

Bocian mówi do żaby:
- Zjadłbym sobie coś zielonego…

Jasio wybrał się na mecz.
Mężczyzna obok pyta się
chłopca:

A żaba na to: - Krokodyl ma
przechlapane

- Jak tu wszedłeś, mały?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Pana pies szczekał całą
noc – mówi niezadowolony
sąsiad.

- Nie, tata.

- To nic, odeśpi w dzień –
odpowiada właściciel psa

- w domu, szuka biletuodpowiedział Jaś

- A gdzie Twój tata?

Skąd informatyk pobiera
wodę?
- Z e-kranu

Co robi zamarznięta
woda na chodniku?
- Wyprowadza ludzi z
równowagi.

Nauczyciel napisał wzór
chemiczny i pyta
Małgosię:
- Co to za wzór?
- Hmm…mam to na końcu
języka…

Co mówi Ocean Atlantycki
do Oceanu Indyjskiego?

- Dziecko, wypluj to
szybko, to kwas siarkowy!

- Nic, bo nie nadają na tych
samych falach.
Przychodzi kucharz do lekarza i mówi:
Panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że
źle słyszę na jedno ucho.
A na drugie? Kotlet schabowy, frytki i
surówka z marchewki.

Źródło: Internet
Alicja Czemerys, kl 3A
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Miejsce na wymyślenie własnych zagadek, podziel się nimi z Kołem „Mały Reporter”
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KRZYŻÓWKA
WALENTYNKOWA
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Kolor „miłości”
2.Dwoje to…
3. Drugi miesiąc roku.
4. Znak/symbol miłości
5. Święty – patron zakochanych
6. Często ukochany kupuje je swojej wybrance
7. Czasami kupowane na randce, gdy jest ciepło
8. Zaręczynowy
9. Świętują 14.02
10. Popularne miejsce randek

Autor: Jakub Czemerys, 3A
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