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Dzień św. Mikołaja (inaczej mikołajki) obchodzi się  

6 grudnia – wtedy przypadają imieniny Mikołaja i jest to 

w kalendarzu katolickim dzień wspomnienia świętego, 

który był biskupem – Mikołaja z Miry.  

To kolejna okazja – zaraz obok świąt Bożego Narodzenia – 

do wręczania sobie prezentów i wizyty św. Mikołaja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Fundacji Dr Clown zapraszamy do przyłączenia się do ZBIÓRKI MIKOŁAJKOWEJ. 
 

W tym roku zbieramy prezenty dla dzieci przebywających w krakowskich szpitalach. Zostaną one 
im przekazane 24 grudnia. Zbieramy: książeczki, kolorowanki, łamigłówki, krzyżówki, 
sudoku, przybory szkolne i plastyczne, misie (tylko nowe).  
 

Zbiórkę rzeczy organizujemy w szkole przy sekretariacie. Zebrane rzeczy zostaną odebrane przez 
przedstawiciela Fundacji i trafia do świątecznych paczek dostarczonych do szpitali. 

 

GAZETKA SZKOLNA 

W tym numerze: 
 Jaka przyszłość Cię czeka…. 
 Adwent, czas radosnego oczekiwania. 
 Hobby na nudę. 
 Gdyby nie konie… 
 Otwarcie Kanału Sueskiego. 
 Czyta się... 
 Smog, a co to takiego? 
 Do you think teenagers today “have it 

too easy”? 
 Jesienne wypieki. 

Ho! Ho! Ho! 

 

I Ty możesz zostać  
Świętym Mikołajem 

https://mamotoja.pl/jak-przezyc-rodzinne-swieta-i-nie-zwariowac-sposoby-na-swiateczny-stres,boze-narodzenie-artykul,21909,r1p1.html
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Jaka przyszłość Cię czeka…. 
ZOFIA PETRUS 4B 

Co roku 29 listopada odbywają się andrzejki. W tym roku kółko dziennikarskie postanowiło powróżyć 

z wosku. Każda wróżba była inna. Niektóre trochę zagadkowe, a niektóre oczywiste.  Pani Marcie z wosku 

wyszło serce, Maksowi Z. żółw i wąż.  Mai wyszedł koń, Dorocie wyspa (plaża), Maksowi W. wyszła 

skarpeta, a Zosi królik. 

Tradycja andrzejkowa  

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter 

wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były 

tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim 

odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). 

Początkowo andrzejki traktowano bardzo 

poważnie, a wróżby odprawiano tylko 

indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach 

późniejszych przybrały formę zbiorową, 

organizowaną w grupach rówieśniczych panien na 

wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w 

niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież 

obojga płci. 

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują 

na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andreas) i greckich 

słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę. 

Oto kilka dawnych wróżb indywidualnych: 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano 

męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie). 

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł 

ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne). 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła  

w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne). 

A oto kilka dawnych wróżb zbiorowych: 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, 

obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej 

masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych  

z jego zawodem. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but 

pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec. 

 Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta oznaczające jedną z nich  

i obserwowały, którą pies zje jako pierwszą. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna, 

do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba 

znana na Kujawach i w Małopolsce). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czepiec_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_(do_zamka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99si
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
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 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, 

której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana 

na Mazowszu). 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na 

drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich 

nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy 

natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn (wróżba nowoczesna, znana w całej Polsce). 

 Wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabłko tak, by skórka była jak najdłuższa; następnie 

rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera, w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą imienia 

jej narzeczonego. 

 

Adwent, czas radosnego oczekiwania. 
LENA GRABOWSKA 5A 

 

 

Tradycyjne kalendarze adwentowe z czekoladkami wyszły już z mody. Rodzice lub ich producenci 

coraz bardziej uatrakcyjniają nie tylko ich wygląd, ale także ich zawartość. Zamiast czekoladek 

wprowadzane są drobne prezenty, cukierki, zadania czy nawet klocki lego. Oto przykłady pomysłowych 

propozycji dla tych, co lubią odliczać dni do Świąt Bożego Narodzenia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
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Hobby na nudę  
JAGODA STRUK 6B

 Nudzisz się czasami? To nic strasznego, 

bo kiedy człowiek się nudzi do głowy 

przychodzą ciekawe pomysły, które mogą 

przerodzić się w hobby, a te pomagają spędzić 

wolny czas. 

Ja spędzam go na różne sposoby. Zawsze 

mam, co robić, dlatego teraz mogę powiedzieć, że 

nigdy się nie nudzę.  

Moim hobby jest między innymi czytanie 

książek. Najczęściej czytam powieści 

fantastyczne. Moją ulubioną książką jest „Harry 

Potter i Insygnia Śmierci”. Dzięki serii Harry 

Potter pokochałam czytanie. Najbardziej podoba 

mi się w tej lekturze to, że opowiada o wielkiej 

przyjaźni trzech nastolatków, napotykających na 

swojej drodze wiele przeszkód, które z resztą 

pokonują. Gdy mam tylko okazję siadam na fotel 

i czytam...   

Moim następnym zainteresowaniem jest 

pisanie opowiadań. Najczęściej piszę je na 

podstawie utworów, które przeczytałam. Są to 

zazwyczaj opowiadania fantastyczne, lecz 

zdarzają się wyjątki. Często opisuję w nich 

wędrówki, podczas których bohater spotyka 

tajemnicze stworzenia. Niektóre z nich 

zawierają  historię zwierząt lub poznanych przeze 

mnie ludzi. Często piszę je wieczorem przy 

jesiennej herbacie.  

Do mojego hobby zaliczam gotowanie  

i pieczenie. Najbardziej lubię piec ciasteczka  

i bułeczki cynamonowe. Często próbuje nowych 

przepisów i równie często wychodzą. Staram się, 

chociaż raz w tygodniu coś „upichcić”. Czasami 

robię śniadania i kolacje dla mojej rodziny. 

Zaczęłam gotować w wieku 4 lat, pomagając babci 

przy robieniu  klusek do zupy dziadowskiej. Gdy 

je robiłam ostatnio wraz z mamą przypomniałam 

sobie jak je przygotowywałam 7 lat temu z moją 

ukochaną Babcią.  

Bez  hobby moje życie byłoby 

przysłowiowo puste. Poza szkołą nie miałabym, 

co robić. Rozumiem, że nauka jest bardzo ważna, 

ale czasami trzeba też się odstresować. Moim 

„odstresowywaczem” jest czytanie, ponieważ 

czuje się jakbym przenosiła umysł do miejsca 

opisywanego w czytanej przeze mnie książce.
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Gdyby nie te konie….. 
HANNA NIDA 6B 

Do mojego hobby należy jazda konna. 

Zaczęłam uprawiać ten sport od niedawna, 

zaledwie od miesiąca. Na początku nie 

widziałam w tym niczego, mówiąc potocznie, 

,,wow”, nie wiedziałam dlaczego jazda konna 

aż tak wciąga. 

Oczywiście kocham konie od pierwszego 

wejrzenia, ale nigdy nie interesowała mnie jazda 

konna. Zaczęło się od tego, że na wakacjach w tym 

roku tata zapisał mnie, moją siostrę oraz moją 

kuzynkę do pobliskiej stadniny na półkolonię. 

Tam instruktorka, zaprowadziła nas do stajni  

i pokazała jak do tych zwierząt podchodzić oraz 

jak się zachowywać.  Potem opowiedziała o 

obudowie siodła i ogłowia. Przed pierwszą lekcją 

pokazano nam w skrócie jak osiodłać konie. 

Następnie zaproponowano nam żebyśmy pomogły 

innym dzieciom przy czyszczeniu i siodłaniu, przy 

okazji patrzyłyśmy, jak robią to bardziej 

doświadczone osoby. W wolnych chwilach 

spędzałam czas przy koniach. Teraz uczę się 

jeździć w tej samej stadninie, co moja przyjaciółka 

Asia.  Chodzę na jazdy co sobotę i staram się 

rozwijać w tej dziedzinie. Na ostatniej lekcji po raz 

pierwszy kłusowałam, ale jeszcze muszę dużo 

ćwiczyć, by dopracować to do perfekcji.  

Do kolejnego mojego hobby należy 

pływanie. Teraz, gdy jest pandemia, niestety nie 

mam możliwości chodzenia na basen i na chwilę 

obecną przerwałam swoją pasję, ale mam 

nadzieję, że w najbliższym czasie będę mogła 

kontynuować naukę. 

Według mnie warto mieć swoje zainteresowania, 

by odróżniać się od innych. Gdyby nie moje 

hobby, byłoby w moim życiu nudno.  

Otwarcie Kanału Sueskiego 
ALEKSANDER WIĘCKIEWICZ 4B   

Warto zapamiętać tę datę - 17 lipca 1869 roku nastąpił przełom w podróżowaniu z Europy do 

Indii, ponieważ został oficjalnie otwarty Kanał Sueski. Nas interesuje on jeszcze z innego powodu, otóż 

budowa tego przedsięwzięcia została wspomniana w książce H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

To właśnie dziecko fikcyjnego polskiego inżyniera, pana Tarkowskiego, zostało porwane przez 

Mahdystów. Dalszą historię zapewne już znacie. 

Przy budowie Kanału pracowali między innymi  Polacy -  inżynier hydrotechnik oraz wynalazca 

Stanisław Janicki, kierownik robót Mieczysław Geniusz i urzędnik Cyprian Kuczewski. Janicki nadzorował 

prace przy budowie północnego odcinka kanału, od Port Saidu do Ismailii. W latach 2014–2015 powstał 

dodatkowy odcinek kanału, tak zwany Nowy Kanał Sueski . Inwestycja została zrealizowana na długości 72 

km. Wybudowanie równoległej drogi umożliwiło jednoczesny ruch statków w obu kierunkach, co skróciło 
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czas pokonywania trasy średnio z 22 do 11 godzin i znacznie zwiększyło przepustowość kanału. Zgodnie  

z oczekiwaniami wpłynęło także na znaczne zwiększenie dochodów zarządu Kanału Sueskiego. 

 

Dane techniczne: 

Całkowita długość kanału wynosi 163 km, szerokość – 160–200 m (po modernizacji – do około 300 

m), dopuszczalne zanurzenie statków – 11,6 m (po modernizacji – do 23 m). Średnia przepustowość kanału 

wynosi 60 statków na dobę. W 2008 roku kanał przepłynęło 21 415 statków. Średni czas przejścia statku 

przez kanał – 15 h. Co 10 km wybudowano zatoki dla mijających się statków. Dzięki wybudowaniu Kanału 

Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Londynu  do Mombaju o około 7,5 tysiąca kilometrów. Kanał 

obsługuje 8% światowych transportów ropy. W 2009 roku przez Kanał Sueski przepłynęło ponad 35 tysięcy 

statków, z czego 10% to tankowce, które przewożą 15% zapotrzebowania na ropę w Europie. 

Czyta się - Recenzja „Momo” 
MAKS ZADAŃSKI 5A  

Od dawna miałem serię książek „Cała Polska czyta 

dzieciom”, ale nigdy nie przeczytałem wszystkich propozycji. 

Pewnego dnia jednak stwierdziłem, że trzeba w końcu podjąć 

się wyzwania - przeczytania całej serii. Pierwszą książką, 

jaka mi się rzuciła w oczy, była „Momo” autorstwa Michaela 

Ende, tego który napisał „Niekończącą się historię”.   

 

Książka zaczyna się, kiedy to do starych, opuszczonych 

ruin amfiteatru przybywa dziewczynka o imieniu Momo, która 

szybko zaprzyjaźnia się z sąsiadami.  Momo ma jednak 

niespotykany dar słuchania. Sprawiał on, że ludzie, którzy do niej 

mówili stawali się pogodni, odważni i weseli. Wśród jej 

przyjaciół powstało nawet przysłowie: „Idźże z tym do Momo!” 

stosowany w razie kłótni, lub smutków. Pewnego dnia zaczyna 
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się dziać coś niedobrego. Ludziom brakuje czasu, miasto się rozrasta, a małe budynki zmieniają się  

w wieżowce. To właśnie Momo musiała temu zaradzić.  

Książka opowiada o ważnych tematach, takich jak czas, przyjaźń i rozmowy. Mogą ją czytać dzieci, 

jak i dorośli. Bardzo mi się spodobała. Gorąco polecam tę książkę wszystkim, którzy lubią czytać 

interesujące lektury. 
 

SMOG, a co to takiego? 
MAJA KUBACKA 5A 

 

Smog to zanieczyszczenie powietrza, które powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery 

szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe.  

Smog jest z nami już od bardzo dawna, nawet jeśli stało się o nim głośno całkiem niedawno, to nie znaczy, 

że powietrze było dawniej bardziej czyste. Był już z nami w xix wieku! Ludzie jednak nie wiedzieli, że smog 

jest szkodliwy. były czasy kiedy przypisywano mu właściwości wręcz zdrowotne! 

Skąd się bierze smog?   

Jego powstawaniu sprzyja:  

 palenie w piecach materiałami niskiej jakości, 

 spalanie śmieci, 

 transport samochodowy, 

 przemysł i energetyka. 

Gromadzeniu smogu sprzyja brak wiatru i wysokie 

ciśnienie atmosferyczne oraz ukształtowanie terenu. 
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Oto kilka informacji na temat smogu: 

- Kraków jest drugim najbardziej 

zanieczyszczonym miastem w Europie! 

- z powodu smogu na całym świecie 

podczas jednego roku umiera, co 

najmniej 40 tysięcy osób. 

- Jeśli regularnie (cały dzień) wdychasz 

smog to jest to równoznaczne z 

Paleniem dziewięciu papierosów 

dziennie. 

- człowiek wdychający za dużo smogu 

może żyć nawet o rok krócej. 

- największe zarejestrowane stężenie 

zanieczyszczenia powietrza wystąpiło w 

miejscowości Harbin (Chiny), normy 

zostały przekroczone 40 razy a 

widoczność spadła do 10 metrów. 

 

 

Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć produkcję smogu: 
- kupować auta na gaz,  

- używać ekologicznych źródeł prądu, 

- nie palić śmieciami ani węglem, 

- nie jeździć autem (chodzić pieszo, jeździć na rowerze 

itp.), 

- nie wycinać drzew, 

- sadzić rośliny. 

 

W dniach, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki powinniśmy unikać wychodzenia na 

zewnątrz lub korzystać z masek antysmogowych, a w zamkniętych pomieszczeniach stosować 

oczyszczacze powietrza. 
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Do you think teenagers today  
„have it too easy”? 

In my opinion teenagers have to balance 

between lots of duties for example school duties, 

household jobs and organization of their free time.  

Sometimes teenagers are intolerant and 

selfish and there is too much arguing between 

teenagers without any serious reasons.  

From my perspective teenagers do not like 

obeying rules which causes arguments with 

parents and other teens.  

What is more, teenagers often compete 

unhealthily about silly things and because of that 

they lose friendship and trust. Teenagers often use 

the Internet in a bad way which causes aggression 

and hate, which for sure does not help in keeping 

relationships, and in life at all too.  

Therefore, teenagers have too many extra 

activities like football, tennis, guitar classes etc 

and they do not want to continue doing them 

because they require too much effort and energy. 

For example, if you want to play an instrument 

really well, you have to practice long hours and 

you cannot give up too soon. Sometimes, they trick 

themselves that they do many things but in reality 

they do not do anything. 

In addition, in teenagers’ world it is very 

hard to control bad eating habits which causes 

health problems and addictions.  

In my opinion, teenagers today do not have 

it too, easy because of dangers and temptation 

which wait at every step.  

LIDIA MENDRYCH 5B 

 
 

Honestly, I think that teens have some easy 

things and some hard things to do. 

Teens have everything pretty much. The 

internet, food, entertainment, phones, computers, 

gadgets and many more. 

When it’s the weekend they don’t go to 

school and parents have to go to work (not 

always). Parents do most of their chores. They 

wash their clothes, they make their bed, they make 

them food. Sounds like a dream, right? 

Well your wrong! We have to work for that 

in difficult circumstances. Our biological clock 

works differently. 

Adults get their best sleep from midnight to 

3am. It happens because of the rise of melatonin in 

blood. Melatonin is a hormone of sleep. Teens on 

the other hand have the best sleep from 3am to 

6am. For teens waking up at 6am is like you were 

to wake up at 3am. And that’s not all. We have to 

learn while being tired which is one of the worst 

things. Imagine you were to wake up at 4am to go 

to work on 5am. We also need to learn a lot. If you 

are working you focus on one thing like: 

computers, medicine, cars etc. But we have  

a whole list of subjects to learn. After school we 

also have extra classes like: languages, sports, 

programing, art lessons etc. I think that parents 

should help teens, but how? They can follow this 

short cut! 

T- Teach 

E- Encourage 

E- Engage 

N- Nurture 

S- Serve 
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Teach – Parents need to make teens 

understand how the sociality works and how to 

take care of your challenges. If somebody is 

bulling you – you stand up for your self. They also 

need to teach them basic skills like common sense. 

They need parents’ input, wisdom and support.  

 

Encourage – Parents need to tell teens that 

they are special. If they learn they can get a good 

job and if they can get a job they can earn money 

to get food and entertainment. Parent care about 

their child’s future. 

 

Engage – Parents need to be engaged in 

their child’s life. They need to show them 

interesting things like: theme parks, mountains, 

oceans, islands, ancient cities etc. Parents should 

develop their child’s interests. They allow them to 

stretch their wings. 

Nurture – Parents need to make their 

children grow into fine adults. They have to teach 

them manners seeing the difference between good 

and bad, making valuable relationships. 

 

Serve – Parents should give teens most the 

things they need because when they grow up they 

will also give things to their children. Thanks to 

that teens feel safe and loved. 

 

To sum it all up I don’t think teens have it 

as easy as others think.    

Additionally, their brain and body is constantly 

changing which takes up a lot of energy. 

Sometimes growing up and hard work can 

sometimes overpower them.   

JAN NOWAKOWSKI 5A 

Do teenagers today have it „too easy”? 
JAN NOWAKOWSKI 5A  

If you look at children in Africa you could think that teenagers in Europe really have it too easy 

nowadays. Children in Africa need to work hard for example at home, taking care of their younger brothers 

or sisters and sometimes they even have to work in factories. In comparison to teenagers here who seems to 

have everything really easy. 

 

Still, even though teenagers here don’t need to work hard they don’t have it so easy. There is much 

to learn, projects to do and many other activities that require time. 

 

At first glance teenagers here have it easy but if you look more closely it's not “too easy”. I think they 

do not have it too easy. Nothing is too easy.  
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Jesienne wypieki 
POLECA KLARA BORRATYŃSKA I JAGODA STRUK 6B 

Mleko ze śmietaną wlej do i podgrzej, doprowadzając do wrzenia.  

Do gorącego mleka ze śmietanką wrzuć połamaną na małe kawałki czekoladę 

i cynamon. Wymieszaj. Zdejmij z ognia i mieszaj całość do uzyskania 

jednolitego płynu. 

  

Czekoladowe ciastka owsiane  

 Składniki: 

 pełna szklanka płatków owsianych 

- 130 g 

 1 duże jajko 

 2 płaskie łyżki mąki pszennej 

 3 płaskie łyżki kakao 

 3 łyżki cukru np. trzcinowego 

 1/4 kostki masła - 50 g 

  
Wszystkie składniki włóż do 

miski i zagnieść dokładnie ręką. 

Następnie uformuj z ciasta kulki 

dowolnej wielkości, połóż na 

blachę wyłożoną papierem do 

pieczenia, a następnie 

rozpłaszcz. Piecz w piekarniku 

około 15 minut w temperaturze 

175 stopni. 

  

Cynamonowe bułeczki 
 Ciasto 

 250 ml ciepłego mleka 

 7g drożdży instant lub 30 g świeżych drożdży 

 500 g mąki pszennej 

 50 g cukru 

 szczypta soli 

 1 jajko 

 2 żółtka 

 70 g miękkiego masła 

 do posmarowania: 1 jajko + 2 łyżki mleka 

Nadzienie 

 70 g masła 

 20 g cynamonu w proszku 

 2 łyżki cukru wanilinowego 
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 1/2 szklanki drobnego cukru  

 skórka starta z 1/2 cytryny 

  

Do ciepłego mleka wsypać drożdże instant, wymieszać i odstawić na 

5 minut. Drożdże świeże dokładnie rozetrzeć z łyżeczką cukru, 

następnie dodać łyżkę mąki oraz 50 ml mleka, wymieszać i odstawić 

do wyrośnięcia na 10 minut. 

Mąkę przesiać do miski, dodać cukier i sól. Wymieszać, zrobić 

wgłębienie, wlać w nie mleko z drożdżami instant lub rozczyn ze 

świeżych drożdży + resztę mleka. Wszystko wymieszać łyżką. 
Następnie zacząć wyrabiać ciasto dodając jajko i żółtka. Po ok.  

5 minutach wyrabiania dodać masło i dalej wyrabiać (ręcznie, 

hakiem miksera planetarnego lub w maszynie do chleba) przez ok.  

10 minut aż ciasto będzie gładkie i sprężyste. Przykryć folią  

i odstawić na 1 i 1/2 godziny do wyrośnięcia. 

Po tym czasie wyłożyć ciasto na stolnicę lub blat i wygniatać 

przez chwilę pozbywając się pęcherzy powietrza. Ciasto podzielić 

na 2 części i każdą rozwałkować na placek o wymiarach 30 x 30 cm. 

Placki z ciasta kolejno smarować roztopionym masłem i posypać 

mieszanką cynamonu, cukru wanilinowego, drobnego cukru i startej 

skórki. Zawinąć ciasto w roladki i każdą pokroić w poprzek na 12 

plasterków o grubości ok. 2 cm. Wszystkie ułożyć na dużej 

prostokątnej blaszce z zachowaniem odstępów. Odstawić na ok.  

45 minut do wyrośnięcia. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wierzch bułeczek posmarować 

roztrzepanym z mlekiem jajkiem i piec na złoty kolor przez ok.  

20 minut. Po upieczeniu polać lukrem: zagotować sok z cytryny, 

dodać cukier puder i wymieszać. 
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Ciasteczka z kawałkami czekolady 

  
Składniki: 

 100 g masła 

 1 pełna szklanka (155 g) mąki pszennej 

 1/3 łyżeczki soli 

 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku 

do pieczenia 

 0 g brązowego cukru 

 80 g białego cukru 

 1 jajko 

 2 łyżki cukru waniliowego 

 300 g czekolady (po 100 g białej, mlecznej 

i gorzkiej) 

Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Przygotować dużą blachę  

(lub najlepiej, 2 jeśli mamy), wyłożyć papierem do pieczenia. 
Mąkę przesiać do miski, dodać sól, sodę, wanilię i wymieszać.  

W drugiej misce ubijać masło z dodatkiem brązowego i białego cukru 

przez około 5 minut. Dodać jajko i ubijać jeszcze przez około  

5 minut. Dodać sypkie składniki i zmiksować, dodać posiekaną czekoladę 

(każdą kosteczkę pokroić na 4 kawałeczki) i wymieszać dłonią lub łyżką. 

Nabierać po około 2 łyżki masy, formować kulki wielkości małej gałki 

lodów i układać na blaszce zachowując kilkucentymetrowe odstępy. Na 

jednej blaszce zmieści się nam około 9 kulek a z całej ilości masy 

ulepimy ich około 18 sztuk. Delikatnie - odrobinę, ok. pół centymetra - 

"uklepać", spłaszczyć palcami wierzch każdej kulki. 

Pierwszą blaszkę z ciastkami wstawić do piekarnika na półkę wyżej niż 

połowa piekarnika. Piec przez 14 - 15 minut, aż brzegi ciastek zaczną 

się rumienić. Ciastka wyjmujemy z piekarnika, gdy są jeszcze miękkie, 

zastygają podczas studzenia. Na zewnątrz mają być chrupiące, w środku 

ciągnące. Upiec drugą partię ciastek. 

     

Gazetka powstała przy współpracy Koła Dziennikarskiego. 

Skład: Kacper Mróz. 

Opiekunowie: Marta Bieryt, Iwona Minorowicz. 


