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Ciekawostki o wodzie 

  

  

  

  

  

22 marca przypadał 

Międzynarodowy Dzień Wody, 

dlatego dzisiaj przedstawiam 

wam 15 ciekawostek o wodzie. 

 

1. 70-75 % powierzchni Ziemi 
pokrywa woda. 

2. Większość słodkiej wody 
znajduje się pod ziemią, 

a nie na jej powierzchni. 
3. Ziemia jest systemem 

zamkniętym, co oznacza, 
że ta sama woda, która 
istniała na ziemi miliony lat 

temu, jest nadal na niej 

obecna. 
4. Całkowita ilość wody 

na ziemi to około 326 
milionów mil sześciennych 
wody. 

5. Z całej wody na ziemi 

ludzie mogą używać tylko 
około 0,3% tej wody. 

6. W atmosferze jest więcej 
wody niż we wszystkich 
naszych rzekach razem 

wziętych. 

7. Na pięciominutowy 
prysznic zużywa się średnio 
200 litrów wody. 

8. Gorąca woda zamarza 
szybciej niż zimna. 

9. Na biegunach Księżyca, 

Marsa i Merkurego 
znajduje się lód. 

10. Woda masy ciała 

niemowlęcia może stanowić 
nawet 80%, podczas gdy 
dorosłego 70%. 

11. Zdrowa osoba może wypić 
nawet 11 litrów wody 
dziennie, jednak wypicie jej 

za dużo grozi zatruciem. 
12. Niemal każdy artykuł 

spożywczy dostarcza wody 
do organizmu. 

13. Średnio człowiek zużywa 
od 300 do 340 litrów wody 

dziennie. 
14. Wbrew pozorom ciężar, 

który tracimy podczas 
intensywnej aktywności 
fizycznej, to nie ciężar 
tłuszczu tylko wody. 

15. Zanim dorosła osoba 
poczuje pragnienie, jej ciało 
straci ponad 1% całkowitej 

ilości wody. 
 

Adrianna Kawa 
Źródła: fajnepodroze.pl    ecowater.pl    aquahome.pl 

 

Wywiad z Panem  

Adamem Kuberą 

 

  
  

  
  

  
  
Drodzy czytelnicy zapewne wiecie, 

że uczestniczymy w projekcie 
Erasmus +“READ TO ANIMATE”. 

W tym roku szkolnym zgłosiliśmy 
swój udział w kolejnym, 
zatytułowanym “HELP NATURE, 

CHANGE YOURSELF”. 
Koordynatorem obydwu jest Pan 

Źródło: facebook.com 
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Adam Kubera. Zapewne ciekawi 

jesteście, czy da się pogodzić razem 
dwa, tak odmienne projekty. 

Kinga Tomczyk: Jak Pan sobie 
radzi z dwoma projektami  
Erasmus +: “READ TO ANIMATE” 

i “HELP NATURE, CHANGE 
YOURSELF”? 
Pan Adam Kubera: To bardzo 

interesujące pytanie. Staramy się 
wraz z Panią Renatą 

Borkowską ogarnąć obydwa 
projekty jak najlepiej, ale nie 
ukrywam jest to dla nas ogromne 

wyzwanie. Na szczęście, dzięki 
wspaniałym i zaangażowanym 

uczniom z zespołu Erasmusa, 
nieskromnie mówiąc, myślę 
że udaje nam się to dosyć dobrze. 

Kinga: Dlaczego zdecydował się 
Pan zgłosić naszą szkołę 
do projektu “ERASMUS+”? 

Pan A. Kubera: To ciekawe 
pytanie. Wcześniej pracując 

w innych szkołach, brałem 
udział w różnych takich projektach 
i mam sporo interesujących 

doświadczeń z tym związanych. 
Wiem, że zawsze projekty się 

sprawdzały i podobały uczniom. 
Uważali oni, że dzięki takim 
pomysłom poznawali inne kultury, 

otwierali się na świat i na nowe 
znajomości z innych krajów. 
Najważniejsze w tych projektach 

jest to, że przede wszystkim 
uczniowie mogli podróżować 

do innych krajów, mogli się 
spotykać ze swoimi kolegami, przez 
kilka dni z nimi przebywać, 

mieszkać u rodzin i doświadczać 
nowego kontaktu z innymi 
uczniami. 

Kinga: Proszę nam przypomnieć, 
jaki był cel projektu: “READ TO 

ANIMATE”? 
Pan A. Kubera: Cel projektu 
to przede wszystkim zachęcenie jak 

największej grupy osób do 

czytania książek oraz nauczenia 

ich różnych technik animacji 
i wykorzystanie przeczytanych 

książek do tworzenia animacji 
opartych na tych książkach. 
Kinga: Czy może nam Pan w kilku 

słowach przybliżyć drugi projekt 
poświęcony wodzie “HELP 
NATURE, CHANGE YOURSELF”? 

Pan A. Kubera: Oczywiście, z kolei 
drugi projekt ma charakter 

ekologiczny. Związany jest 
z ochroną środowiska, 
zdobywaniem wiedzy jak żyć 

w zgodzie z przyrodą, rozwijaniem 
zachowań ekologicznych, 

oszczędzaniem, (np. wody, energii), 
szacunkiem dla środowiska, 
(np. nie zaśmiecanie otoczenia), 

zainteresowaniem zieloną energią. 
Podsumowując chcemy, aby nasza 
młodzież żyła ekologicznie, żeby 

zobaczyła czy damy radę jeszcze 
jakoś pomóc przyrodzie w tej naszej 

małej społeczności. 
Kinga: Czy mógłby Pan podzielić 
się z czytelnikami gazetki szkolnej 

swoimi wrażeniami po spotkaniu 
z Grekami? 

Pan A. Kubera: Pewnie, 
z przyjemnością. Był to wspaniały 
tydzień, dosyć intensywny, 

ale bardzo nietypowy. To było 
pierwsze spotkanie Erasmusa, 
na którym ja miałem przyjemność 

być w formie całkowicie zdalnej. 
Mimo że nasza szkoła tak już 

pracuje ponad rok, to tego rodzaju 
spotkanie między krajami 
wydarzyło się po raz pierwszy. 

Grecy - organizatorzy spotkania 
przygotowali bardzo ciekawy 
program: m.in. mieliśmy 

możliwość: poznać kulturę Grecji, 
tradycje, (np. kulinarne, ale nie 

tylko). Podczas warsztatów 
tematycznych poznaliśmy ich 
ceramikę, teatr KARAGIOZIS, 

teatrzyk cieni. 
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Mieliśmy również ciekawy warsztat 

z greckim ilustratorem pod 
artystycznym pseudonimem: 

“Pan Pan”, opowiedział nam 
szczegółowo o swojej pracy. Bardzo 
podobały mi się w jego 

wypowiedzi słowa: “Zajmuję się 
tym, bo: to jest coś co lubię robić, 
kocham robić i dobrze się 

w tym czuję”. Podsumowując takie 
spotkania nie są oczywiście 

doskonałą formą, ponieważ 
na pewno wszyscy chcielibyśmy 
pojechać, po tej dosyć ciężkiej 

pracy nad projektem w szkole, taką 
nagrodą dla uczniów i nauczycieli 

jest właśnie możliwość wyjazdu 
do innego kraju, ale niestety przez 
obecną sytuację jest to niemożliwe. 

Ogólnie rzecz biorąc to był piękny 
czas. 
Kinga: Czy momentami nie jest 

Panu ciężko pogodzić pracę nad 
dwoma projektami? 

Pan A. Kubera: Jest, oczywiście 
że tak. Momentami jest naprawdę 
ciężko, nie ukrywam że nie jest 

to łatwe, ale dzięki wsparciu, 
przede wszystkim pani Renaty 

Borkowskiej i myślę  
że w przyszłości również innych 
nauczycieli, wcześniej Pani 

Dyrektor Agnieszki Habiny, ale 
też dzięki pracy uczniów, jest 
to możliwe. 

Kinga: Dlaczego Pana zdaniem, 
warto brać udział w projekcie 

“ERASMUS+”? Czego 
możemy się nauczyć, poprzez 
udział w projekcie? 

Pan A. Kubera: W tym przypadku 
chciałbym oddać głos moim 
Erasmusowcom, co oni myślą 

na ten temat, więc dlaczego warto? 
Ola Sałęga, kl. 8: Według mnie 

jest to dobra możliwość 
do integracji z innymi uczniami 
i wydaje mi się, że poprzez różne 

wymiany, które są związane z tym 

projektem możemy poznać kulturę, 

społeczność, ale też możemy 
doskonalić język angielski. 

Kinga: Możemy również zawrzeć 
nowe znajomości, poznać  
rówieśników z innych krajów. 

Sara Nabagło, kl. 7a: Owszem, 
możemy się nauczyć nowych 
słówek nie tylko po angielsku, 

ale również w innym języku, np. 
greckim, włoskim… 

Pan A. Kubera: Piękne odpowiedzi, 
właśnie na takie liczyłem 
i podpisuje się pod tym 

wszystkim oraz zachęcam 
wszystkich do wzięcia udziału 

w projekcie. 
Kinga: Czy cieszy się Pan, z tak 
dużego zainteresowania projektem 

“ERASMUS+” wśród uczniów? 
Pan A. Kubera: Bardzo się cieszę 
i mam nadzieję, że się to nie 

zmieni, i w przyszłości 
nawet będzie jeszcze większe. 

Kinga: Czy może nam Pan 
zdradzić, co jeszcze będzie się 
działo w projektach w najbliższym 

czasie? 
Pan A. Kubera: Tak, projekt 

“READ TO ANIMATE”, niestety 
skończy się już z końcem 
tego roku szkolnego, ale będziemy 

mieli cały czas przynajmniej przez 
rok, a może i dłużej projekt wodny: 
“HELP NATURE, CHANGE 

YOURSELF” i mam nadzieję, że już 
od jesieni będą możliwe wyjazdy, 

więc mamy szansę pojechać na 
Słowację, do Czech i Rumuni, 
i my też oczywiście będziemy gościć 

uczniów z tych krajów. To takie 
najbliższe plany, a co będzie się 
działo dalej to sami zobaczymy. 

Pewnie jak skończymy wodę, 
będziemy się uczyć o zielonej 

energii i o środowisku. 
Kinga: Czy ma pan pomysł 
co będzie, gdy projekty:  

“ERASMUS +” się skończą?  
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Czy ma pan plan na jeszcze jakiś 

inny projekt? 
Pan A. Kubera: Gdy projekty się 

skończą, mamy jakieś wstępne 
plany. Mamy pomysł na nowy 
projekt, ale na razie nie chce 

zapeszać, lecz na pewno niedługo 
się wszystko wyjaśni. Lecz mogę 
powiedzieć, że mam nadzieję, 

że jeszcze większa ilość osób się 
zainteresuje i będzie nas jeszcze 

więcej. Również wierzę, że jak 
będzie nowy projekt to już 
będziemy mogli wyjechać i 

spotkać się na żywo. 
Kinga: Dziękujemy bardzo 

za rozmowę. Cieszymy się 
ogromnie, że mogliśmy się, aż tyle 
dowiedzieć. Jest nam niezmiernie 

miło, że zgodził się pan opowiedzieć 
o projektach “ERASMUS+”: “READ 
TO ANIMATE” oraz “HELP 

NATURE, CHANGE YOURSELF” 
naszym czytelnikom. 

Pan A. Kubera: Ja również bardzo 
dziękuje. Jestem bardzo 
zaskoczony, tym wywiadem, ale był 

to miły czas. Mam nadzieję, 
że ta wiedza będzie dla was 

przydatna. 
Kinga Tomczyk 

 

Erasmus+ -  

przystanek Grecja 
  

  
  

  

Nasza szkoła uczestniczy trzeci rok 
w programie Erasmus +. 
Niestety zbliżamy się powoli 

do zakończenia projektu  
„Read to Animate”. Za nami 
przedostatnie spotkanie. 

Ze względu na pandemię, nie 
mogliśmy osobiście odwiedzić 

naszych przyjaciół w Grecji. 
Spotkanie odbyło się w dość 

nietypowy sposób, ponieważ 

uczestnicy łączyli się ze swoich 
domów. Mimo to, było bardzo 

ciekawie, „łącza wytrzymały 
obciążenia.” Pierwszy dzień upłynął 
nam na zapoznaniu się 

z pozostałymi uczestnikami 
Erasmusa, a potem były już tylko 
warsztaty. We wtorek greccy 

przyjaciele zaprosili nas 
na wirtualny spacer 

po Akropolu. Następnie 
przygotowaliśmy animacje. 
Trzeciego dnia zaś 

uczestniczyliśmy w lekcji historii, 
poświęconej teatrowi Karagiozis. 

Po krótkim wprowadzeniu, 
mieliśmy sami stworzyć spektakl 
cieni . W czwartek podczas 

warsztatów o swojej pracy 
opowiadał grecki ilustrator 
książek Panagiotis Pantazis. 

Na zakończenie spotkania 
rozwiązywaliśmy krótki quiz. Piątek 

zapowiadał się ciekawie, choć był 
to ostatni dzień naszego  
wirtualnego pobytu w Grecji. Nie 

było czasu na nudę, ponieważ rano 
kończyliśmy warsztaty 

z poniedziałku. A potem czekała 
nas kulinarna przygoda- pod 
czujnym okiem Greków robiliśmy 

pyszny sos tzatziki. Było wesoło 
i śmiesznie. Niektórzy 
z uczestników po raz pierwszy 

przygotowali samodzielnie danie. 
Duma nas rozpierała. Czas płynął 

nieubłaganie i nadeszła pora 
na pożegnanie słonecznej 
Grecji, ale te pięć dni na długo 

pozostaną w naszej pamięci. 
Przed nam już ostatnie spotkanie 
z tego projektu. Tym razem 

wirtualnie wybierzemy się 
do Bułgarii. Oczywiście drodzy 

czytelnicy przeczytacie o nim  
w naszej gazetce. Już dziś 
zapraszam do lektury. 

Maja Motylska

Zdjęcie: allegro.pl 
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Propozycja wycieczki 

Dolina rzeki Sztoły – 

propozycja wycieczki dla 

miłośników 

turkusowej wody, 

piaszczystych klifów 

i sosnowego lasu. 

 

Dolina Sztoły ma swój początek 
w pobliżu Żurady, gdzie znajduje 
się źródło rzeki o tej samej nazwie. 

Źródło to zostało uznane za pomnik 
przyrody. Sztoła jest lewym 
dopływem Białej Przemszy, 

o długości 13,4 km. Szlak pieszy 
liczy w sumie ponad 12 km, jeżeli 

chcemy zobaczyć piękne meandry 
rzeki i miejsce, gdzie bierze ona 
swój początek. Można wybrać 

na spacer oczywiście krótsze 
odcinki, w zależności skąd 

zaczniemy wycieczkę. Auto można 
zaparkować: ul. Mostowa 
w Bukownie, przy zalewie Leśny 

Dwór - przy ul. Spacerowej lub 
lesie – na trasie do Źródeł Sztoły, 
przy Domu Seniora Leśna Polana. 

Z Wielkiej Wsi dojazd to około 35 
km, czyli 40 minut  drogi, zaraz 

za Olkuszem. Już parkując 
samochód na parkingu przy ulicy 
Mostowej można zobaczyć, 

co czeka nas na trasie. Pierwsze 
meandry pojawiają się zaraz 

na początku wędrówki. Po wejściu 
na niewielkie wzniesienie ukazuje 
się pięknie wijąca się pomiędzy 

drzewami rzeka, nad którą góruje 

piaszczyste zbocze. Rzeka wije się 

w sosnowym lesie. Można iść górną 
ścieżką lub nad samą rzeką 

podziwiając kolejne zakola rzeki, 
strome, piaszczyste klify i bór 
sosnowy. Idąc szlakiem Doliny 

Sztoły trafimy nad Zalew Leśny 
Dwór. Do wypoczynku w tym 
miejscu zachęcają piaszczyste, 

plażowe brzegi. Zalew Leśny Dwór 
to sporych rozmiarów sztuczny 

zbiornik. Szczególnie polecamy 
to miejsce miłośnikom wędkarstwa. 
Podobno wody te obfitują 

w pstrąga. Będąc tutaj na pewno 
zastanowi Was kolor wody. Niby 

lekko turkusowy, ale równocześnie 
nieco mętny. Jak się okazuje, 
to zasługa wód kopalnianych. 

Od zalewu Leśny Dwór Sztołę 
zasila rzeka Baba, która jest z kolei 
zasilana wodami kopalnianymi 

zawierającymi sporo minerałów 
z kopalni w Olkuszu. Niestety 

to powoduje, że nie można się 
w niej kąpać. Natomiast w lecie 
dużą atrakcją są organizowane 

na tej rzece spływy kajakowe.  
Nasza wycieczka może też 

zaprowadzić nas do najbardziej 
magicznego miejsca rzeki, czyli 
do jej źródła. Każdy może zobaczyć 

skąd „bierze się” swój początek, 
oraz jak mały strumyk zamienia się 
w wijącą się licznymi zakolami 

rzekę. Wszyscy wiemy, że zapasy 
wody na świecie są coraz mniejsze. 

Każdy z nas oszczędza wodę, aby 
pomóc naturze. Warto wybrać się 
na wycieczkę doliną rzeki Sztoły, 

aby przekonać się na własne oczy 
jakie piękno tworzy natura, 

i że warto o nie dbać każdego dnia.  

Dorota Karłowska 
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Majowe Święta 

1 maja – Święto Pracy 

  

  

  

  

  

  

  

1 maja przypada Święto Pracy, 

obchodzone od ponad wieku 

w wielu krajach świata. 

Upamiętnia ono strajk robotników 

w Chicago z 1886 roku. O godziwe 

warunki pracy i płacy walczyły 

tysiące pracowników - wśród nich 

także emigranci z Polski. Protest 

został krwawo stłumiony przez 

policję; od kul zginęło wielu 

demonstrantów. Pierwsze obchody 

Święta Pracy na terenie Polski, 

odbyły się już w 1890 roku. Po 

II wojnie światowej, w okresie  

PRL-u, święto 1 maja było 

obchodzone bardzo uroczyście. 

Tego dnia odbywały się pochody, 

wiece i zgromadzenia, w których 

udział często był obowiązkowy lub 

premiowany możliwością zakupu 

atrakcyjnych towarów. Tak 

uroczyste obchody zanikły 

po upadku PRL. Obecnie 1 maja 

jest po prostu dniem wolnym 

od pracy i okazją do wyjazdu 

za miasto. 

2 maja – Dzień Flagi 

Dzień Flagi został ustanowiony 

przez Sejm w 2004 roku. To święto, 

które ma wyrażać szacunek do flagi 

i propagować wiedzę o polskiej 

tożsamości oraz symbolach 

narodowych.  Wywieszając flagę 

warto pamiętać o kilku zasadach: 

 Polska flaga to prostokąt 

o proporcjach boków 5:8 

 Biały pas na górze i czerwony 

na dole powinny być tej 

samej szerokości 

 Flaga powinna być czysta, 

wyprasowana 

i niepostrzępiona 

 Na fladze i drzewcu nie 

powinno się pisać, rysować, 

umieszczać jakichkolwiek 

symboli 

 Nie wywieszaj flagi z godłem - 

podnoszą ją statki morskie, 

lotniska i ambasady 

3 maja – Święto Narodowe 

Trzeciego Maja 

 

3 maja obchodzimy święto, którego 

celem jest upamiętnienie 

uchwalenia Konstytucji 3 maja 

(1791). Zostało ono ustanowione 

w 1919 roku, a potem ponownie 

w 1990 r. W tym roku wypada 230 

Zdjęcie: pinterest.com 

Zdjęcie: gov.pl 

Zdjęcie: wikipedia.org 
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rocznica tego ważnego wydarzenia. 

Święto Konstytucji 3 maja 

upamiętnia powołanie pierwszej 

polskiej ustawy, która regulowała 

ustrój Rzeczypospolitej. Był 

to pierwszy w Europie i drugi 

na świecie taki dokument. Ustawa 

zmieniła ustrój państwa na 

monarchię dziedziczną 

i doprowadziła do politycznego 

zrównania mieszczan oraz szlachty. 

Wprowadziła także ochronę 

państwa nad chłopami, co miało 

złagodzić nadużycia w pobieraniu 

pańszczyzny. Na mocy Konstytucji 

powstał podział władzy 

na ustawodawczą, wykonawczą 

oraz sądowniczą. 

Maksymilian Pac 
Źródło: dzieje.pl   radiozet.pl   eska.pl 

Wielki powrót do szkół… 

bez sprawdzianów 
i kartkówek! 

Na konferencji prasowej minister 

zdrowia Adam Niedzielski 
potwierdził, że uczniowie 
wracają do nauki stacjonarnej. 
Najmłodsi już po majowym 
weekendzie, czyli 4 maja 
ponownie zasiądą w szkolnych 

ławkach. 17 V 2021 roku klasy 
starsze wracają do szkół. Ale 
będzie to nauczanie hybrydowe. 

Część uczniów będzie miało 
lekcje w szkole, druga dalej on-
line.  A potem nastąpi zmiana. 
W szkole naszej szkole , jako 

pierwsze stacjonarnie będą się 
uczyć przez 3 dni klasy siódme 
i piąta. Później również na trzy 
dni do klas powrócą  
szóstoklasiści oraz 
czwartoklasiści. Najstarsi nasi 

koledzy i koleżanki wrócą 

do szkoły dopiero 
po egzaminach, czyli 28 
maja. To nie koniec dobrych  
wiadomości. Szokujący news 
zostawiliśmy na koniec. Ostatni 
miesiąc nauki będzie czasem bez 

sprawdzianów, kartkówek  
i przepytywania. Już nie 
możemy się doczekać! 

Dorota Karłowska 

Życzenia dla mam 

  

  
  
  

  
Drogie Mamy! 

Dziękujemy za każdy spędzony 

wspólnie z Wami dzień, 
za pokazywanie nam świata, 
za uczenie bycia odważnym, 

wolnym i otwartym na innych. 
Kochamy Was za wszystko! 

Redakcja Gazetki „Konar” 

 
Nietypowe święta majowe 

 

1 maja-Święto Konwalii  

Obchodzone jest we Francji. 
Francuzi wręczają sobie 
te kwiaty, ponieważ wierzą, 
że przynoszą one szczęście 
na najbliższy rok. Konwalia 
stała się symbolem Święta Pracy 

w tym kraju. 

 
 

Zdjęcie: waszakwiaciarnia.pl 

Zdjęcie:futuregardens.com 
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15 maja-Dzień Niezapominajki 

Niezapominajka z greckiego 

to ”mysie uszko”. W Polsce 
często nazywana jest 
„niezabudką”. 
Niezabudka jest bohaterką 
wiersza Marii Konopnickiej 

zatytułowanego  
”Niezapominajki” 
Niezapominajki to są kwiatki 
z bajki!  
Rosną nad potoczkiem, 
patrzą rybim oczkiem. 

Gdy się płynie łódką, 
Śmieją się cichutko 
I szepcą mi skromnie: 
„Nie zapomnij o mnie” 
Pomysłodawcą święta 
niezapominajki był redaktor 

Andrzej Zalewski. Święto 
to ma promować ochronę 
przyrody oraz ma na celu 
zachowanie od zapomnienia 
ważnych chwil, osób w życiu. 
20 maj-Dzień Pszczół 

  
  
  
  
  
  

Został ustanowiony przez ONZ. 
W Polsce ten pożyteczny owad 
ma swoje wielkie święto 
8 sierpnia. Dbajmy o te owady, 
bo jeśli one zginą, człowiek 
również. Możesz zbudować 

w swoim ogrodzie pszczeli hotel 
lub posiej w swoim ogrodzie 
rośliny miododajne. 

22 maja-Dzień Praw Zwierząt 

  
  
  

  
  
22 maja 1997 roku klub Gaja 
zorganizował ogólnopolską 
kampanię na rzecz praw 

zwierząt. Parlament uchwalił 
wtedy ustawę o ochronie 

zwierząt. Od tego momentu 
zwierzęta „dostały głos” 

19 maja-Dzień Dobrych 

Uczynków 

  
  

  
  

 
 

Takie święta powinny być 
codziennie! Po raz pierwszy 
obchodzono je w 2005 roku. 
Pomysłodawcą jest Fundacja  
Ekologiczna Arka. Zaplanuj 
w tym dniu coś dobrego dla 

rodziców, dziadków lub 
rodzeństwa. Albo po prostu 
uśmiechnij się do każdego, kogo 
spotkasz na swojej drodze. Nie 
czekaj na zachętę, nie pytaj 

„Co ja z tego będę miał? - 

działaj!” 
Maja Motylska 

Grecki przysmak 

Zabieram Was drodzy 

czytelnicy w kulinarną podróż 

do słonecznej Grecji.  

  
  

Źródło: kulinarnapolska.pl 

Zdjęcie: swiatkwiatow.pl 

Zdjęcie: wiktionary.com 

Rysunek: kabi.pl 

Rysunek: kalbi.pl 
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Jak wiecie w połowie kwietnia 

przez tydzień grupa Erasmusa 
brała udział w spotkaniu 
organizowanym przez Grecję. 
Nasi przyjaciele przygotowali 
wiele atrakcyjnych zajęć. 
Jednym z nich były warsztaty 

kulinarne, podczas których 
poznawaliśmy przysmak greckiej 
kuchni- tzatziki. Głównym 
składnikiem są starte ogórki. 
Do ich przygotowania 
potrzebujemy: 

 500gr greckiego jogurtu  
 2 mniejsze lub jeden 

większy zielony ogórek  
 1-2 ząbki czosnku  
 1 łyżeczka białego octu  
 4-5 łyżek stołowych oliwy 

z oliwek z pierwszego 
tłoczenia (lub innego oleju 
z pestek) 

 Sól i pieprz 
 Tarka do ogórka  

 Miska do sałatki 

 Świeży chrupiący chleb  
Wykonanie: 

1. Ogórki umyć i obrać. 
2. Zetrzeć na tarce o dużych 

oczkach i wygnieść sok 
z ogórka.  

3. Wymieszać z jogurtem 
greckim i drobno startym 
lub przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem. 

4. Doprawić solą i pieprzem.  

5. Dodać oliwę z oliwek i ocet. 

6. Można dodać szczypiorek 
lub bazylię 

7. Wymieszać i przełożyć 
do miski. 

8. Najlepiej podawać 
na chlebie. 

Smacznego!  

Wiktoria Grudnik 

Kącik sportowy 

Lewy-najlepszy piłkarz  

starego kontynentu 

Robert Lewandowski został 

najlepszym piłkarzem 

w Europie. Kapitan naszej 
reprezentacji gra w zespole 
Bayern Monachium na pozycji 
napastnika od 2014 roku. 
Wcześniej występował 

w Borussii Dortmund  razem 
z Kubą Błaszczykowskim 
i Łukaszem Piszczkiem. 
Rok 2021 dla Roberta jest 
wyjątkowy we wszystkich 
rozegranych meczach strzelił 

aż 55 bramek. Jako jedyny 
do tej pory Polak dostał nagrodę 
Europejskiego  Złotego Buta, 
przyznawaną od 1967 roku dla 
najlepszego strzelca. Dostają 
ją piłkarze, którzy osiągnęli 

najwyższy wynik strzałów do 
bramki w ciągu 1 miesiąca. Nasz 
kapitan uzyskał 41 goli 
w zakończonym sezonie i zdobył 
za to 82 punkty. I tym samym 
okazał się lepszym od Cristiano 

Ronaldo oraz Lionela Messiego. 
Wszyscy mają nadzieję, 
że Lewandowski dalej będzie 
strzelał gole. A EURO 2020 
przed nami. Ponadto w tym roku 
został szczęśliwym tatą po raz 

drugi. Na świat przyszła jego 
córeczka Laura. 

Maciej Strupczewski 

 

Zdjęcie: gol24.pl 
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Kącik czytelniczy 

 

 

  

  

Drodzy miłośnicy książek! 

Niedawno obchodziliśmy 

międzynarodowy Dzień 
Czekolady, dlatego polecamy 
wam książkę Roalda Dahla 

zatytułowaną  „Charlie i fabryka 
czekolady”. Charlie znajduje 
złoty kupon – bilet, dzięki 
któremu będzie mógł dostać się 
do wielkiej fabryki czekolady 

i poznać szalonego Willy’ego 
Wonkę. Jeśli razem z głównym 
bohaterem wybierzesz się 
w tą magiczną, czekoladową 

podróż czeka cię moc atrakcji. 
Możesz pływać landrynkową 

łodzią po rzece czekolady lub 
zajadać się roślinami, 
zrobionymi ze słodyczy. Poznasz 
również małych pomocników 
Willy’ego Wonkim zwanych 
Umpami Lumpami. Spieszymy 

dodać ,że książka została 
w 2005 roku zekranizowana. 
W postać szalonego Willy’ego 
wcielił się Johnny Deep, 

a Charliego zagrał Freddie 
Highmore. Polecamy wszystkim 

łakomczuchom i nie tylko.  

Wasze mole książkowe-  

Ala i Bianka 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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Rysunek: lo-mieszko.pl 

Zdjęcie: empik.com 


