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Siedemnastka 

DRODZY CZYTELNICY ! 

    Witamy Was serdecznie ! 

W Tym numerze proponujemy Wam: wiosenny wierszyk, grę „Znajdź 

różnicę”, humor, recenzję ciekawego filmu przepis na kolorową sałatkę 

oraz sposoby na spędzenie czasu wolnego w domu.  Miłej lektury! 
                                                                                                                           
REDAKCJA – uczennice z klasy 7c 

 

 

 

 
Zapraszam na chwilę z poezją...              Jabłonka  

Jabłoneczka biała 

kwieciem się odziała. 

Obiecuje nam jabłuszka, 

jak je będzie miała. 

Mój wietrzyku miły, 

nie wiej z całej siły. 

Nie trącaj tego kwiecia, 

żeby jabłka były. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomyśl i znajdź różnice,  

potem pokoloruj wiosenny obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UŚMIECHNIJ SIĘ !!!! 

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy: 

- Panie dyrektorze wiosna przyszła! 

- To ją wpuść! 

 

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wiosnę. 

Podchodzi pani do Jasia i mówi: 

- Czemu nic nie narysowałeś? 

- Ale ja naprawdę narysowałem. 

- Ale co? 

- Osła i łąkę. 

- A gdzie jest ta łąka? 

- Osioł zjadł. 

- A gdzie jest osioł? 

A najadł się i poszedł. 

 

 

DOBRA RADA 

           Skoro już od ponad miesiąca nie chodzimy do szkoły i uczymy się 

zdalnie, niektórzy narzekają z tego powodu, inni się cieszą, a nadal nie wiemy, 

ile ta sytuacja potrwa, to może warto skorzystać z dobrych rad. Jesteśmy w 

domu, nie możemy swobodnie chodzić, to zróbmy coś pożytecznego. Odkryj w 

sobie pasję! Zrób coś, na co kiedyś nie miałaś/ eś czasu. Może zawsze   

chciałaś/ eś nauczyć się malować albo gotować? Jest na to teraz czas. Spróbuj 

umilić sobie domowe chwile i posadź coś na parapecie, np. rzeżuchę, fasolę 

albo inną roślinkę. Dbaj o nią. Zrób porządek w szafie, na pewno z niektórych 

ubrań już wyrosłaś/eś. Zawsze możesz odnowić kontakty ze starymi 

znajomymi, telefony w końcu działają. A może zostaniesz molem książkowym?  

Weź pod uwagę nasze propozycje.  

 



 

ZAPRASZAM NA FILM... 

   Podczas przerwy od szkoły mamy dużo czasu na oglądanie filmów, 

czytanie książek oraz zajmowanie się swoimi pasjami. Dzisiaj polecamy Wam 

ciekawy film do obejrzenia. Reżyserem filmu „Piksele” jest Chris Columbus, a 

głównych bohaterów grają: Adam Sandler, Kevin James i Michelle Monagham. 

Walczą oni z obcymi, którzy atakują świat, w stylu dawnych gier wideo. Można 

obejrzeć to dzieło na „Netflix”, „Cda.pl” oraz na stronie „Filmweb”. Życzymy 

miłego oglądania  ): 
 

 

 

Przepis na sałatkę jarzynowa 

Składniki: gotowane warzywa : ziemniaki-8, marchew-6, pietruszka 

(korzeń)- 2, 1 mały seler, jajka na twardo-6, ogórki kiszone lub z octem-6 

2 cebule lub biała część dużego pora, czosnek-2 ząbki, 1 jabłko 1 puszka 

groszku zielonego konserwowego, 1 puszka kukurydzy konserwowej, 

pietruszka zielona (natka) lub koper-do smaku a potem do posypania 

całości. 1 słoik 320 gram majonezu dekoracyjnego, sól-do smaku, pieprz-

do smaku, parę łyżek musztardy-do smaku. 

 Sposób wykonania:.Sałatka jarzynowa: umyć i ugotować, tak ,by się 

nie rozgotowały w łupinach warzywa : ziemniaki, marchew, pietruszkę, 

seler oraz jajka na twardo. Potem powyższe składniki, gdy przestygną 

obrać i pokroić w drobną kostkę. Oprócz tego pokroić drobno cebulę lub 

białą część pora, czosnek-przez praskę, jajka, ogórki-odsączone, jabłko, 

pietruszkę zieloną lub koper. Wszystko dać do dużej miski. Dodać do tego 

1 puszkę groszku zielonego konserwowego-odsączonego, 1 puszkę 

kukurydzy konserwowanej-odsączonej i 1 słoik; 320 gram majonezu. 

Dokładnie wymieszać i przyprawić-solą i pieprzem i dać musztardę. 

Sałatkę wyłożyć do dekoracyjnej miski i ozdobić; np. pietruszką; koprem; 

papryką różnokolorową; groszkiem kukurydzą, jajkiem, marchwią. 

Odstawić sałatkę do lodówki; by wszystkie składniki się ze sobą  
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