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Ciekawa Wielkanoc
Święta Wielkanocne kojarzą się z święceniem
koszyczka, lanym poniedziałkiem, Niedzielą Palmową,
Śniadaniem Wielkanocnym i malowaniem pisanek.
Ten czas spędzamy z ukochaną rodziną. Dom
ozdabiają króliki i kurczaczki, które symbolizują nowe
życie oraz odrodzenie. 
Wiele osób uczestniczy w konkursie na najwyższą
palmę. Rekord wynosi około 36 metrów! Możemy
również odwiedzić Muzeum Pisanek w Ciechanowcu,
gdzie jest ponad 2000 jajek z całego świata. Wśród 
 pisanek możemy znaleźć nawet jajka pingwina.
Pisanki możemy wykonać również z innych
materiałów. Pierwsze jajko ze złota (jajko carskie lub
Jajko Fabergé) powstało na zamówienie cara Rosji,
Aleksandra III, jako prezent dla cesarzowej Marii
Fiodrowej. Są to najcenniejsze i najsłynniejsze jajka. 



Sałatka z jajek i pora

1 por
4 jajka ugotowane na twardo 
4 ogórki kiszone
pół szklanki kukurydzy z puszki 
2 pełne łyżki dobrego majonezu 
pół łyżeczki soli,
 1/3 łyżeczki pieprzu

Składniki:

Wykonanie:
Ugotuj jajka na twardo. Potem wyciągnij je i
pozostaw do wystygnięcia. Na koniec pokrój jajka w
kostkę. Nastąpienie umyj pora i pokrój jego białą
część w cienkie plastry. Ogórki kiszone również
pokrój w kostkę. W dużej misce wymieszaj wszystkie
składniki i dopraw solą oraz pieprzem.

3 duże jajka
1 duży pomidor malinowy - 250 g
2 łyżeczki masła
łyżka szczypiorku
spora szczypta soli i mniejsza pieprzu
cebula – ¼ szt.

Składniki:

Wykonanie:
Jajka wbijamy do miseczki. Wycinamy środek
pomidora, pozostałą część kroimy w kostkę i
dodajemy do jajek. Na patelni rozpuszczamy
masło. Wlewamy jajka, doprawiamy solą i
pieprzem, mieszamy. Kiedy jajka się zetną,
przekładamy jajecznicę do miseczki.

 

Babka pomidorowa

500g mąki krupczatki
250g masła
1 jajko
3 żółtka
2 szklanki cukru
2 łyżka cukru pudru
trochę migdałów
1 szklanka śmietany 30%
Mąkę połącz z 2 szklankami cukru i posiekanym, zimnym masłem. Dodaj j
oraz żółtka i szybko zagnieć ciasto na jednolitą masę. Zawiń je w folię
spożywczą i odłóż do lodówki na pół godziny. Po schłodzeniu odłóż trochę
ciasta na wykończenie brzegów mazurka. Resztę rozwałkuj na grubość 
mm i ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. W zależności od
kształtu i rozmiaru blaszki, możesz podzielić ciasto na dwie porcje i
rozwałkować 2 placki. Z odłożonego ciasta uformuj cienkie wałeczki 
i ułóż je wzdłuż brzegów mazurka, aby były wyższe. 
Tak przygotowany spód, piecz 10-15 minut w 
temperaturze 220°C. Do dużego rondla wlej śmietanę, 
wsyp cukier puder. Gotuj na małym ogniu doprowadzając
 do wrzenia, cały czas mieszając. Po zdjęciu z ognia ucieraj 
masę przez chwilę drewnianą łyżką, a następnie 
rozprowadź na spodzie z ciasta. Całość udekoruj migdałami.

 
 

Niezwykła jajecznica

Wielkanocne przepisy
Mazurek

spora szczypta nitek szafranu1 szklanka pomidorów krojonych z puszki1 banan
½ szklanki oleju do smażenia½szklanki cukru2 łyżeczki skórki otartej z pomarańczy2 szklanki mąki pszennej1 łyżeczka sody½ łyżeczki proszku do pieczenia½ łyżeczki soli

Składniki:

Wykonanie: Szafran wsypać do szklanki i zalać 1 łyżką wrzątku
Piekarnik rozgrzać do 180°C. Do blendera w włożyć szklankę
pomidorów z puszki, banana, olej, cukier, skórkę pomarańczy i
zmiksować na krem, Dodać szafran i ponownie zmiksować.
Osobno w dużej misce wymieszać mąke, sodę i proszek do piecze
oraz sól. Wlać zmiksowaną masę pomidorowo-bananową wymiesza
Foremkę natrzeć olejem i porządnie wysypać bułką tartą.
Przełożyć do niej ciasto i wsunąć do gorącego piekarnika. Piec 50-
55 minut na złoty kolor. Pot tym czasie ostudzić i obsypać cukre
pudrem.

 



NS: Wiemy, że bierzesz udział w wielu
konkursach o różnej tematyce, a jakie
przedmioty są twoimi ulubionymi?

Antoni Zakrzewski: Najbardziej lubię
historię i geografię. To właśnie nauka tych
przedmiotów sprawia mi największą
przyjemność.
ZM: Czy  masz w takim razie
przedmioty, które mniej lubisz?

Antoni Zakrzewski: Staram się nie dzielić
przedmiotów w kontekście takich kategorii.
Jednak jakbym miał wskazać przedmioty,
które nie sprawiają mi tak wielkiej
przyjemności, są to nauki ścisłe takie jak
fizyka czy matematyka.

NS: Czy masz może jakieś inne
zainteresowania poza nauką? Może
lubisz uprawiać jakiś sport?

Antoni Zakrzewski: Za sportami nie
przepadam, natomiast czas wolny staram się
przeznaczać na zgłębianie wiedzy
historycznej. Poza tym lubię też czytać
książki
.
ZM: Kiedy postanowiłeś wystartować w
pierwszym konkursie?

Antoni Zakrzewski: Pierwszym konkursem
kuratoryjnym, w którym wziąłem udział
był ,,Małopolski Konkurs Biblijny", byłem
wtedy w 4 klasie. Rok później
postanowiłem spróbować swoich sił w
olimpiadzie z historii i geografii. 
W kolejnych latach brałem udział także 
w konkursie z j. polskiego.

ZM: Brałeś udział w tak wielu konkursach,
że aż trudno policzyć! Czy możesz nam
opowiedzieć jaki był twój największy
sukces?

Antoni Zakrzewski: Jednym z ważniejszych
dla mnie osiągnięć było zostanie laureatem
olimpiady z historii i geografii. Dużo
satysfakcji przyniósł mi tytuł finalisty
olimpiady z języka polskiego.

NS: Takie sukcesy potwierdzają twoją
wielką wiedzę w różnych dziedzinach. Czy
masz jakiś opracowany sposób nauki na
olimpiady?

Antoni Zakrzewski: Zazwyczaj, gdy
przygotowuję się na olimpiady po prostu
czytam różne książki, które zawierają
potrzebne zagadnienia. Następnie proszę
rodziców o przepytanie mnie z określonych
tematów. Ta metoda jest dla mnie najłatwiejsza
i dzięki niej lepiej przyswajam wiedzę.

WYWIAD Z NIEZWYKŁYM UCZNIEM NASZEJ

SZKOŁY - ANTONIM ZAKRZEWSKIM

Rozmawiały Zofia Matusiak i  Natasza Stachowicz
LAUREATEM WIELU KONKURSÓW



WYWIAD Z NIEZWYKŁYM UCZNIEM NASZEJ

SZKOŁY - ANTONIM ZAKRZEWSKIM

Rozmawiały Zofia Matusiak i  Natasza Stachowicz

ZM: Twój sposób jest bardzo prosty,
jednak z pewnościa zajmuje trochę czasu.
Trudno jest Ci to pogodzić z szkolnymi
obowiązkami?

Antoni Zakrzewski: Tak, jest to trudne
jednak staram się to pogodzić. Najłatwiej
było mi podczas nauki zdalnej, ponieważ
miałem wtedy więcej czasu na czytanie i
naukę.

NS: Czy miałeś jakieś cele związane z
udziałem w tak wielu konkursach i czy
udało ci się je spełnić?

Antoni Zakrzewski: Moim największym
celem było zostanie laureatem konkursu
historycznego, co jak już mówiłem, udało
mi się osiągnąć. Na ten moment nie mam
już żadnych innych celów, skupiam się na
nauce. Nowe cele pojawią się
prawdopodobnie wraz z nowymi
olimpiadami. 

ZM: Dzięki wygranym w konkursach
masz wolny wstęp do wszystkich szkół
ponadpodstawowych. Czy masz już
wybraną szkołę, do której chciałbyś się
udać?

Antoni Zakrzewski: Po szkole
podstawowej planuję pójść do Liceum
Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów, do
klasy mającej profil z rozszerzoną
historią.

NS: A po liceum masz jakieś plany co do
zawodu, który chciałbyś wykonywać?

Antoni Zakrzewski: Gdy skończę liceum
planuję udać się do seminarium i zostać
księdzem. Odczuwam ku temu
szczególne powołanie.

ZM: Na sam koniec mamy prośbę. Czy
mógłbyś udzielić jakiś rad uczniom,
którzy planują spróbować swoich sił w
konkursach?

Antoni Zakrzewski: Uważam że takie
osoby powinny przede wszystkim nie czekać
do 8 klasy, tylko jak najwcześniej
spróbować. Nie trzeba się bać, że nam nie
pójdzie, po prostu się przygotować i
wystartować . To są moje rady, które mam
nadzieję komuś się przydadzą.

Dziękujemy za rozmowę!

Zofia Matusiak i Natasza Stachowicz

LAUREATEM WIELU KONKURSÓW



 "BATMAN"

     Oglądałam wiele filmów, jednak Matt Reeves, reżyser filmu
„Batman”, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. 
Razem z Peter’em Craig’em stworzył zaskakującą historię dla
DC. Główną rolę zdobył Robert Pattinson, możecie go znać
między innymi z uniwersum Harrego Pottera, czy z filmu
„Zmierzch”. W najnowszej produkcji wytwórni DC Comics
zagrali również Zoe Kravitz, czy Paul Dano. 
      Ta pozycja jest idealna dla wszystkich fanów filmów akcji 
i science-fiction. Ekranizacja była niesamowita, a efekty
specjalne i scenografia na wysokim poziomie. Film do samego
końca trzymał w napięciu i na pewno nie zaśniecie przy jego
oglądaniu. Osobiście nie pasował mi wybór aktora do głównej
roli, jednak nie popsuło to klimatu filmu. Wszyscy aktorzy
bardzo wczuli się w całą fabułę i swoje postacie. 
     Polecam gorąco każdej osobie, która jest fanem DC 
Comics, superbohaterów, tajemnic i dreszczyku. 

 
                                        Emilia Kuleta 

RECENZJA
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"Żarty mają być nie tylko zabawne, ale też powinny oderwać nas                 
od rzeczywistości". ~~Bae Suah, Przemilczana noc i dzień

ŻARTYŻARTYŻARTY

Kobieta wsiada do
windy, w której jedzie
Jasio i pyta:

– Na drugie?

– Michał.

Jak zają� programistę?

– Przeczytaj zdanie
poniżej.
– Przeczytaj zdanie
powyżej.

Mężczyzna stoi na przystanku
autobusowym. Podchodzi facet
i mówi:
– Ej… Ten autobus kursuje tylko 

w święta.

– No to dobrze, bo dzisiaj
mam imieniny.

Jest pierwsza w nocy. Mieszkańca Wąchocka budzi
pukanie do drzwi. Otwiera, a gość mówi:
– Przepraszam, że pana budzę …
– Nie ma sprawy i tak musiałem wstać bo ktoś pukał.

-Dlaczego szkoccy
szpiedzy są najlepsi?
-A słyszałeś kiedyś o
szkockich szpiegach?

-No właśnie.

https://lubimyczytac.pl/autor/190174/bae-suah
https://lubimyczytac.pl/autor/190174/bae-suah
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4999161/przemilczana-noc-i-dzien
https://codziennyhumor.pl/mezczyzna-wsiada-do-windy-w-ktorej-jedzie-blondynka-i-pyta/
https://codziennyhumor.pl/jak-zajac-programiste/
https://codziennyhumor.pl/blondynka-stoi-na-przystanku-autobusowym-podchodzi-facet-i-mowi/


FILMY ,  KTÓRE  MUSISZ  OBEJRZEĆ!

WŁADCA PIERŚCIENI
Film reżyserii Petera Jacksona. Jest

to trzyczęściowe dzieło fanta-

styczne nakręcone w oparciu o

powieść J.R.R Tolkiena. Opowiada o

przygodach Froda Bagginsa -

krewnego Bilba Bagginsa znanego

z książki i filmu "Hobbit, czyli tam i

z powrotem." W rolach głównych

Elijah Wood oraz Viggo Mortensen.

Harry Potter
Seria filmów i książek składająca się
z siedmiu części. Wyreżyserowana
przez Dawida Yatsa. Historia
opowiada o chłopcu- Harrym
Potterze, którego rodzice nie żyją,
przez co jest wychowywany przez
swoje nieznośne wujostwo. Trafia
jednak do szkoły magicznej 
i przeżywa tam różne przygody
wiele razy ryzykując własnym
życiem. W rolach głównych: 
Daniel Radcliffe, 
Emma Watson 
i Tom Fetlon.

Forest GumpAmerykański film fabularny 

w reżyserii Roberta Zemeckisa.

Scenariusz fabuły został oparty

na powieści Winstona Grooma.

Historia opowiada o śmiesznych,

ciekawych, a także bardzo

smutnych przygodach młodego

mężczyzny. W tytułową rolę

wcielił się tu Tom Hanks. 

Chłopiec w pasiastej piżamieFilm opowiada o przyjaźni dwójki
dzieci. Jednym z nich jest Bruno - syn
niemieckiego oficera, drugim  Szmul -
więzień obozu koncentracyjnego.
Pewnego razu chłopcy zamieniają się
miejscami, Bruno widzi cierpienie i
ból więźniów obozu... Film reżyserii
Marka Hermana. 

REDAKCJA ANNA WIERZBA
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Jeśli jesteś zainteresowany Japońską kulturą  
i światem japońskich duchów to jest to gra dla ciebie!
Największym plusem jest szczegółowość otoczenia. 
W grze znajdziemy najbardziej ikoniczne miejsca w
Tokio jak słynne skrzyżowanie Scramble Crossing. 
UWAGA! Nie jest to gra dla osób nielubiących walki 
i różnych duchów japońskich.

Ghostwire: Tokyo

Kilka propozycji na wirtualną przygodę

Slime Rancher 2

Będzie to kontynuacja pierwszej części. Dla odmiany nie ma
tu żadnych walk ani przeciwników, a chyboczące się,
podskakujące, nowe, żywe slimy do odkrycia i hodowania w
specjalnej oranżerii.
UWAGA! Gra ma wyjść jeszcze w tym roku, lecz  obecnie nie
jest dostępna.



WYSPA SKARBÓW

JAN KAMIŃSKI

     DZISIAJ PRZEDSTAWIAM WAM JEDYNY W SWOIM RODZAJU SPEKTAKL
PRZYGODOWY, KTÓRY OCZARUJE I ROZBAWI KAŻDEGO. Z PEWNOŚCIĄ MOGĄ
PÓJŚĆ NA TEN WYSTĘP DZIECI STARSZE, MŁODSZE ORAZ DOROŚLI.
   SPEKTAKL ZABIERA WIDZA W MAGICZNY ŚWIAT PIRATÓW... 
GDZIEŚ PRZED LATY, NA TAJEMNICZEJ WYSPIE, KAPITAN FLINT UKRYŁ SWÓJ
SKARB, NA POSZUKIWANIE KTÓREGO WYRUSZA STATEK, A NA NIM PIRACI
PODSZYWAJĄCY SIĘ POD ZAŁOGĘ. CZY IM SIĘ UDA? DOTRĄ NA MIEJSCE?
ZDOBĘDĄ SKARB? CHCECIE ZNAĆ ODPOWIEDŹ? UDAJCIE SIĘ DO TEATRU.
     PRZEDSTAWIENIE BYŁO BARDZO DYNAMICZNE, WIELE ZWROTÓW AKCJI
POCHŁANIAŁO WIDZĄ BEZ RESZTY. KOMICZNE SYTUACJE I POSTACIE
ROZBAWIAŁY DO ŁEZ NP. WYPOWIEDZI GROŹNEGO PIRATA: JESTEM TOM
MORGAN, DLA PRZYJACIÓŁ TOMUŚ. ŚWIETNI AKTORZY I SCENOGRAFIA
WPROWADZAŁY WIDZA W ŚWIAT PIRACKICH PRZYGÓD. DZIAŁO SIĘ
NAPRAWDĘ WIELE.
     MYŚLĘ, ŻE Z CZYSTYM SUMIENIEM MOGĘ POLECIĆ PRZEDSTAWIENIE,
PONIEWAŻ WYWARŁO NA MNIE OGROMNE WRAŻENIE,  A NAWET DRESZCZYK
EMOCJI, GDY DOSZŁO DO WYBUCHU BOMBY. JEST TO SPEKTAKL GODNY
PODZIWU, GDZIE W PEWNYM MOMENCIE MOŻNA SIĘ POCZUĆ JAKBY SAMEMU
BRAŁO SIĘ W NIM UDZIAŁ, WRĘCZ NIE CHCIAŁO SIĘ STAMTĄD WYCHODZIĆ.
WIELOKROTNIE CZUŁEM CIEKAWOŚĆ I STRACH - CO SIĘ WYDARZY DALEJ, 
A TAKŻE RADOŚĆ, GDY SKARB... A TEGO JUŻ MUSICIE DOWIEDZIEĆ SIĘ SAMI!
      PODSUMOWUJĄC - TRZEBA KONIECZNIE ZOBACZYĆ TEN SPEKTAKL, ABY
CHOĆ NA TĘ CHWILĘ PRZENIEŚĆ SIĘ W MAGICZNY ŚWIAT PIRATÓW. 
AHOJ!

WIZYTA W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM 
KLAS 5  6i



GAZETKA SZKOLNA SP 5
0 W KRAKOWIE

ZESPÓŁ
REDAKCYJNY

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

DO WSPÓŁTWORZENIA GAZETKI!
ZGŁASZAMY SIĘ DO REDAKTORÓW (7B)

Zofia Matusiak, Emil
ia Mleczko,

Natasza Stachowicz, 
Anna wierzba, 

anna rączka, emilia 
kuleta, jan kamiński

W NASTĘPNYM NUMERZE:

-Nasze ciekawe sposoby na nudę.

-wywiad z PANIĄ WICEDYREKTOR

BEATĄ BODEK-SZUMIEC. 

- kolejna porcja gier i Świetna

książka.

- poznamy pupili naszych

nauczycieli.

- wYNIKI KONKURSU NA ULUBIONY

FILM SZKOŁY.

A także sporo więcej...

KOREKTA
m.sUDER


