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Co w szkole piszczy… 

 

 Wróciliśmy po feriach, 

szkoda, że tak krótko. 

 Niestety koniec karnawału. 

Ostatki. 

 21marca —pierwszy dzień 

wiosny 

 22marca —Mam Talent 

 30.03-1.04: Rekolekcje 

 Czekamy na wiosnę. 

 

W tym numerze: 

Konkurs recytator-

ski: Wierszyki łamią-

ce języki 

2 

Podsumowanie roz-

grywek. 

3 

Smacznie i zdrowo 4 

 

Na co warto pójść 

do kina. 

Dlaczego warto ….. 

 

5 

 

Wiosna. 

 

Żarty, dowcipy ... 

 

5 

 

5 

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn 

8 marca jest Międzynarodo-

wym Dniem Kobiet. To święto 

istnieje od 1910.  W tym roku 

uczniowie naszej szkoły rów-

nież je uczcili. Wszyscy chłop-

cy ubrali się na galowo, wrę-

czyli dziewczynkom oraz pa-

niom nauczycielkom kwiaty, 

słodycze i prezenty.  

Za to 10 marca jest Dzień 

Mężczyzn. Tym razem to 

dziewczynki musiały elegancko 

się ubrać, a panowie otrzymali 

cukierki. 

Wszystkim paniom, panom i 

uczniom naszej szkoły życzymy 

wszystkiego najlepszego z oka-

zji Dnia Kobiet i Mężczyzn. 

 

                             MądrAlina 
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Wierszyki łamiące języki 

W środę 8 lutego 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs recytatorski pt. „Wierszyki łamiące języki”, który jak co 

roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

Do konkursy przystąpiło 30 uczestników z klas I – III. Przedstawiane przez uczniów wiersze były ciekawe i 

barwnie zaprezentowane. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i książki, a pozostali dyplomy.  

1 miejsce 

Marylka Barańska 3d 

Franek Czerwiński 3d 

2 miejsce 

Gabrysia Orych 3d 

Lena Knapik 2e 

Marta Tumiłowicz 2a 

Antek Malinowski 2e 

3 miejsce 

Oliwia Wróbel 3d 

Patryk Jakowicki 3a 

wyróżnienia 

Magda Zajczewska 3e 

Emilia Kózko 2a 

Oliwia Rogińska 1a 

Organizatorki: Bogumiła Konkel i Urszula Stępień 
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Podsumowanie rozgrywek międzyszkolnych 

Dnia 9 lutego w hali sportowej naszej szkoły odbyło się z udziałem  wielu gości oraz  reprezentacji mareckich 

szkół podstawowych uroczyste podsumowanie rozgrywek  międzyszkolnych w ramach Mistrzostw Marek oraz 

Mazowieckich Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w I semestrze tego roku szkolnego. Uczniowie naszej  szkoły ode-

brali medale i nagrody za I miejsce w mini  koszykówce dziewcząt, III miejsce w mini  koszykówce chłopców, I 

miejsce w mini piłce ręcznej dziewcząt oraz I miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt tenisie stołowym. Mecz 

pokazowy piłki ręcznej między dziewczętami i chłopcami dostarczył nam wiele radości i emocji. Uroczystość 

uświetniły  swoim tańcem dziewczęta ćwiczące pod okiem pani W. Beredy – Tomali. Gratulujemy wszystkim zwy-

cięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 
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  Bomba witaminowa! 

 

1. Połowa mixu zielonego do koktajli, np. jar-

muż, szpinak, sałaty. Jeśli nie mamy - wystarczą 

2-3 garście jarmużu lub szpinaku (albo obydwu) 

2. 2 średnie marchewki 

3. 1 banan (dla osób odchudzających się - pół 

banana) 

4. 2 brzoskwinie 

Maliny i borówki do dekoracji 

1. Marchewki obieramy, wszystkie produkty 

przerabiamy w wyciskarce. Jeżeli nie mamy 

takiego sprzętu, kroimy drobno i miksujemy 

blenderem. 

2. Dekorujemy borówkami i malinami. Można 

dodać też nasiona chia, pestki słonecznika, 

migdały, itp. 

Jemy od razu po przygotowaniu, ma wtedy 

piękny, zielony kolor! 

 

 

Składniki: 

 Smacznie i zdrowo…  

1. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. 

2. Kroimy cukinię w dość spore plastry - nie za cienkie, bo mini-

pizze nie wyjdą! 

3. W międzyczasie wstawiamy przecier do małego garnka na 

mały gaz, dodajemy do niego ulubione przyprawy. 

4. Na blachę przykrytą papierem do pieczenia kładziemy obok 

siebie plastry cukinii. Małą łyżeczką nakładamy sos na każdy pla-

ster - tak, żeby zakrywał cukinię. 

5. Szynkę kroimy na małe kawałeczki. 

6. Na każdy plaster nakładamy 2-3 kawałki szynki i posypujemy 

poszarpaną mozarellą (małe kawałeczki, ale sporo na każdy pla-

ster). 

7. Dodatkowo przykrywamy każdy plaster małym kawałkiem 

żółtego sera. 

8. Wstawiamy do piekarnika na ok. 15 minut (warto pilnować, 

ser ma być roztopiony). 

Czekamy chwilę aż ostygnie, podajemy ciepłe. Mnie bardzo sma-

kują z keczupem (wybierając keczup warto patrzeć na skład - 

dobrze, by miał jak najmniej cukru i dziwnych dodatków. 

anonimek 

 

Pizza z cukini 

 

1. 2 spore cukinie (im grubsze tym lepiej), 

2. 1 kulka sera mozarella, 

3. 0,5 kartonika przecieru pomidorowego, 

4. 2-4 duże plastry szynki (najlepiej drobiowej) lub pepperoni 

(wg własnego uznania), 

5. bazylia, oregano, sól, pieprz, ulubione przyprawy do pizzy, 

opcjonalnie dla osób nie odchudzających się: dodatkowo 1-2 pla-

stry żółtego sera (o dobrym składzie!) 

Składniki: 

Instrukcja: 

Instrukcja: 
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Żarty, dowcipy i kawały. 

Przychodzi baba 

do lekarza, z 

książką w ustach 

a lekarz na to: 

- Co to jest? 

A baba mu na to: 

- Facebook 

Blondynka jedzie samochodem autostradą A2. Udało jej 

się włączyć radio i tam słyszy: "Podajemy ważny komunikat 

dla kierowców jadących autostradą A2. Według wiarygod-

nych, przed chwilą otrzymanych informacji, autostradą 

ową jedzie samochód w przeciwnym kierunku". Blondyna 

spogląda przez okno swojego samochodu i mruczy do sie-

bie: 

- I to niejeden. 

- Moja najlepsza 

przyjaciółka ma 190 

cm. 

- Koszykarka? 

- Nie, lodówka. 

 

nakrętka 

Pies odnajduje sens swego ist-

nienia, gdy po odejściu z tego 

świata niespodziewanie odradza 

się ponownie w kolejnym psim 

wcieleniu. Film przedstawia losy 

biednego psa, który jest stary i 

wiecznie są z nim problemy w 

gospodarstwie. Właściciele nie 

mają z niego pożytku i pewnego 

dnia wyrzucają go do lasu.  

Tam pies spotyka się ze starym wil-

kiem, którego niegdyś ganiał, gdy ten 

chciał polować.  

Wilk postanawia pomóc staremu zna-

jomemu wrócić do łask wieśniaków. 

Pies odwdzięcza się przyjacielowi za-

praszając głodnego wilka na weselną 

ucztę. Każdy powinien go obejrzeć  

                        Kozior 

Na co warto pójść do kina. 

Jedzenie jest częścią naszego życia, w związku z tym powinno do-

starczać nie tylko podstawowych 

składników odżywczych ale i 

przyjemności. Wybór właściwych 

produktów w naszej codziennej 

diecie ma ogromne znaczenie dla 

zapewnienia zdrowia, energii ży-

ciowej i dobrego funkcjonowania. 

Odpowiednie jedzenie pozwala 

zachować piękne włosy, paznok-

cie i jędrne ciało. 
                                            Kozior 

Dlaczego warto się zdrowo odżywiać?  

Wiosna!!! 
Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 mar-

ca, dnia poprzedniego lub następnego, w zależności, gdzie jest obserwowana. W XX wieku wiosna w strefie cza-

sowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 

marca. Wiosną obchodzone są uroczystości Wielkanocne. Jest to najważniejsze święto w religii chrześcijań-

skiej.Uroczystości Wielkanocne poprzedza Wielki Tydzień.  

anonimek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Tydzie%C5%84

