
 

Strefa śmiechu 
 

Mama do Jasia: 
- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest bardzo ładna 

i miła, ale wysyłając cię po osiemnastkę, miałam na myśli śmietanę. 
 
 

Wywiadówka w szkole: 
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 
-Ciągle grają mi na nerwach! 

 
 

-Jak nazywa się dziecko 
urodzone dziś ?  

- Zdziś 
 
 
 
 
 
 

Czekamy na Wasze dobre pomysły!!!  
 

Zgłaszajcie je do nas 
 

Autorzy: Martyna Gontarczyk ,Julia Nosek, 

Daria Gąskiewicz, Wiktoria Włodarczyk kl. 6c 

Koordynator: Agnieszka Olczak  
 

 

Wesołych Świąt! 
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Szkolna 

 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Płochocinie  
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Strefa Dobrego Smaku 

 
 

 

Składniki na około 30 sztuk: 

 180 g masła 

 pół szklanki jasnego i miałkiego brązowego cukru 

 3 łyżki drobnego cukru do wypieków 

 2 żółtka 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

 1 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

 szczypta soli 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 - 3 opakowania jajeczek czekoladowych (każde około 100 g) 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

W misie miksera umieścić masło i oba cukry. Utrzeć do powstania jasnej 

i puszystej masy maślanej. Dodać żółtka i utrzeć do uzyskania gładkiej 

masy. Dodać ekstrakt z wanilii i zmiksować. 

Do tak przygotowanej masy dodać mąkę pszenną, sól, proszek do 

pieczenia. Zmiksować do połączenia.  

2 duże płaskie blachy wyłożyć papierem do pieczenia. Nakładać łyżką 

ciasto (1 łyżka o pojemności 15 ml na 1 ciastko) i układać na blasze. 

Spłaszczyć dłonią i w ciasto lekko wcisnąć 3 - 4 czekoladowe jajeczka.  

Piec w temperaturze 180ºC (piekłam z termoobiegiem) przez około 

10 - 11 minut. Wyjąć z piekarnika (ciasteczka od razu po upieczeniu 
będą miękkie) i poczekać do lekkiego przestudzenia ciastek, następnie 

przenieść na kratkę.                                            

      Smacznego :-). 

Strefa  Relaksu 

     
1     

         2                 
        

     
3             

     

    
4             

      

     
5           

      

   
6                     

   

     
7                   

  

     
8               

    

     
9                       

     
10                 

   

     
11           

      
                 1.Ulubiony przedmiot wielu uczniów naszej szkoły. 

2. Przedmiot , na którym uczymy się fizyki itp. 

3. Przychodzisz rano do szkoły na ……. 

4. Gramatyka , ortografia itp. 

5. Przydaje się w życiu. 

6. Na tej lekcji uczymy się procentów itp. 

7. Na tej lekcji uczymy się słówek itp. 

8. Na tej lekcji uczymy się o Bogu. 

9. Na tej lekcji …………. korzystamy z płyt 

10. Jest to u Pani pielęgniarki  

11. Na początku lekcji zapisujemy …….. 

MOŻESZ  POSŁUCHAĆ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hQLmYaSCDYw 

https://www.youtube.com/watch?v=nH8WZxsHxm0 

https://www.youtube.com/watch?v=PUdyuKaGQd4 

https://www.youtube.com/watch?v=n2hJA78YuWw 

https://www.youtube.com/watch?v=V53eqxDprZw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQLmYaSCDYw
https://www.youtube.com/watch?v=nH8WZxsHxm0
https://www.youtube.com/watch?v=PUdyuKaGQd4
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https://www.youtube.com/watch?v=V53eqxDprZw


 

 

 

 

 


