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NR 3 (marzec)                             

                                            
 

Teatrzyk w szkole 
 

12 marca przybył do nas teatrzyk  

z przedstawieniem „Kot w Butach”. 

Kostiumy, kukiełki i aktorzy – nie 

często mamy możliwość gościć u nas 

teatr. Wszyscy znamy historię 

elokwentnego i pewnego siebie kota, 

ale jakże miło ogląda się ją „na 

żywo” ;)  

Na końcu każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe  

zdjęcie z kotem! 
„Było fajnie i było bardzo śmiesznie, bardzo mi się  

ten teatrzyk podobał” – mówi nasz Asystent Prasowy. 

I dodaje, że chciałaby żeby jeszcze do nas ten teatrzyk 

zawitał ☺ 

 
 
MIESIĄC MARZEC TAK SIĘ MAŻE     
JAK NIEGRZECZNE DZIECI. 
TO KROPLAMI DESZCZU KAPIE 
TO ZNÓW SŁOŃCEM ŚWIECI. 
 
WIATR SWAWOLNIK, CZASEM 
JESZCZE 
GARŚCIĄ ŚNIEGU RZUCI, 
ALE WSZYSCY DOBRZE WIEDZĄ, 
ŻE ZIMA NIE WRÓCI! 
 
 
Kacper Stachowski 
 

 

 

Kuchcikowo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Składniki: 
2 szklanki mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
0,5 szklanki cukru 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1 jajko 
0,5 szklanki oleju 
1 szklanka mleka 
1 dojrzały banan, czekolada 

Suche składniki mieszamy razem w misce. 
Banana kroimy na kawałki i rozgniatamy 
widelcem. Jajko, olej, mleko oraz 
rozgniecionego banana dodajemy do masy 
i dokładnie mieszamy. Nastawiamy 
piekarnik na temperaturę 180 stopni. 
Metalową formę do muffinek smarujemy 
masłem i wysypujemy bułką tartą. 
Wypełniamy foremki ciastem do wysokości 
około 1 cm od brzegu zostawiając miejsce 
babeczkom, żeby wyrosły. Do każdej 
babeczki dodajemy czekoladę i lekko 
popychamy, żeby nie wystawała. 
Wstawiamy do nagrzanego piekarnika, 
pieczemy około 25 min. Czas kiedy 
babeczki są w piecu można wykorzystać na 
zrobienie ozdób.  

Z żółtych drażetek będziemy robić 
pszczółki. Z masy cukrowej wycinamy listki. 
Rozpuszczamy czekoladę  i robimy paski 
pszczółkom. Oczy i skrzydełka robimy  
z białej masy cukrowej. Przestudzone 
babeczki dekorujemy gotowymi ozdobami 
przyklejając je czekoladą. 
http://ciastkozercy.pl/babeczki-wiosenne-pszczolki/ 



OCZKO 3/2015 2 

 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTO ŚCI 
na miesiąc kwiecień w roku szkolnym 2014/2015 

 

 
15.04.2015 r – Dzień Ziemi i Dzień Służby 
Zdrowia 
 
30.04.2015 r. – Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi 
 
Nie zapominamy także o: 
 
 1 kwietnia – Sprawdzian Szóstroklasisty – Zuzanna Danił! 
 
21,22,23 kwietnia – Egzaminy Gimnazjalne – Paweł Marczak i  
Natalia Rutkowska! 
 
 

Bal Karnawałowy – 

Indianie! 
13 lutego w ostatni dzia ń  
w skole przed feriami, został 
zoorganizowany przez pani ą 
Lidk ę Koralewsk ą Bal wszystkich 
Indian.Ka żdy z uczestników 
przebrał si ę – czyli wdział 
wojenne 

barwy ;) 

 

 

 
Podzieleni
e na 
cztery grupy wykonywali śmy 
ró żne trudne i łatwe 
zadania. Ostatni zadaniem było pomalowanie budek 

dla ptaszków, wyszły 
pi ękne  
i kolorowe, mo żna je 
podziwia ć na bawialni ☺ 
Na ko ńcu, pani Natalia 
opiekun ministra Sportu  
i Wice minister Sportu 
Kuba Iskra przedstawili 
wyniki konkursu na 
Sportowca Roku.  
Wszystkim zwyci ęscom 
gratulujemy  
i zazdro ścimy 
wspaniałych nagród ;)! 

Z serii Duszek 
przedstawia... 

 
Bocian przynosi dzieci? 
Najwięcej wróżb i przepowiedni 
związanych było z bocianami. 
Ptaki te znikały jesienią, 
powracały wiosna.  Uważano, że 
bociany powinny przylecieć na 
święto Zwiastowania Matki 
Boskiej (25 marca). Gdy ich 
powrót się opóźniał, obawiano 
się, że to znak przyszłego 
nieurodzaju. Gniazdo bociana 
przynosiło domowi szczęście. 
Wierzono, że bociany ochronią 
dom przed pożarem, a więc 
gospodarze dokładali wszelkich 
starań, aby to w ich obejściu 
ptaki te zakładały gniazda. 
Bociany były symbolem 
płodności, co w tradycji 
europejskiej wiązało się  
z przynoszeniem dzieci. Od tego, 
gdzie po raz pierwszy tej wiosny 
zobaczono bociana, zależało co 
spotka nas w nadchodzącym 
roku. Jeśli pierwszego ptaka 
dostrzeżono w powietrzu, był to 
znak powodzenia w pracy. 
Natomiast jeżeli będzie stał, na 
gnieździe lub na łące, wtedy 
pomyślność gdzieś się zatrzyma 
i do nas nie dotrze. Bociany były 
też oznaką zamążpójścia. Jeśli 
panna zobaczyła go w locie – 
oznaczało to, że tego roku sama 
wyleci z domu lub przyleci do 
niej kawaler. 

 

http://horoskop.wp.pl/kat,1015979
,title,Wiosenne-
ptaki,wid,13410989,wiadomosc.html
?ticaid=1147e6  

 


