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Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie pozwolić 

na życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna.  
Antoni Czechow 

 

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, kwitną drzewa, rozkwitają 

kwiaty, ptaki przylatują z ciepłych krajów. Świat z dnia na dzień robi się bardziej 

kolorowy. Powoli wyciągamy z szafy kolorowe ubrania, a ciepłe kurtki i szaliki 

kładziemy na spód. Wiosnę czuć już w powietrzu. 

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, a kończy 22 czerwca. Wtedy 

świat budzi się po zimowej drzemce, topnieje śnieg, ptaki zaczynają wesoło śpiewać, 

wróciły już z ciepłych krajów i budują gniazda, a zwierzęta wychodzą  ze swoich 

zimowych norek. Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na dworze robi się cieplej, a 

dni są coraz dłuższe. Codziennie widać jak trawa się zieleni, a na drzewach rozwijają 

się liście i kwiaty. Świat staje się piękny i kolorowy, przypomina zaczarowaną krainę. 

Wiosną w ogródkach rośnie mnóstwo kwiatów: stokrotki, narcyzy i różnokolorowe 

tulipany. W okresie tym mamy duży przypływ energii i niesamowitą chęć do życia. 

Widać jak ludzie są weseli, zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze swoich domów, 

aby pospacerować, oddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody.  

Chyba zgodzicie się z nami, że wiosna jest jedną z najwspanialszych pór roku, na którą 

czekamy z utęsknieniem i radością. 

Wiosna była inspiracją dla wielu poetów, którzy pisali o wiośnie. My poniżej 

przedstawiamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Wiosenne porządki”. 
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Jan Brzechwa 

„Wiosenne porządki” 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

- Zaczynamy wiosenne porządki. 

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

Poodkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

Powymiatał brudny śnieżek. 

 

Krasnoludki wiadra niosą, 

Myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 

Urządziły wielkie mycie, 

A obłoki miękką szmatką 

Polerują słońce gładko. 

 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 

Że tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 

Tęczę barwnie wymalował. 

 

A żurawie i skowronki 

Posypały kwieciem łąki, 

Posypały klomby, grządki 

I skończyły się porządki. 

 

Życzymy wszystkim samych słonecznych dni, pogody ducha, 

uśmiechu  na twarzy i jak najwięcej wolnego czasu,  

spędzonego na łonie natury z najbliższymi. 

 

 

http://www.dobrze.pisz.pl/brzechwa/wiosenne-porzadki.html
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Kącik naszych talentów  
 

„Talent jest darem uniwersalnym, 

 ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać” 

Paulo Coehlo 

 

 W tym numerze naszej gazetki przedstawiamy wszystkim kolejną utalentowaną 

uczennicę naszej szkoły, Milenę Szkup. Milena jest uczennicą klasy Vk i oprócz tego, 

że uczęszcza do klasy sportowej, realizuje się również poprzez swoje pasje w różnych 

dziedzinach.  

Milena ma wiele zainteresowań, a na swoim koncie wiele sukcesów. 

Poprosiliśmy Milenę, aby napisała kilka słów o sobie i o swoich pasjach. 

 

 

 Moją największą pasją jest robotyka i dlatego od paru lat uczęszczam na zajęcia 

z tej dziedziny do „Akademii Nauki i Rozwoju”. Największym moim osiągnięciem w tej 

dziedzinie jest udział w międzynarodowych  zawodach robotów ''Robotic Tournament''. 

Bardzo lubię też matematykę. Co roku, poczynając od drugiej klasy, zdobywam 

wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Oprócz tego 

od kilku lat tańczę w żorskim zespole „Wesołe Nutki”. Z nimi dużo podróżuję i jeżdżę 

na różne festiwale w kraju i za granicą. Dzięki temu miałam okazję zwiedzić kilka 

ciekawych miejsc  i poznać wielu ludzi z różnych krajów. Byliśmy między innymi we 

Lwowie, na Węgrzech i Serbii. Podróżuję sporo także z rodzicami. W sumie, do tej pory 

udało mi się zwiedzić 17 krajów w Europie. Jak wiadomo podróże kształcą i każda 

podróż nauczyła mnie czegoś innego. Dzięki nim poznałam różne kultury.  Przeżyłam 

podczas zwiedzania naszego kontynentu wiele ciekawych przygód, a jedną z nich 

opisałam wraz z moim tatą  w książce: ''Magiczna podróż Mimi''. Została ona 

wyróżniona w konkursie „Spotkanie z bajką'' za najładniejsze ilustracje. Udało mi się 

również napisać opowiadanie pt. „Tajemnice jaskini” do książki Astrid Lindgren 

„Dzieci z wyspy Saltkrakan”,             a ostatnio napisałam również wiersz pt. „Balonik”, 

który zdobył wyróżnienie w konkursie „Kropla duszy mej”. Moje zainteresowania są 

bardzo wszechstronne – interesuje mnie wszystko, co jest ciekawe. 

 

Autor: Milena Szkup 
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Począwszy od tego numeru, będziemy zamieszczać w naszej gazetce fragmenty 

książki napisanej przez Milenę pt. „Magiczna podróż Mimi”. Książka ta zdobyła 

nagrodę w kategorii graficznej za przepiękne ilustracje  autorstwa Pana Marcina Szkup 

– taty Mileny. Opowiadanie zostało wydane w ramach projektu Spotkanie z bajką 

vol.1, który to zakładał rodzinne czytanie i tworzenie opowiadań wraz z ilustracjami. 

Działania realizowane były przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach oraz Studio 

Wrażeń w ramach Inicjatyw Lokalnych w Kulturze. 

Gratulujemy sukcesu Milenie i jej tacie oraz zachęcamy do przeczytania 

wspomnianej książki.  

Oto pierwszy fragment: 

 

Milena Szkup 

 

„MAGICZNA PODRÓŻ MIMI” 

 

- Mamo, Tato wstawajcie!! Krzyknęła zniecierpliwiona Mimi. 

- Ileż można spać?- Zapytała nie mogąc się doczekać wycieczki,  

na którą mieli się wybrać w dniu dzisiejszym. 

Zapowiadał się kolejny piękny i upalny dzień. Dzień, których wiele na 

południu Europy, gdzie spędzali długo oczekiwane wakacje. Jak co roku spędzali 

je razem - we trójkę w cudownej, rodzinnej atmosferze, we wspaniałym otoczeniu 

czystego i ciepłego Morza Śródziemnego oraz pięknych gór zatoczki. 

Ten dzień mieli bardzo dobrze zapamiętać na długi czas  

- wspominać go i opowiadać o nim wszystkim, którzy tylko mieli ochotę posłuchać 

i uwierzyć w niesamowitą przygodę, która ich spotkała. 

Po smacznym śniadaniu, zabezpieczeni we wszelkie potrzebne do wyprawy 

przedmioty, udali się na przystań, z której miała ich zabrać łódź. Mały, 

wycieczkowy stateczek przeznaczony dla około dwudziestu osób, na którym 
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oprócz nich znajdowało się kilka innych osób, a wśród nich najważniejsi – stary, 

doświadczony Kapitan i jego dwóch pomocników. Kapitan wyglądał jak na 

starego wilka morskiego przystało - mocno zmierzwione włosy częściowo 

przykryte znoszoną czapką z kotwicą, ciało opalone mocnym, południowym 

słońcem, naznaczone solą morską oraz wieloma godzinami walki i zmagań z 

falami, wiatrem na morzu, które w tym właśnie dniu wyglądało jakby było uśpione 

i nic mu się nie chciało. 

Po kilku chwilach przygotowań wyruszyli. Wypłynęli z zatoki w ciszy i 

spokoju oczekując cudownej przygody i wrażeń. Podróż miała zająć im około 

dwóch godzin w jedną stronę, a docelowo mieli wylądować na wyspie, na której 

znajdowały się miejsca lęgowe niesamowitych i rzadkich żółwi, które mieli 

nadzieję spotkać. Aczkolwiek kapitan chwilkę po wyruszeniu oznajmił, że bardzo 

ciężko jest dojrzeć, choć jednego, lecz sztuka ta może się udać osobom bacznie 

obserwującym otoczenie. Nie zniechęciło to dziewczynki, gdyż taki obrała sobie 

cel wyprawy - zobaczyć być może jedyny raz w życiu cudownego żółwia w jego 

naturalnym środowisku, a nie jak dotąd - w oceanariach, w których bywała z 

rodzicami. 

Płynęli po spokojnym morzu. Po prawej stronie mieli cudownie błękitne i 

otwarte morze z niekończącym się horyzontem, po lewej zaś wypiętrzone z głębin 

skały, których zbocza pokryte były bogatą roślinnością. Zachwyceni, w pełni 

zrelaksowani i ukojeni leniwie unoszonym na delikatnych falach stateczkiem, 

rozkoszowali się podróżą i cudnie spędzanym czasem, jak to na wakacjach 

powinno mieć miejsce. Cieszyli się chwilą i podziwiali cud miejsca, w którym dane 

było im być. Rozglądali się to w jedną, to w drugą stronę, aż w pewnym momencie 

okrzyk radości dziewczynki zagłuszył odprężającą ciszę: - Mamo, Tato patrzcie, 

kozice na zboczu góry !!!!  

Na statku zrobiło się gwarno. Pomimo bariery językowej, jaka dzieliła 

dziewczynkę z resztą osób znajdujących się na statku, wszyscy jakby zrozumieli i 

obejrzeli się w stronę gór. Rzeczywiście, po słonecznej stronie wzgórza, spośród 

zielonych krzewów wyłoniło się stadko kozic, z których jedna górowała nad resztą 

posturą i zachowaniem. Był to największy w stadzie Pan Koza - dumny i postawny 

- jak z bajki. Dziewczynka nazwała go „Kapitan Koziołek”. 

W tym samym momencie odezwał się Kapitan na statku. Opowiedział 

historię o tych górach. O tym, że pasmo górskie, wzdłuż którego płynęli nazwane 

było „szlakiem zaginionych”, a kozice to duchy marynarzy zaginionych dawno 

temu na  niebezpiecznych wodach Adriatyku, które dbały o to, aby pływający tym 

szlakiem mogli bezpiecznie dotrzeć do celu, który sobie obrali. Była to stara 

legenda i jak każda taka opowieść rozbudziła wyobraźnię małej panny. Zaczęła 

rozmyślać o tej tajemniczej sprawie i o tym, że w każdej legendzie zawsze znajduje 

się ziarnko prawdy. 

Dziewczynka pomachała kozicom i za chwilkę statek odpłynął zostawiając 

za sobą magiczne wzgórza.  

Ciąg dalszy nastąpi……. 
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Wywiady z nauczycielami 

W naszym wywiadzie wziął udział Pan Robert  Nowak, który jest w naszej 

szkole  nauczycielem historii. 

 
Maja Kruszyńska: Dlaczego wybrał Pan historię jako przedmiot nauczania? 

Pan Robert: Wybrałem historię, ponieważ od zawsze mnie ciekawiła  oraz składa się ona z 

różnych innych przedmiotów np.: geografii czy polskiego. Według mnie jest po prostu 

ciekawa. 

Maja Kruszyńska: Dziękuję. A Pana słaba strona z historii? 

Pan Robert: Moją słabą stroną są nazwy zagraniczne, ponieważ nie mam talentu do języków 

obcych. 

Maja Kruszyńska: Czy od początku dobrze pracowało się Panu w zawodzie nauczyciela i 

czy miał Pan jakieś trudności? 

Pan Robert: Na pewno gdy zaczynałem pracę byłem bardzo naładowany, niestety po roku, 

przez to, że miałem mało godzin, zostałem zredukowany. Ale to tylko taka mała trudność 

techniczna. Lecz mimo wszystko dobrze pracowało mi się w tym zawodzie od początku. 

Maja Kruszyńska: Czy u Pana na lekcji panuje bardziej swoboda czy dyscyplina?  

Pan Robert: Są momenty na lekcjach gdzie można pogadać i jest taka swojego rodzaju  

swoboda, ale są również momenty gdzie powinna być powaga. Ale ja podchodzę do tego ze 

swobodą, ponieważ przedmiot podobno jest trudny, bo są daty, pojęcia itd. 

Maja Kruszyńska: Za czym będzie Pan najbardziej tęsknić gdy odejdzie Pan na emeryturę? 

Pan Robert: Na pewno za kontaktem z młodzieżą. 

Maja Kruszyńska: Jakie jest Pana największe marzenie? 

Pan Robert: Wyjazd do Ameryki Południowej. 

Maja Kruszyńska: Jakie jest Pana hobby? 

Pan Robert: Moim hobby na pewno jest turystyka i przewodnictwo, ale również sport. 

Maja Kruszyńska: Bardzo dziękuje za udzielenie wywiadu i życzymy Panu spełnienia 

marzeń i wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu. 

Wywiad przeprowadziła Maja Kruszyńska z klasy VII B. 
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Okiem Czytelnika 

 

 
 

 

Nasza Pani Bibliotekarka – Pani Danuta Grodoń-Śliwińska przystąpiła z 

naszymi uczniami do kolejnej edycji  wojewódzkiego konkursu Wielka Liga 

Czytelników. Konkurs ten składał się z dwóch etapów: pierwszy etap został 

przeprowadzony w szkolnej bibliotece, a po wyłonieniu najlepszych uczestników, 

zwycięzcy pojechali do Rybnika na etap powiatowy.  

Finaliści powiatowego etapu wojewódzkiego konkursu zajęli III miejsce wśród 

swoich rówieśników żorskich szkół. Warto podkreślić, że od pierwszego miejsca 

dzieliły ich tylko 2 punkty. Gratulujemy sukcesu finalistom tego wymagającego 

konkursu, którego byli: Krzysiu Suliga z Ia, Martyna Znajszły z IIb i Natalia 

Buszka z IVa. Gratulujemy również starszym uczestnikom Milenie Nierodzie i 

Filipowi Bajdakowi z klasy VIIIb, którzy w swojej grupie wiekowej zajęli V miejsce. 

 Wielka Liga Czyteników to wymagający konkurs, w którym udział brało 11 

osób, sześć w klasach od 1 do 4, a pięć w klasach od 5 do 8. 

Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać wskazane książki i rozwiązać do nich testy. 

Oto krótki wywiad z tymi najmłodszymi laureatami, który przeprowadziła 

Maja Korbecka z klasy VII b: 

 

Maja Korbecka: Ile książek musieliście przeczytać w etapie szkolnym? 

Krzyś: Musieliśmy przeczytać 6 książek 

Maja Korbecka: Czy na test szkolny musieliście przeczytać kolejną książkę? 

Martynka: Tak. 

Maja Korbecka: Ile mieliście czasu na przeczytanie 6 książek? 

Natalka: Około 2 miesiące. 

Maja Korbecka: Czytaliście książki sami czy z kimś? 

Martynka: Niektóre książki czytałam z mamą, a niektóre sama. 

Natalka: Większość czytałam sama. 

Krzyś: Ja czytałem z rodzicami. 
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Maja Korbecka: Na czym polegały testy? 

Krzyś: Na testach były krzyżówki. 

Martynka: Musieliśmy ponumerować działy. 

Maja Korbecka: Czy testy szkolne i powiatowe były trudne? 

Natalka: Moim zdaniem testy powiatowe nie były łatwe. 

Krzyś: Moim zdaniem testy w szkole były łatwe. 

Maja Korbecka: W jaki sposób zakwalifikowaliście się do konkursu powiatowego? 

Martynka: Musieliśmy mieć powyżej 80 punktów. 

Krzyś: Dostaliśmy się, bo napisaliśmy najlepiej test. 

Maja Korbecka: Czy książki, które czytaliście podobały się Wam? 

Natalka: Tak, mi się podobały. 

Krzyś: Tak. 

Martynka: Nawet mi się podobały. 

Maja Korbecka: Czy książki, które czytaliście były grube czy cienkie? 

Martynka: Niektóre książki były grube, a niektóre cienkie. 

Maja Korbecka: Która książka najbardziej Wam się podobała? 

Martynka: ,,Cudaczek Wyśmiewaczek’’ 

Natalka: ,, Niesamowite przygody dziesięciu skarpet ’’. 

Krzyś: ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpet’’. 

Maja Korbecka: Która książka była najtrudniejsza w zrozumieniu? 

Krzyś: Mi się nie podobała książka ,,Nie płacz koziołku’’. 

Martynka: Mi też się nie podobała książka ,,Nie płacz koziołku’’, była nudna. 

Natalka: Mi się wszystkie książki podobały, ale najmniej ,,Nie płacz koziołku’’. 

Maja Korbecka: Ile czasu pisaliście test? 

Natalka: Test szkolny pisaliśmy 60 minut. 

Maja Korbecka: Pisaliście testy drużynowo czy osobno? 

Krzyś: Test szkolny pisaliśmy osobno. 

Martynka: Test na konkursie powiatowym też pisaliśmy 60 minut. 

Maja Korbecka: Dziękuję za udzielenie wywiadu i gratuluję odwagi we wzięciu w 

nim udziału. Gratuluję również sukcesu w tak wymagającym konkursie. 
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Z młodszymi uczestnikami konkursu został przeprowadzony wywiad, natomiast 

krótki tekst o Wielkiej Lidze Czytelników i uczuciach jakie towarzyszyły starszym 

uczestnikom napisała Milena Nieroda z klasy VIII b.  

 
 

W grudniu 2018 roku przystąpiłam do konkursu „Wielka Liga Czytelników”. 

Konkurs polega na przeczytaniu wybranych przez siebie książek z zakresu, który jest 

podany przez organizatora konkursu. Po przeczytaniu książki trzeba wypełnić testy w 

domu. W I etapie, czyli bibliotecznym, należało przeczytać 6 książek. Następnie została 

wybrana książka, do której test uzupełniany był przez uczestników konkursu  w szkole. 

Wyłoniono  wtedy trzech uczniów z najlepszymi wynikami. Później są etapy: powiatowy, 

półfinały wojewódzkie,  a następnie finał ogólnopolski.  

Wzięłam udział w tym konkursie, ponieważ bardzo lubię czytać i poznawać coraz 

to nowe przygody. Wszystkie książki były bardzo ciekawe i interesujące, ale najbardziej 

spodobała mi się książka „Pan Samochodzik i niesamowity dwór” autorstwa 

Zbigniewa Nienackiego. Opowiada o trójce głównych bohaterów, którzy zostali 

przysłani do dworu, w którym mieli stworzyć muzeum. W między czasie, podczas 

sprzątania, porządkowania i spisywania zabytków, pojawia się ‘’duch’’, który szuka 

czegoś we dworze. Główną tajemnicą były ostatnie słowa Czerskiego, właściciela 

dworu. Książka wciąga czytelnika w świat zagadek, oszustw i intryg oraz skłania do 

myślenia nad rozwikłaniem zagadki, która była trudna i niezrozumiała.  

Konkurs oceniam bardzo pozytywnie. Był dla mnie miłą przygodą z 

czytelnictwem i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku. 

 

Autor: Milena Nieroda 

  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu Wielka Liga 

Czytelników, a wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do 

odwiedzania naszej szkolnej biblioteki i czytania wspaniałych książek 

oraz przeżywania przygód z różnymi bohaterami.  

Już wkrótce ruszy nasz szkolny Bookcrossing, dzięki któremu 

będziemy mogli wymieniać się różnymi ciekawymi książkami. Więcej 

szczegółów na ten temat w następnym numerze gazetki. 
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Uczestnicy konkursu: 

 

Krzysztof Suliga 1a       

Martyna Znajszły 2b     

Natalia Suliga 3b 

Cezary Kierasiński 3b 

Antoni Dąbrowski 3b 

Natalia Buszka 4a          

Kinga Jakubiak 8b     

Filip Bajdak 8b    

Oliwia Mazurkiewicz 8b     

Milena Nieroda 8b  

Martyna Merda 8b    
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To są książki, które były obowiązkowe do przeczytania dla klas 1-4:  

test szkolny "Cukierku, ty łobuzie" 

test powiatowy "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek"   

 

  

 
 

A to książki, które były obowiązkowe do przeczytania dla klas 5-8:  

test szkolny "Hobbit" 

 test powiatowy "Pan Samochodzik i niesamowity dwór” 
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Kartka z kalendarza  

Miesiąc MARZEC 

"W marcu jak w garncu" 
 

1 

Dzień jabłka 

 

2 

 Weekend 

 

3 

Weekend  

 

    

4 

 Dzień 

czekolady 

5 

Dzień 

ubierania się 

na fioletowo 

6 

Dzień ciasta 

7 

Dzień 

Zeszytu 

8 

Dzień 

Kobiet  

 

9 

Weekend  

 

 

   

10 

Weekend 

 

 

   

11 

Dzień 

tablicy 

12 

Dzień 

kwiatów 

13 

Dzień 

muzyki 

14 

 Dzień 

poduszki 

15 

Dzień pająka 

  

16 

 

 

  Weekend 

17 

 

 

   Weekend 

18 

Dzień 

paluszków 

19 

Dzień 

chusteczek 

20 

Dzień wody 

21  

Pierwszy 

dzień 

wiosny 

 

22 

 

Dzień 

mazaków 

 

23 

 

 

 

  Weekend 

24 

 

 

 

  Weekend 

25 

Dzień 

cukierków 

26 

Dzień 

ubierania się 

na biało 

27 

Dzień 

czarnych 

dżinsów 

28 

Dzień 

uśmiechu 

29 

Dzień z 

książką 

 

30 

 

 

  Weekend 

31 

 

 

   Weekend 
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8 marca każdego roku obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Kobiet 
 

 

 

 

I pamiętajcie: 

 

„O naszej kobiecości świadczy 

nasze serce i nasza dusza” 
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Humor :) 
 

1. Pani do Jasia 

- Jasiu znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego? 

- A czy Pani zna Łysego, Zenka lub Grubego? 

- Nie… 

- to co mnie pani straszy swoją bandą? 

 

2. Nauczyciel pyta się Jasia: 

- Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 

- Róże 

- Proszę napisz to na tablicy. 

- Chyba jednak wole Maki – mówi Jasio 

 
 

Coś dla umysłu  
 

ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC 
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Przepisy dla każdego  
 

W tym numerze podajemy prosty przepis na ciasto, które nazywa się „Murzynek”. Z 

tego co wiemy, nasze koleżanki chciałyby spróbować swoich sił i upiec takie ciasto w domu, 

więc poniżej podajemy składniki i sposób wykonania. Ciasto zawsze wychodzi i jest 

naprawdę pyszne. Powodzenia i życzymy smacznego . 

 

Murzynek 

 

Składniki 

  

1 kostka margaryny 

1 ½ szklanki cukru 

2 małe opakowania cukru waniliowego 

9 łyżek wody 

 

Składniki te rozpuścić i dodać 3 łyżki kakao. Gotować 7 minut, mieszając by się nie przypaliło 

od spodu. Ostudzić.  

 

4 jajka 

2 szklanki mąki 

łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Sposób wykonania 

 

 Z przygotowanej powyżej masy odlać 1/3 szklanki do posmarowania. Po ostygnięciu 

dodać 4 żółtka - zmiksować, następnie dodać 2 szklanki maki i łyżeczkę proszku do pieczenia 

oraz bakalie (dowolne) - wymieszać. Z 4 białek ubić na sztywno pianę i dodać do całości 

delikatnie mieszając. Piec 45 – 50 minut w temperaturze 180OC. Wyciągnąć z piekarnika i 

wykałaczką lub innym patyczkiem sprawdzić czy się upiekło. Świadczy o tym suchy patyczek 

po wyciągnięciu go z ciasta. 

Gotowe ciasto posmarować masą, którą odłożyliśmy do szklanki. 

 

  

 

 

 

 

 

 


