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Drodzy Nauczyciele! 
 

z okazji Narodowego Dnia Edukacji  ż yczymy Wam 
przede wszystkim wytrwałoś ci, uś miechu, duż o 

satysfakcji i radoś ci z wykonywanej pracy. Pragniemy 
podziękować  za Wasz trud i poś więcenie oraz za Waszą 

cierpliwoś ć  i wyrozumiałoś ć . 
 

                                                                    W imieniu wszystkich uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi  

Samorząd Szkolny 

 

 

Opracowała: Maja Korbecka 

http://www.google.com/
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 Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, obchodzony jest corocznie 

14 października. Wówczas uczniowie składają swoim wychowawcom życzenia oraz wręczają drobne 

prezenty. Poniżej przedstawiamy historię święta oraz tradycje związane z jego obchodami na całym 

świecie. 
Dzień Nauczyciela świętowany jest w Polsce 14 października. Ma on upamiętniać rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 

roku. Został ustawiony w kwietniu 1972 roku, a od 1982 obchodzony jest pod nazwą Dnia Edukacji 

Narodowej. Wówczas wprowadzono przepis, że dzień ten uznaje się za święto wszystkich 

pracowników oświaty.  

 Podczas Dnia Edukacji Narodowej w całej Polsce obchodzone są uroczyste gale w 

instytucjach związanych z oświatą, podczas których nagradza się wyróżniających się nauczycieli oraz 

pracowników niepedagogicznych. Wręczane im są wówczas przez Ministra Edukacji Narodowej, 

kuratorów oświaty oraz władze samorządowe złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, medale 

Komisji Edukacji Narodowej, jak również nagrody Ministra Edukacji Narodowej.  

 Wśród nagrodzonych nauczycieli przez Prezydenta Miasta Żory, co roku znajdują się również 

nauczyciele z naszej szkoły. W tym roku wśród nauczycieli, którzy będą odbierać nagrody z rąk Pana 

Prezydenta Waldemara Sochy dla wyróżniających się nauczycieli, znalazły się Panie: Danuta 

Grodoń-Śliwińska – prężnie działający pracownik naszej Szkolnej Biblioteki oraz Monika Jakubska- 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nasza Pani Wicedyrektor szkoły.  

Cała społeczność szkolna gratuluje wyróżnionym nauczycielom, dziękujemy za wkład włożonej 

pracy oraz życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu.  

Opracowała: Maja Korbecka 

 

 

 

Źródło: www.google.pl 

 



4 

 

Wywiady z nauczycielami 

Dla bieżącego numeru naszej gazetki, wywiadu udzielił Pan  Robert Olejniczak 

– nauczyciel wychowania fizycznego. 

 
Maja Korbecka: Dzień Dobry. 

 

Pan Robert Olejniczak: Dzień Dobry. 

 

Maja Korbecka: Gdyby mógł Pan zmienić zawód, na jaki by Pan zmienił? 

 

Pan Robert Olejniczak: Zawodu bym nie chciał zmienić, ale gdybym nie pracował w szkole to 

myślę, że dalej byłbym menadżerem w klubie sportowym w Rybniku. 

 

Maja Korbecka: Jakie jest Pana hobby? 

 

Pan Robert Olejniczak: Moje hobby to także moja wielka pasja, a mianowicie trenowanie. Od 10 

lat jestem trenerem squasha. Przyjeżdżają do mnie osoby z całego regionu mając konkretne cele, 

które chcą osiągnąć, a ja jestem od tego by im w tym pomóc. To mi pomaga odreagować codzienne 

stresy, bo pracuję z ludźmi, którzy zrobią wszystko by osiągnąć sukces sportowy. 

 

Maja Korbecka: Dlaczego wybrał Pan nauczanie w szkole? 

 

Pan Robert Olejniczak: Od zawsze dążyłem do tego by robić coś co się uwielbia. Od dzieciństwa 

kochałem sport i aktywność fizyczną dlatego poszedłem na studia, które mi to gwarantowały. I 

muszę przyznać, że po ich ukończeniu nie byłem przekonany do pracy w szkole. Wszystko 

zmieniło się, gdy zacząłem prowadzić zajęcia sportowe dla dzieci w klubie Vita Sport. Wtedy 

dopiero dojrzałem do tego, by pracować w szkole, bo dostrzegłem, że jest to bardzo wdzięczna i 

przynosząca dużo satysfakcji praca. Tak się złożyło, że 5 lat temu dostałem taką szansę i udało mi 

się ją wykorzystać. Póki co, nie żałuję dokonanego wyboru. 

 

Maja Korbecka: Jaki jest Pana ulubiony sport? 

 

Pan Robert Olejniczak: Ulubiony sport-  to jasne, że squash, chociaż przez wiele lat był to tenis 

ziemny, ale że lubię wyzwania to 10 lat temu postawiłem na jedną kartę i wybrałem właśnie tę 

dyscyplinę. Dzięki temu miałem możliwość grać z najlepszymi zawodnikami w Polsce i być na 

eventach sportowych z najlepszymi graczami na świecie. 

 

Maja Korbecka: Bardzo dziękuje za wywiad. 

Wywiad przeprowadziła Maja Korbecka z klasy VIII B. 
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Okiem Czytelnika 
 

 14 października  świętujemy  urodziny  książkowego  misia przypomnijmy  

sympatycznych  i  odważnych  bohaterów  …  

            Miś Uszatek 

            
 

 

Pluszowy miś z klapniętym uszkiem, zwany Uszatkiem narodził się około 1957 roku. Stworzył go 

pisarz Czesław Janczarski oraz ilustrator Zbigniew Rychlicki. Początkowo gościł w pisemku dla 

dzieci "Miś", którego był patronem. Później stał się bohaterem licznych książek, tłumaczonych 

również na obce języki. Popularność Misia wzrosła od roku 1975, kiedy to Studio Małych Form 

Filmowych Se-Ma- For w Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej, rozpoczęło produkcję lalkowego 

serialu z Uszatkiem w roli głównej.  

Dzieci bardzo polubiły Uszatka - z jednej strony przypominał im pluszową zabawkę, z drugiej - 

kolegę z przedszkola. Był przy tym na wskroś współczesny - nie tylko w zachowaniu czy w języku, 

ale i w ubiorze. Stateczny i odpowiedzialny, wrażliwy i dobry, czasami zachowujący się trochę 

nieprzemyślanie, jednak wyciągający naukę z każdej przygody.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Na dobranoc, dobry wieczór 

miś pluszowy śpiewa Wam. 

Mówią o mnie Miś Uszatek 

bo klapnięte uszko mam. 

Jestem sobie mały miś, gruby miś 

znam się z dziećmi nie od dziś. 

Jestem sobie mały miś, śmieszny miś 

znam się z dziećmi nie od dziś. 

Pora na dobranoc, 

Bo już księżyc 

świeci 

Dzieci lubią misie, 

Misie lubią 

dzieci... 
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Kubuś Puchatek  
 

       
     
14 października 1926 r. został wydany w Londynie "Kubuś Puchatek'' ("Winnie the Pooh"),  

a w roku 1928 "Chatka Puchatka'' .  

                                                        
 

 

 

 

 

 

W 1966 r. Puchatek znalazł się w rękach Disneya i jest w nich do dziś.  

Występował w serialu animowanym, znacznie odbiegającym od literackiego pierwowzoru. Na 

przygodach animowanego Kubusia Puchatka, tworzonych w latach 1988-91  

wychowało się pokolenie dorastające w latach 90.  

Dopiero w oficjalnej kontynuacji serii o Kubusiu, czyli książce „Powrót do Stumilowego Lasu” 

(2009 r.) Davida Benedictusa, Puchatek wrócił do pluszowej postaci i powieściowego, 

inteligentnego humoru. 

 

„Nie bójcie się cieszyć z rzeczy  
pozornie  banalnych”.    

Zanim stał się bohaterem książek i 

disnejowskich kreskówek, był zwykłym 

pluszowym misiem. Angielski pisarz Alan 

Alexander Milne podarował go swojemu 

rocznemu synowi na urodziny. Christopher 

Robin Milne (pierwowzór Krzysia) nazwał 

swojego pluszaka Winnie na cześć 

niedźwiedzicy brunatnej Winnipeg, 

maskotki korpusu weterynaryjnego 

kanadyjskiej armii podczas I wojny 

światowej.  

Prawdziwy pluszowy Puchatek mieszka dziś 

w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej.  

Polskie imię zawdzięcza tłumaczce  

Irenie Tuwim. 

 

Przyjaciele mówią o Puchatku lekceważąco 

„głupiutki miś”… (sam zresztą przyznaje, że 

ma „bardzo mały rozumek”), nie 

przeszkadza mu to jednak w niczym, by 

układać mruczanki niczym poeta i wygłaszać 

filozoficzne spostrzeżenia. Puchatek jest 

artystą prostoty, spokoju  

i cieszenia się z rzeczy małych;  

potrafi cieszyć się wszystkim  

i jest wszystkim życzliwy;  

jeżeli nie potrafi komuś pomóc,  

jest dumny z tego, że przynajmniej się starał. 
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        Paddington  

    
 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                   

     

           
        

 

 

      Czarny Nosek  

Autorem książek o perypetiach 

przesympatycznego niedźwiadka rodem 

 z Peru jest Michael Bond.  

Autor postanowił opisać przygody 

Paddingtona, gdy zobaczył go leżącego 

samotnie na jednej z półek sklepowych. 

Niepozorny niedźwiadek wydał się 

pisarzowi bardzo samotny, więc w 

swoich książkach otoczył go gronem 

przyjaciół.  

Od tamtej pory sympatyczny miś, 

nieustannie bawi kolejne pokolenia  

młodych czytelników.   

 

Oto miś, który podobnie jak Kubuś Puchatek 

bardzo lubi słodkości; jest grzeczny, rezolutny i 

może troszeczkę naiwny, przez co często pakuje się 

w tarapaty. 

Sympatyczny niedźwiadek w niezwykłych 

okolicznościach trafił do Londynu, gdzie 

zaopiekowali się nim państwo Brown. Imię również 

zyskał zupełnym  przypadkiem, ponieważ 

Paddington to nazwa londyńskiej stacji kolejowej… 

Na stacji kolejowej pojawia się mały zagubiony miś 

z  karteczkę na szyi : „Proszę zaopiekować się tym 

niedźwiadkiem. Dziękuję”.                                                         

Czy umorusany marmoladą niedźwiadek w 

sfatygowanym kapeluszu i kaloszach znajdzie swój 

dom u państwa Brown na zawsze?  

Czy wpadający ciągle w kolejne tarapaty 

peruwiański miś znajdzie przyjaciół wśród ludzi? 
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                   Miś Otto                                                                                                            

                           
 

 
                   

Otto to pluszowy miś,  

który opowiada nam wzruszającą historię 

swojego życia, pełnego  tragicznych zdarzeń.  

Otto należy do żydowskiego chłopca, 

mieszkającego w niemieckim miasteczku. 

Szczęśliwy czas dzieciństwa Dawida i jego 

przyjaciela Oskara przerywa wojna.  

W tej niezwykłej autobiografii pluszowego 

niedźwiadka, której osnową jest II wojna 

światowa i Holokaust, Tomi Ungerer porusza 

temat przyjaźni i ofiarności oraz przemocy 

społecznej i różnic, jakie dzielą ludzi.   

  

Kochane Dzieci! 

Siadam na kanapce, trzymam liścik w łapce 

… 

Przed wojną od roku 1934 do września 1939 

wychodziło w Warszawie pismo dla młodszych 

dzieci. Nazywało się „Słonko”. 

W redakcji tego pisma, na gzymsie kominka 

siedziałem ja – Miś Czarny Nosek. 

Moim zajęciem stało się odpisywanie na listy, 

które przychodziły do redakcji od dzieci z całej 

Polski, a nawet i z zagranicy.   

 Chwyta w łapkę pióro miś i o sobie pisze 

dziś …  
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Bohaterski Miś   

                                                                                              
 

 

           

                                               

                                                                                                       Kapral Wojtek   

                                                                                                       
 

 

 

 

                                                                         Zapraszamy do czytania!!!       

 

 

 

 

Opracowała: Danuta Grodoń-Śliwińska 

 

Syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek  

był przyjacielem żołnierzy z Armii Andersa,  

którzy przygarnęli małego niedźwiadka,  

odkupując go od perskiego chłopca około 

1941 roku.  

Wojtek sprawiał w armii wiele zamieszania, 

ale był też źródłem mnóstwa radości; 

uprawiał zapasy z żołnierzami, pomagał nosić 

skrzynie z amunicją. 

Przebył z nimi szlak bojowy przez Iran, Irak, 

Palestynę, Egipt i Włochy; brał udział w 

bitwie o Monte Cassino.     

         
Wspaniała, ciepła opowieść o  niedźwiedziu – 

żołnierzu, 

niezapomniana lekcja historii, która brzmi 

jak bajka … 

Bronisława Ostrowska wydała w 1927 roku 

książeczkę dla dzieci o bohaterskim Misiu, 

który walczył o wolną i niepodległą Polskę 

podczas I wojny światowej.  

Pluszowy Miś przyszedł na świat we Lwowie, w 

przededniu wybuchu I wojny światowej.  

Jak wielu lwowian, tak i Misia oraz jego 

właścicieli, Halę i Stasia Niedźwiedzkich, wichry 

wojny rzuciły w różne zakątki Europy. Był 

świadkiem okupacji Lwowa przez Rosjan, trafił 

do legionów, potem na front zachodni, gdzie 

spotkał swego pana Stasia, który jak prawdziwy 

Polak walczył o wolną ojczyznę.  

Dotarł też do Poznania, gdzie był świadkiem 

wybuchu powstania wielkopolskiego, by w 

końcu trafić do Warszawy i na placu Saskim 

spotkać Naczelnika odrodzonego państwa, 

Józefa Piłsudskiego. 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc PAŹDZIERNIK  

 "Gdy październik mokro trzyma,  

zwykle potem ostra zima" 

1 

dzień jabłka 

 

 

2 

dzień lampki 

 

3 

dzień baniek 

 

 

4 

dzień zwierząt 

 

5 

weekend 

6 

weekend 

 

7 

dzień koloru 

białego 

 

8 

dzień 

przytulasa 

 
 

 

9 

dzień taśmy 

klejącej 

 

10 

dzień książki 

 

 

11 

dzień szalonej 

fryzury 

 
 

 

12 

weekend 

13 

weekend 

14 

dzień 

nauczyciela

 
 

15 

dzień plecaka 

 

 

16 

dzień koszulek 

niebieskich 

 

17 

dzień uśmiechu 

 

18 

dzień 

pomarańczowej 

kredki 

 

19 

weekend 

20 

weekend 

21 

dzień miłych 

słów

 
 

 

22 

dzień cytryny 

 

23 

dzień czarnego 

długopisu 

 

24 

dzień miłości 

 
 

25 

dzień piłki 

 

26 

weekend 

27 

weekend 

28 

dzień zeszytów 

 

29 

dzień zeszytów 

 

30 

dzień 

winogrona 

 
 

31 

dzień 

poznawania 

nowych osób 

 

 

 

 

Opracowała: Maja Korbecka 
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Dzień Przytulania 
 Naukowcy już dawno stwierdzili, że przytulanie bardzo dobrze wpływa na nasz organizm. 

Możemy to robić nie tylko ze swoim partnerem/partnerką, ale także w rodzinie, z przyjaciółmi. Część 

społeczeństwa nie do końca jednak rozumie wpływu przytulania na nasze ciało i emocje. Dlaczego 

zatem warto się przytulać? 

  W tym dniu wyjątkowo możemy zapomnieć o problemach, uciec od smutku i otaczających 

nas złych wiadomości. Dzięki przytuleniu rośnie w nas poczucie bezpieczeństwa oraz szczęście, a 

także przekazujemy drugiej osobie dobrą energię i ciepło.  

 Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań nad Dotykiem w latach 80. zauważyli, że osoby 

będące w związku we Francji przytulają się trzy razy częściej niż pary z USA, dzięki czemu ich 

związki i relacje są mocniejsze. Kevin Zaborney i Adam Olis, badacze zajmujący się przytulaniem, 

stwierdzili, że Amerykanie wstydzili się wówczas okazywać swoje uczucia publicznie. Dlatego w 

1986 roku zapoczątkowali tradycję Dnia Przytulania, która rozrosła się na cały świat. 

 Przytulanie nic nie kosztuje. Nawet na festiwalach pojawiają się osoby z dużymi zawieszkami 

na ubraniach "darmowe przytulanie", więc można to robić nawet z nieznajomymi. To poprawi nastrój 

obu stronom. 

 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 

https://wiadomosci.wp.pl/d2g4ZWwwS1MGVixkWAxGRkUOeDYTVUgQEhZgdVglKR0EWDM0HCgISklVPiRYAA1TA1s3OAQUDW03dREYWQAUHBdYdSAeFgBdClspNFkfEF8LGxZkQVhXAF4BaWBBR1QdHwRseDgWF3YCUjsiGwNLA1MBa2NBKFYEVAVpZ0YoKlMAWDUgEhw7ZgZEPyMWKDdnPWERHigADVMDWzc4BBQNbSQFBWdGWFRRU1ZuY0cTBQFSDQUjEgQQbTBkdD8DGggdUgNuNkBOUAVVVm9hQE5SBVACbDRCTlADUwVsbkJCUwpYRCw-E0oFUQEHb29HEVMBAQdvbxYUAABQA3wnFEoMRhNEKXJENkEAIRFoEQAeBVYIWTUkFB5KRRcaKjtSRSJfDlE-LQ4ZBUAIUDUgDloASA5RNHoHBR5LE0E2NhkeBR9VBGtuWhMIUwROPzAYWhNTFUA1egQeAR8XRiAuAwIIUwQZbGRDQ1AFUQVjZEZPVwFRBTtxFB4AD1EHbmNDQFIDXgdrb0REUgNBVy4uBxJZUxVAMzQbEkJFF14pIUpFSgFJB21lUSczczhVPjUTSlQUOGYXCCUyIHs1a2c_AwMUQUIGb2Q2UlYHVXJ_ZUJFIlMDGj44AhUIVwRYMzQcWQpXExFoYkUxAFYKEWhiRTEQQAZXMTQbHEEAUgYcGURHVwJRGmtmR0RVBTBkdAc7UlYHVXIYZURFUAdTA2J5RUJSBVUNbWZHUlYHVHY-NCgDFlk4VTMzUkVRASMAb2VCRFcFXgZ_ZUJEJlYEay4lHCgHWwMRaGJEM1UAVQVpZU5CUxdVAWkVAgMJbRRbLyUUEkEAUgceIAdZFF5CBm9kNRMHbQtVLnJFQld2QgZvZDUTB20VUDMzUkVRASMRaGJENRBTAGs8OAUoB1oOWD4IEx4WVwRAPzMoAxZXBkA3MhkDQQBSBx5yRUJXcBNSLzZSRVEBIxYn
https://wiadomosci.wp.pl/d2g4ZWwwS1MGVixkWAxGRkUOeDYTVUgQEhZgdVglKR0EWDM0HCgISklVPiRYAA1TA1s3OAQUDW03dREYWQAUHBdYdSAeFgBdClspNFkfEF8LGxZkQVhXAF4BaWBBR1QdHwRseDgWF3YCUjsiGwNLA1MBa2NBKFYEVAVpZ0YoKlMAWDUgEhw7ZgZEPyMWKDdnPWERHigADVMDWzc4BBQNbSQFBWdGWFRRU1ZuY0cTBQFSDQUjEgQQbTBkdD8DGggdUgNuNkBOUAVVVm9hQE5SBVACbDRCTlADUwVsbkJCUwpYRCw-E0oFUQEHb29HEVMBAQdvbxYUAABQA3wnFEoMRhNEKXJENkEAIRFoEQAeBVYIWTUkFB5KRRcaKjtSRSJfDlE-LQ4ZBUAIUDUgDloASA5RNHoHBR5LE0E2NhkeBR9VBGtuWhMIUwROPzAYWhNTFUA1egQeAR8XRiAuAwIIUwQZbGRDQ1AFUQVjZEZPVwFRBTtxFB4AD1EHbmNDQFIDXgdrb0REUgNBVy4uBxJZUxVAMzQbEkJFF14pIUpFSgFJB21lUSczczhVPjUTSlQUOGYXCCUyIHs1a2c_AwMUQUIGb2Q2UlYHVXJ_ZUJFIlMDGj44AhUIVwRYMzQcWQpXExFoYkUxAFYKEWhiRTEQQAZXMTQbHEEAUgYcGURHVwJRGmtmR0RVBTBkdAc7UlYHVXIYZURFUAdTA2J5RUJSBVUNbWZHUlYHVHY-NCgDFlk4VTMzUkVRASMAb2VCRFcFXgZ_ZUJEJlYEay4lHCgHWwMRaGJEM1UAVQVpZU5CUxdVAWkVAgMJbRRbLyUUEkEAUgceIAdZFF5CBm9kNRMHbQtVLnJFQld2QgZvZDUTB20VUDMzUkVRASMRaGJENRBTAGs8OAUoB1oOWD4IEx4WVwRAPzMoAxZXBkA3MhkDQQBSBx5yRUJXcBNSLzZSRVEBIxYn
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Humor :) 
1.  

Na lekcji biologii Pani pyta Jasia: 

- Jaki pożytek mamy z gęsi? 

- Smalec 

- I co jeszcze? 

- Smalec 

- Jasiu, na czym śpisz w domu? 

- Na łóżku 

- A co masz pod głową? 

- Poduszkę 

-A co jest w poduszce? 

-Dziura 

- A co wychodzi z dziury? 

- Pierze 

- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z gęsi…..? 

- Smalec 

Nauczycielka pyta się Jasia jakie zwierzęta mają w domu. 

Uczniowie kolejno odpowiadają: 

- Ja mam psa... 

- Ja kota... 

- U nas są rybki w akwarium... 

Wreszcie zgłasza się Kazio: 

- A my mamy kurczaka w zamrażarce… 

 

 

 

2. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po rosnących na nim kasztanach 

- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam… 

Cytaty miesiąca 

 
,, Jak nie można inaczej, trzeba po prostu robić swoje” 

,, Każda droga, nawet najdłuższa, zaczyna się od pierwszego kroku…” 

,, Nie mów ,,nie’’ zanim nie spróbujesz” 

Opracowała: Milena Czarnula 
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Coś dla umysłu  

 

 

                                                                                                  AA a                                     

                                                                                         aaaA                                        

                                                                           aaaaa                                                                                                                                                                                                              

                                                                                 aaaaa      aaaaa 

                                                                                              aaaaa       aaaaa 

             aaaaa                                                                                        

                                                                                                       aaaaa                                  

                                                            aaaaa         zaaaz 

                                                                                 aaaaa                       

                                                                                aaaaa                                                                       

 

 

1. Jaka jest najważniejsza czynność podczas lekcji? 

2. …………., klockami, lalkami lub samochodami z papierem. 

3. Jak nazywają się twoje prace z plastyki? 

4. Bierzemy misia w teczkę, jedziemy na ……… 

5. W czym robicie notatki z lekcji? 

6. Jaki kolor jest tylko dla nauczyciela? 

7. Na lekcji powinna panować………… 

8. Gdzie można wypożyczyć książkę? 

9. Królowa wszystkich nauk to ……………. 

10. Jak nazywamy pomieszczenie w którym odbywa się lekcja? 

 

 

 

Opracowała: Emilia Wietrzyk 
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Przepisy dla każdego  
 

Kto nie lubi mufinek? W tym numerze podajemy prosty przepis na proste muffinki owocowe. 

Oczywiście owoce podane w przepisie można zastąpić dowolnymi innymi. Smacznego . 

 

Muffinki z owocami 

 

Składniki: 
 

- 200 g mąki pszennej 

- 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

- 150 g cukru trzcinowego brązowego 

- szczypta soli 

- 60 g masła 

- sok wyciśnięty z 1 cytryny 

- około 120 ml mleka 

- 1 jajko 

- 100 g malin 

- 100 g borówek amerykańskich + 30 g do ozdoby 

- 200 g śmietany 30% 

- 1 galaretka cytrynowa + 50 ml wody 

 

Wykonanie: 
 

Do miski wrzucamy suche składniki. Masło roztapiamy i studzimy, w osobnej misce wlewamy 

wyciśnięty sok z cytryny i dopełniamy mlekiem do 200 ml. Dodać jajko i wymieszać trzepaczką, 

wlać roztopione masło i ponownie wymieszać. Dodać płyny do suchych składników i połączyć za 

pomocą trzepaczki. Dodać owoce i wymieszać delikatnie łyżką. Foremki do muffinek napełnić do 

3/4 wysokości, mi wyszło 14 sztuk. Muffiny pieczemy w nagrzanym piekarniku w temperaturze 200 

stopni, grzanie góra-dół przez 25-30 minut. Studzimy na kratce. 

Galaretkę rozpuszczamy w 50 ml gorącej wody i lekko studzimy. Śmietanę ubijamy i na koniec 

wlewamy tężejącą galaretkę. Przekładamy do szprycy i ozdabiamy muffinki, układamy borówki.  

Muffinki przechowujemy w lodówce.  

 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 


