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Kwiecień

Chyba najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem w roku jest kwiecień. W tym miesiącu pogoda
może być zarówno zimowa (mróz i śnieg) jak i w pełni wiosenna (ciepło, piękna słoneczna pogoda).
Kwiecień jest czwartym miesiącem w roku, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących
wtedy kwiatów. W kwietniu przyroda budzi się do życia.

Święta obchodzone w kwietniu:
Marzec/Kwiecień - pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca - Wielkanoc
1 Kwiecień: Prima aprilis - dzień żartów
2 Kwiecień: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
7 Kwiecień: Światowy Dzień Zdrowia
22 Kwiecień: Dzień Ziemi

Przysłowia związane z kwietniem:
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zaleje.
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, to długie chłody zapowiadają.

źródło: miesiące.pl
Opracowanie: Monika Jakubska
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Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi-kiedy i jak go obchodzimy?
Dzień ziemi obchodzimy dnia 22 kwietnia w momencie
równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w momencie
równonocy jesiennej na półkuli południowej. Są to akcje
prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Na obchody składa się
zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne
instytucje.

Po co obchodzimy Dzień Ziemi?
Święto Dnia Ziemi jest obchodzone po to, aby uświadomić
polityką oraz obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej
planety. Podczas tego święta staramy się podkreślić, jak ważne
jest dbanie o czystość naszej planety.

Ciekawostki o Dniu Ziemi
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1. Pierwszy dzień Ziemi był obchodzony 22 kwietnia 1970 roku.
2. Dzień ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, lecz od 1990
roku został uznany na całym świecie.
3. Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci
zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe,
pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość
naszej planety.
4. Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi, gdy pracował jako
amerykański senator.
5. Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez
cały tydzień, aby wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają
się na Ziemi.
6. Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad
miliard ludzi na całym świecie.

Pamiętajcie, aby dbać o naszą planetę!

Opracowanie: Julia Bukowiecka

4

Zdalne nauczanie okiem ucznia
„CHCĘ WRÓCIĆ DO SZKOŁY!!!”

Wielu z nas było zadowolonych, kiedy został wprowadzony system nauki
zdalnej. Ale było fajnie! Bo nie trzeba było chodzić do szkoły……. Jednak z
upływem czasu coraz bardziej brakowało nam szkoły, normalnych lekcji, a przede
wszystkim kontaktu z koleżankami i kolegami. byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy
mogliśmy wrócić do szkoły ….. choć nie trwało to długo.
Zdalne nauczanie zostało wprowadzone już w zeszłym roku w marcu. Trwało
aż do samych wakacji. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy we wrześniu mogliśmy wrócić
do szkoły, ale nie trwało to długo. W październiku musieliśmy znowu przejść na
nauczanie zdalne, które twa aż do dzisiaj…….
Ten tryb nauczania został wprowadzony przez Ministra Edukacji i Nauki ze
względu na pojawienie się nowego wirusa SARS CoV-2. Jest to bardzo
niebezpieczny wirus, który zagraża zdrowiu i życiu wielu ludzi. Bardzo wielki wzrost
osób zarażonych zmusił do wielu obostrzeń, w tym trybu nauczania zdalnego.
Im dłużej trwa nauka zdalna, tym bardziej marzę o tym, aby wrócić do szkoły.
uważam, że nauczanie zdalne jest złe …… Na początku często zawieszało mi się
połączenie, nie było słychać nauczyciela albo mnie. Podczas pisania sprawdzianu
zawieszała się aplikacja i nie udawało się odsyłać nauczycielowi testu w całości, co
skutkowało słabszą oceną. Poza tym lepiej rozumiem, jak nauczyciel tłumaczy na
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normalnej lekcji. Po takiej długiej przerwie, będzie nam bardzo trudno wrócić do
nauki stacjonarnej, pisania normalnych sprawdzianów, kartkówek oraz odpowiedzi
ustnych. Odzwyczailiśmy się od tego.

Najbardziej mi brakuje kontaktu z kolegami i koleżankami, naszych rozmów i
żartów. Zostaliśmy zamknięci w pokojach z komputerem przed nosem. Już mam dość
takiej nauki…. i nie tylko ja. Większość kolegów i koleżanek też marzy o szybkim
powrocie do szkoły…… nawet ci, którzy bardzo nie lubili do niej chodzić!!!!!

Autor: Weronika Ligocka kl. VIB
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Kącik naszych talentów
„Konie, to miłość,
której nie sposób wytłumaczyć”
xpedia.pl

Miłość do koni Kamili Skiby z klasy 3a
Nazywam się Kamila, mam 9 lat. Chciałabym Wam
opowiedzieć o mojej pasji do koni.
Zupełnie przypadkiem zaczęło się spełniać to moje
zainteresowanie. Pewnego dnia, mój dziadek wpadł na pomysł,
żeby zabrać mnie na lekcję jazdy konnej i tak zaczęła się moja
przygoda. Jeżdżę 3 lata w stajni „Schott” w Pszczynie. Początki
nie były wcale łatwe, ponieważ nigdy nie miałam kontaktu ze
zwierzętami, a nawet się ich trochę bałam. Po pierwszych lekcjach
jazdy i kontakcie z końmi, mój lęk minął. Konie to fantastyczne i
piękne zwierzęta, są przyjazne człowiekowi, tylko trzeba się z nimi
umiejętnie obchodzić. Naukę jazdy konnej mam dwa razy w
tygodniu. Przed lekcją pomagam w stajni karmić i czyścić konie.
Jazda konna może też być niebezpieczna, więc trzeba się
odpowiednio ubrać. Trzeba chronić głowę i kręgosłup. Należy więc
założyć kamizelką, kask, odpowiednie buty i bryczesy, czyli spodnie.
W stadninie znajduje się 40 koni. Obecnie trenuję z Panią Agatą,
jeżdżę
na
koniu
o
imieniu Pola. W sierpniu 2019 roku brałam
udział w zawodach amatorskich w jeździectwie.
Zdobyłam dwa medale i była świetna zabawa.
W czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w
stajni „Schott” odbywają się półkolonie,
podczas których uczymy się: budowy konia,
jak założyć sprzęt, karmimy konie i ścielimy
bazy. uprawiając moją pasję, poznałam wiele
koleżanek, z którymi mile spędzam czas. Moje
zainteresowania pozwalają mi spędzać czas w
grupie, przebywać na świeżym powietrzu, pielęgnować konie, uprawiać jazdę konną przez co mam
bliski kontakt z końmi, które są jak dobry przyjaciel. Pasja moja daje mi możliwość i pozwala
pokonywać trudności, usprawnia fizycznie. Bardzo się cieszę, że nie poddałam się na początku i
myślę, że wiele przygód przede mną. Moim celem w życiu jest mieć własnego konia, zostać trenerką
i dżokejką.
„Popatrzcie w oczy konia. jest w nich tyle łagodnej mądrości, ale także niepokój. To od nas
zależy , czy będzie w nich także zaufanie.” – Wilhelm Museler
„Dwa serca bijące jak jedno oraz jeden mózg to perfekcyjna kombinacja konia i jeźdźca.”
Tekst i zdjęcia: Kamila Skiba
Opracowanie: Monika Jakubska
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Dział Sportowy

Jan Błachowicz

Polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi półciężkiej, także utytułowany grappler i
zawodnik boksu tajskiego. Międzynarodowy mistrz federacji KSW w latach 2011-2014 oraz
aktualny Mistrz Świata

od 27 września 2020 roku federacji UFC w wadze półciężkiej.

Zadebiutował w MMA w lutym 2007 roku i tym samym przegrywając swoją pierwszą walkę. Od
następnego roku związał się z KSW aż do 2014 roku. Jan Błachowicz urodził się 24 lutego 1983 r.
w Cieszynie oraz mierzy 188 cm. W swojej karierze w federacji KSW mimo przegranych 3 walk
już w 2011 roku zdobył pas oraz obronił go kilkakrotnie. Niestety kiedy Polak przeszedł do
uznawanej za największą federacje mieszanych sztuk walki, przegrał 4 walki z pierwszych 6,
najwidoczniej Polak wyniósł z tych porażek naukę, bo wszystkie następne walki oprócz jednej
wygrał i tym samym zagwarantował sobie pas wagi półciężkiej w UFC. Miejsce, w którym obecnie
znajduje się Błachowicz, pokazuje ile musiał pracy włożyć w to by tam dotrzeć. Jego bilans walk
zawodowych wynosi 28 zwycięstw oraz 8 porażek. Warto dodać że 17 z 28 wygranych walk
zakończył przed czasem.
Ciekawostka: Jan Błachowicz był jednym z nominowanych do plebiscytu Najlepszego Sportowca
Polski 2020 .
Opracowanie: Stanisław Iwanek
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Okiem Czytelnika
„Niektórych książek wystarczy skosztować, inne się połyka,
a tylko nieliczne trzeba przeżuć i strawić do końca”
Cornelia Funke,
Atramentowe serce

23 kwietnia obchodzimy nadzwyczajne święto. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich!!!
Święto autorów, wydawców, ilustratorów oraz wszystkich miłośników książek po raz pierwszy
obchodzono w 1995 roku. 23 kwietnia to zbieżność dat śmierci trzech wielkich pisarzy:
- Williama Szekspira
- Miguela de Cervantesa
- Inca Garcilaso de la Vega
„W tym dniu świat składa hołd wybitnym pisarzom, przypominając o znaczeniu literatury w
budowaniu pomostów między pokoleniami i kulturami (...) dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek (…)
moc książek powinna być wykorzystywana do wzmacniania więzi między ludźmi
i poszerzania naszych horyzontów (...)”
/Gazeta Krakowska/ 23 kwietnia to dzień patrona
Katalonii – Świętego Jerzego, obchodzony tu bardzo uroczyście. Tradycyjnie tego dnia wręczano
kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z biegiem czasu
kobiety też zaczęły wręczać podarunki, którymi stały się właśnie książki. NIESAMOWITE!

Czy ty dbasz o swoje książki?
Oto kilka cennych rad 
„Z każdą zniszczoną książką ginie część jakaś żywota
ludzkiego na ziemi”
Józef Ignacy

Kraszewski
1. Znajdź w domu dobre miejsce na książki, np. regał czy kilka półek (w zależności od ilości
książek)
2. Nie jedz i nie pij nad książką!
3. Nie rzucaj książką! Książka to nie zabawka
4. Nie rysuj po książkach to nie kolorowanki
5. Unikaj oślich rogów, nie wyrywaj kartek! Każda kartka w KSIĄŻCE MA SENS.
6. Nie wyrzucaj! Istnieje wiele miejsc na oddanie starych książek, może da szczęście komuś innemu?
Kto wie? Może ………..
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Róża to częsty, przewijający się w książkach motyw. Na pewno każdy zna Księcia, który zakochał
się w róży. Czy my potrafimy zakochać się w książce tak, jak Książę w róży? Nie wiem tego, ale na
pewno to nasze zadanie domowe. Spróbujmy kochać książki! W czasie II Wojny Światowej
spłonęło wiele ksiąg i bibliotek. Polskie podziemie potajemnie czytało, wpajając dzieciom miłość
do literatury polskiej.
My w dzisiejszych czasach mamy dostęp do książek na wyciągnięcie ręki. Potrafimy z tego
korzystać? Staraj się i Ty młody Polaku...

Rys.: Kornelia Goraus
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„Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej
i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem
miłości dla świata, dla człowieka"
Maksym Gorki

Ciekawostki
o książce





Według tradycji, pierwszym, który wpadł na pomysł złożenia na pół arkusza papirusu był
Juliusz Cezar (I w. p.n.e.). Ten pomysł okazał się trwalszy niż jego podboje.



Na powstanie jednej 100 kartkowej książki potrzeba 2-3 drzewa średniej wielkości. Dlatego
coraz częściej produkuje się papier z makulatury.



W Chinach i Japonii do dziś wytwarza się prócz zwykłych książek - książki zwoje. Są to
zwykle cykle obrazków malowanych ręcznie, którym towarzyszy krótki wypisany
pędzelkiem tekst.



Najmniejszą książkę dla dzieci - "Stary król Cole" - wydrukowaną na papierze o gramaturze
22 gramów, mierzącą 1mm x 1mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 r. wydawnictwo
Gleniffer Press z Paisley (Szkocja). Kartki można przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą
igły.



Największa książka - super book, mierząca 2,74 x 3,07m została wydana w Denver w stanie
Colorado- USA w 1976r. a składa się ona z 300 stron i waży 252,6kg.



Książka pachnąca ukazała się w Japonii. Jest to wyprodukowana na papierze specjalnie
nasyconym zapachami, książka kucharska zawierająca kilkaset przepisów japońskiej kuchni.
Wystarczy delikatnie potrzeć dłonią tekst wydrukowanego przepisu, a natychmiast wydziela
się smakowity zapach opisanej potrawy.

Pierwsze książki dla dzieci w języku polskim, szczególnie dla dorastających panienek,
pisała Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798-1845), a pierwsze wiersze dla dzieci w
języku polskim pisał Stanisław Jachowicz (1796-1875).
Źródło: Internet, pinterest.com
Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy
z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską
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Archaizmy w opracowaniu uczniów klasy VIb
Trzpiot - to człowiek lekkomyślny, roztrzepany, beztroski; osoba rzadko traktująca cokolwiek
poważnie, pełna beztroski
Synonimy - błazen, lekkoduch, pędziwiatr, psotnik, szałaput, urwis, fircyk, hulajdusza, szaleniec,
świrus, wiercipięta, żywe srebro, ancymonek

Maciek Bojdo

Mateusz Badura

Galanteria - uprzejmość, grzeczność szczególnie w stosunku do kobiet, wytworność, elegancja
Synonimy - bon ton, dobre maniery, dobre wychowanie, etykieta, grzeczność, kulturalność,
kurtuazja, szarmanckość, wysoka kultura, właściwe zachowanie się, znajomość zasad grzeczności,
dobre zachowanie, wersal

Maciek Bojdo

Mateusz Badura

Paradny – przeznaczony na wielką uroczystość lub odbywający się z okazji jakiejś uroczystości
Synonimy - na pokaz, odświętny,
galowy,
szumny, uroczysty, okazały,
reprezentacyjny,
wizytowy, ceremonialny, od święta

Zofia Goraus
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Trapić się - martwić się czymś, odczuwać silny niepokój, mieć zmartwienie.
Synonimy - niepokoić się, frasować się,
kłopotać się, lękać się, obawiać się,
przejmować się, zadręczać się,
truchleć, chodzić jak struty.

Agata Ligocka

Huncwot - jest to osoba bardzo żywa,
która lubi rozrabiać, psocić.
Synonimy - szelma, ścichapęk, niezły umer,
urwis, wisus, ziółko, żywe srebro, nicpoń, łobuz,
ancymonek, gagatek, psotnik, utrapieniec.

Ambaras - jest to ciężka sytuacja
życiowa,
z której wydaje nam się, że nie ma
wyjścia.
Synonimy - bariera, dylemat, kłopot,
problem, komplikacja, kram, kruczek,
kwestia, łamigłówka.
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Dominik Pilch

Wadzić - przeszkadzać, zawadzać, lub
doprowadzać do kłótni
i nieporozumień
Synonimy - zawadzać, wchodzić
komuś w drogę, lub skłócać, sprzeczać
się

Absztyfikant - mężczyzna zabiegający
o względy kobiety
Synonimy - adorator, zalotnik,
wielbiciel, konkurent.

Jakub Sauer
Na wspak - czynność wykonywana w odwrotnej kolejności niż zazwyczaj, w językoznawstwie
wyrażenie czytane na wspak to palindrom.
Synonimy - na przekór, przeciwnie,
odwrotnie, opacznie, od końca,
wstecz, na opak, nieadekwatnie,
na przekór, nieodpowiednio,
wadliwie, inaczej, mylnie,
nieprawidłowo, niepoprawnie,
nie tak jak trzeba.
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Umizgi - zabiegi mające na celu pozyskanie względów osoby płci odmiennej, starania o czyjąś rękę,
flirt, zaloty, konkury, amory, zalecanki.

Synonimy - działanie, zabiegi,
serdeczności,
dążenia, ceregiele, czułość, starania,
fatyga, korowody.

Zuzia Włodarczyk
Konfundować - powodować, że ktoś czuje się zakłopotany
lub zawstydzony, peszyć kogoś, zbijać z tropu.
Synonimy - deprymować, konsternować,
onieśmielać, przyprawiać o zażenowanie,
tremować, zawstydzać, krępować,
zbijać kogoś z pantałyku,
gasić, płoszyć, zniechęcać.

Utyskiwać - skarżyć się, narzekać, użalać się z jakiegoś powodu, mieć do kogoś pretensje, robić
komuś złośliwe uwagi.

Synonimy - sarkać, uskarżać się, biadolić, ubolewać, zrzędzić,
szemrać, narzekać, gderać, kwękać, labiedzić, jęczeć,
wygadywać, burczeć,
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Uczniowie polecają

„Książka „Klub przyjaciół nie do pary” jest głównie o Erin i Grace. Są
całkiem inne i różnią się od siebie, Grace jest punktualna i ubiera się idealnie,
zdecydowanie obchodzi ją zdanie innych. Za to Erin, spóźnialska, nie maluje się
i ubiera się dla siebie. Grace była bardzo niemiła wobec Erin. Miały razem
angielski i właśnie na nim jej dokuczała. Ale po jakimś czasie, zaczęły się coraz
bardziej kolegować, przez klub pisarski, który nosił nazwę Fanklub Charlotte
Bronte. Skończyło się na tym, że zmieniły nazwę klubu na: Klub przyjaciół nie
do pary, a same są przyjaciółmi”.
Liliana Brzezinka - klasa 3a

„Książka pt. „Czarodziej i skaczący kociołek” opowiada o
pewnym Czarodzieju.
Gdy jego ojciec zmarł, dostał po nim kociołek. Zwykły,
żelazny kociołek. Pewnego dnia do drzwi zapukała stara kobieta.
jej wnuczka była osypania brodawkami. Zapytała więc
Czarodzieja, czy mógłby im pomóc. Czarodziej natomiast odparł,
że nie ma czasu i zatrzasnął drzwi. Gdy tego samego dnia wszedł
do kuchni, zobaczył kociołek z drewnianą nogą i mnóstwem
brodawek. Na drugi dzień zapukała do jego domu pani z prośbą o
pomoc. Jej cała rodzina był chora. Czarodziej jednak zatrzasnął
drzwi. Wieczorem na jego łóżku skakał kociołek, który co sekundę
wymiotował na pościel i dobiegały z niego odgłosy płaczących
dzieci i szczekających psów. czarodziej próbował zasnąć, ale na
próżno. W końcu zerwał się z łóżka, założył szatę i popędził do
domu staruszki. Oczywiście kociołek razem z nim. Zapukał do
drzwi starej chaty i pomógł dziewczynce. Zaraz potem kociołek
stracił wszystkie brodawki. Potem pomógł chorej rodzinie i
kociołek stał się zwykłym garnkiem. Czarodziej dostał nauczkę i
już zawsze pomagała innym.
Baśń była bardzo porywająca i na pewno do nie wrócę”.
Zoja Foltyn – klasa 3a
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„Książka, którą ostatnio przeczytałam jest o planecie Ziemia.
Dowiedziałam się z niej jak nazywają się kamienie szlachetne, jak
powstaje zorza polarna oraz co jest w środku Ziemi. Mój ulubiony rozdział był o
budowie dna morza. Z tego rozdziału nauczyłam się, że Pacyfik zajmuje siedem
dziesiątych powierzchni Ziemi, i że na jego dnie znajdują się wulkany. w książce
znajduje się również rozdział o zanieczyszczeniach naszej planety, w którym
opisano jak bardzo wszystkie skarby Ziemi są narażone na niebezpieczeństwo ze
strony człowieka. Zaraz po tym rozdziale jest fragment o naturalnych źródłach
energii, który uczy nas jak powinniśmy dbać o nasze środowisko. Książka
spodoba się chłopcom i dziewczynkom”.
Janina Kula – klasa 3a

„Nela jest małą reporterką, która podróżuje po świecie. Książka ma
10 fantastycznych opowieści. Każda z historii jest przygodowa, edukacyjna i
pełna emocji. Książka "Nela i tajemnice świata” jest to trzecia i nieostatnia
książka Neli.
W jednej z przygód Nela pojechała do Kostaryki, by podziwiać tukany
i kolibry. Piękne i kolorowe ptaki przylatywały do reporterki. Dziewczynka
dowiedziała się co jedzą tukany i kolibry. Kolibry uwielbiają nektar, a tukany
wolą owoce. Nela nie wiedziała, że koliber waży 10g.
Następnie reporterka nakarmiła ptaki i wyruszyła dalsze podróże”.
Maja Kowal – klasa 3a

„Gdy dowiedziałam się, że książka z serii o Harrym Potterze są w bibliotece,
od razu wypożyczyłam jedną pt. „Harry Potter i komnata tajemnic”.
Opowiada ona o trzech przyjaciołach – Harrym, Hermonie i Ronie - można
ich poznać w pierwszym roku, czyli w pierwszej książce w tej serii („Harry
Potter i kamień filozoficzny”).
Główny bohater wpakował się w kłopoty, lecz zdołał zabić lor da
Voldermorda, ale w innej posaci, mianowicie jako człowiek o imieniu Tom
Marrdo Riddle. Wraz z przyjaciółmi udało mu się uratować Ginny – młodszą
siostrę Rona. Wszystko się udało na szczęście, lecz tylko jeden z czterech
wygrał. Wygrać miał Slitherin, ale za uratowanie całego Hogwartu
(magicznej szkoły, w której przebywał Harry), dom Gryffindor, w którym był
Harry, krótko mówiąc wygrał.
Książka jest wciągająca i pełna zagadek. Gdy miałabym opisać tę
książkę w jednym zdaniu, opisałabym ją tak: jest najlepszą książką jaką
czytałam”.
Małgorzata Liszka – klasa 3a
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Kartka z kalendarza
Miesiąc KWIECIEŃ
Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek Piątek

Sobota

Niedziela

1
Międzynarodowy
Dzień

2
Światowy
Dzień
Autyzmu

3
Dzień
Tęczy

4
Dzień
Marchewki

9
Międzynarodowy
Dzień
Jednorożca

10
Dzień
Rodzeństwa

11
Dzień
Radia

Klauna
8
Dzień
Miłośników
Zoo

5
Dzien
Karmelu

6
Światowy
Dzień
Sport

7
Światowy
Dzień
Zdrowia

12
Dzień
Czekolady

13
Dzień
Scrabble

14
Dzień
Delfina

15
Światowy
Dzień
Sztuki

16
Dzień
Sapera

17
Światowy
Dzień
Cyrku

18
Narodowy
Dzień
Czytania Pisma
Świętego

19
Dzień
Czosnku

20
Dzień
Języka
Chińskiego

21
Parilia

22
Dzień
Ziemi

23
Światowy
Dzień
Książki

24
Europejski
Dzień
Śniadania

25
Dzień

我爱你
DNA

26’
Dzień Drogowca i
Transportowca

27
Dzień
Florysty

28
Dzień
Sera
Camembert
a

29
Międzynarodowy
Dzień

30
Międzynarodowy
Dzień
Jazzu

Tańca

Opracowanie: Zofia Goraus
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Przepisy dla każdego
Pieczarki są bardzo uniwersalne. Smakują ze wszystkim. I samodzielnie, i w sałatce i na pizzy i
razem z różnymi mięsiwami. Dziś właśnie w zestawieniu z drobiowym mięsem mielonym.
Zaskoczycie tymi kotlecikami rodzinę. Będą się spodziewali zwyczajnych kotletów, a tu w środku
będzie czekała na nich pieczarkowa niespodzianka.

Mielone kotleciki z pieczarkowym farszem
Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

500-600 g mielonego mięsa drobiowego (z kurczaka bądź indyka)
250-300 g pieczarek
1 cebula
1 jajko
2 łyżeczki musztardy sarepskiej
sól, pieprz
przyprawa do kurczaka/grilla
2-3 łyżki bułki tartej

Wykonanie:
Oczyszczone pieczarki drobno siekamy. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Podsmażamy na łyżce
oleju lub masła. Następnie dodajemy pieczarki i smażymy do odparowania wody. Doprawiamy solą
oraz odrobiną pieprzu.
Mielone mięso przekładamy do miski. Dodajemy musztardę, jajko, sól, pieprz oraz przyprawę do
kurczaka/do grilla, mieszamy. Dodajemy bułkę tartą w takiej ilości, by całość była dość zwarta
(ilość zależy jak dużego jajka użyjemy i od samej bułki tartej).
Zwilżonymi zimną wodą dłońmi formujemy kotleciki. Spłaszczamy je a na środek nakładamy 1-2
łyżki pieczarkowego farszu i zlepiamy. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoto.

Opracowanie: Monika Jakubska
źródło: smakinatalerzu.pl
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źródło: google.com
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