Czekolada na gorąco
Składniki na 4 filiżanki:
• 400 ml mleka
• 50 ml wody
• 200 ml śmietanki kremówki 30% (płynnej z kartonika)
• 2 łyżki cukru wanilinowego
• 100 g gorzkiej czekolady, roztopionej

Cena 1 zł

Przygotowanie:
Do rondelka wlać mleko, wodę i śmietankę kremówkę, dodać
cukier z wanilią i mieszając podgrzać prawie do zagotowania.
Do gorącego, ale nie zagotowanego mleka stopniowo dodawać roztopioną czekoladę cały
czas mieszając. Zagotować. Zdjąć z ognia i przez chwilę miksować mikserem (czekolada
powinna być gładka i kremowa). Przelać przez sitko do czystego naczynka. Rozlać do
filiżanek i od razu podawać.
http://www.kwestiasmaku.com/desery/czekolada/czekolada_na_goraco/przepis.html

Naleśniki
Ciasto naleśnikowe na cienkie naleśniki:
Składniki:
• 115 g mąki pszennej, np. tortowej
• 2 duże jajka
• 300 ml mleka
• 2 łyżki cukru
• szczypta soli
• 30 g roztopionego masła

Przygotowanie:

Słodkie nadzienia:
− twaróg ze śmietaną (dodatki rodzynki / cukier puder / potarta
czekolada / owoce,
np. brzoskwinie)
− serek homogenizowany
− owoce z bitą śmietaną
− budyń
− dżem
http://www.wielkiezarcie.com

Do dużej miski przesiać mąkę, dodać jajka, mleko, cukier i sól. Zmiksować na jednolite
ciasto, na koniec dodać roztopione i ostudzone masło i jeszcze raz zmiksować. Przykryć
i odstawić na około 30 - 60 minut. Przed smażeniem ciasto zmiksować.
Rozgrzać patelnię naleśnikową i usmażyć cienkie naleśniki. Przekładać nadzieniem..
Składać w dowolny sposób i podawać.
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Serce nie musi być duże
- by przyjaźń dawało.
Wystarczy takie maleńkie
- żeby uczucia skrywało.
Więc moje serce
- choć jak muszelka malutkie,
Jest pełne uczuć
- i jak płomień cieplutkie.
Serce jest jak ogród,
- w którym rosną przyjaźni kwiaty,
I każdy, kto je pielęgnuje
- jest to człowiek bogaty.

Każde dziecko wie, że 21 i 22 stycznia to Dzień Babci i Dzień Dziadka. Najmłodsi
uczniowie naszej szkoły uczcili ten wyjątkowy dzień zaproszeniem swoich bliskich na
uroczyste spotkanie. Odbyło się ono
27.01.2014 r. w sali gimnastycznej.
W miłej atmosferze uczestnicy zasiedli do
stolików ze słodkim poczęstunkiem.
Najpierw
obejrzeli
prezentację
multimedialną przedstawiającą babcie i
dziadków w wieku dziecięcym. Następnie

Krzyżówka dla klas IV – VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wystąpili
najmłodsi
prezentując
swoje
umiejętności
taneczne,
wokalne
i
recytatorskie.
Wykorzystując
czas
karnawału
wnuczęta zaprosiły do wspólnej
zabawy swoich bliskich. Przybyli
goście otrzymali laurki wykonane przez dzieci, a zerówkowicze słodycze.

8.
9.
10.

1. Obchodzi imieniny 14 lutego.
2. Kwiat zakochanych - czerwona....
3. Po angielsku kocham?
4. Ocena 1.
5. Kto ściera tablicę?
6. Serce i ....
7. Ukochana r. męski
8. Miasto miłości - Paryż jest stolicą....
9. Spotkanie zakochanych.
10. Para kochających się ludzi....
Rozwiązanie: ……………………………………..
Hasło: ……………………………
Imię i nazwisko ..................................................................................., kl. ……...

OLIMPIADA SZEŚCIOLATKA,
czyli czas na DOBRY START
Udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy, by stworzyć im szansę jak najłatwiejszego
pokonania bariery szkolnej to cel, jaki miało Stowarzyszenie ASTA przystępując do
realizacji projektu DOBRY START. Projekt realizowany był od 2 września do 31 grudnia
2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Priorytet
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar wsparcia:
2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.
Skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas edukacji
wczesnoszkolnej miał rozwijać wrodzone umiejętności dziecka
w tym zdolności uczenia się poprzez zintegrowane działania
edukacyjne.
Zespół
wyrównawczy,
zajęcia
korekcyjno–
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, taneczne,
plastyczne były okazją do rozwijania uzdolnień i wyrównywania
rozpoznanych deficytów.
OLIMPIADA
SZEŚCIOLATKA,
stanowiła
podsumowanie,
a jednocześnie ostatni akcent programu. Na spotkanie połączone
z rozgrywkami sportowymi przybyły dzieci wraz z rodzicami
i wychowawcami z oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 1, nr 2
i nr 3 oraz 4 oddziałów przedszkolnych z PSP nr 5.
Po zakończonych rozgrywkach i podsumowaniu wszystkich
punktów nagrody otrzymały trzy najlepsze zespoły.
I miejsce
– zespół Przedszkola Nr 1
II miejsce
– z taką samą liczbą punktów – zdobyli
wychowankowie Przedszkola Nr 2 i oddziału przedszkolnego
0a z PSP Nr 5.
Ostatnim
punktem
OLIMPIADY SZEŚCIOLATKA
było podsumowanie konkursu
plastycznego
RADOSNA
SZKOŁA. Konkurs skierowany
był
do
dzieci
oddziałów
przedszkolnych oraz dla uczniów
edukacji
wczesnoszkolnej.
Złożonych zostało 75 prac
plastycznych.
Oto
laureaci.
Więcej
informacji
na
www.psp5.pionki.pl

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się 5 lutego 1985
w Funchal w dzielnicy Santo
António na portugalskiej wyspie
Madera.
Jest portugalskim
piłkarzem, grającym na pozycji
napastnika, a także zawodnikiem
Realu
Madryt
i reprezentacji
Portugalii. Jest synem
José Dinis Aveiro
i Marii Dolores dos
Santos. Ma starszego
brata Hugo i dwie
starsze siostry Elmę i Lilianę. Klubową karierę Ronaldo rozpoczął
w wieku 8 lat, w małym klubie CF Andorinha, natomiast dwa lata później
zainteresowały się nim największe kluby z Madery: CS Marítimo i CD
Nacional, ale ostatecznie trafił do Nacionalu, gdzie grał do 2001 roku,
potem przeniósł się do Sportingu. W czasie mistrzostw Europy był
obserwowany przez przedstawicieli Liverpoolu i Juventusu, po tym, jak
jego zespół pokonał reprezentację Anglii, lecz ostatecznie trafił do
Manchesteru United. W spotkaniu Ligi Mistrzów Manchesteru United
z AS Roma (7:1) strzelił
swoje pierwsze gole w Champions
League. Mistrz Anglii w
sezonie 2006/2007 oraz w
sezonie
2007/2008
z
drużyną
Manchesteru
United. Wtedy także
wraz ze swoją drużyną
zdobył Puchar Europy
po wygranym( 6:5)
w rzutach karnych finale
z Chelsea. Po tym
zwycięstwie został wybrany
najlepszym
graczem
Ligi
Mistrzów
2007/2008.
W
2008 roku został laureatem
Złotej
Piłki
magazynu France Football.
W czerwcu
2009
Manchester United zaakceptował
propozycję
kupna
Cristiano Ronaldo złożoną przez
Real
Madryt.
Hiszpański klub zaoferował za
piłkarza 93,2 mln
euro. 26 czerwca 2009 Ronaldo
został oficjalnie
ogłoszony nowym piłkarzem
Realu i tym
samym stał się najdroższym
piłkarzem w historii. Na jego
prezentacji zjawiło się ponad
80 tysięcy widzów, co również jest
rekordem, jeśli chodzi o liczbę osób na prezentacji jednego zawodnika. W dniu
15 grudnia 2013 roku w Funchal, które jest rodzinnym miastem Ronaldo, otworzono
muzeum poświęcone jego karierze. Piłkarz w swoim życiu strzelił 405 bramek. Dnia
13 stycznia 2014 roku Cristiano Ronaldo zdobył ponownie Złotą Piłkę za 2013r.

Finał konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”
Dzień 22 stycznia 2014r. zapisał się w historii naszej szkoły. Otóż wtedy odbył się
powiatowy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany z ramienia Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Zaproszonych gości powitała Pani Dyrektor Joanna Ewa
Klich. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną rolę w życiu młodego człowieka
odgrywa znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Wśród organizatorów i gości finału znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- pani Ewa Dymarska i pan Tomasz
Lewandowski, przedstawiciel starostwa - pan Waldemar Trelka, Naczelnik Wydziału
Zdrowia- pani Małgorzata Maj, Burmistrz Miasta Pionki i wiele innych osób.
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Pionki pan Marek Janeczek. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach: części teoretycznej i praktycznej. W trakcie oczekiwania na
wyniki etapu teoretycznego uczestnicy podziwiali pokaz zawodów Tang Soo Doo oraz
ratownictwa przedmedycznego. Do finału zakwalifikowało się 27 uczniów szkół
podstawowych i 20 uczniów gimnazjum. Trasa finałowa nie była łatwa, jednak przy dopingu
publiczności zawodnicy dojeżdżali do celu. Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników
konkursu wystąpił zespół wokalny z PG nr1 w Pionkach, odbył się pokaz tańca
towarzyskiego. Nasi uczniowie nie zawiedli i tak drugie miejsce zdobyła Aleksandra
Warchoł z klasy V c i trzecie miejsce Kacper Kalbarczyk z klasy VI c. Gratulujemy
zwycięzcom.

