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    Przepisy z dyni    

       

               Wartości odżywcze dyni: 

Dynia ma wiele wartości  odżywczych.  Jest  bogata w witaminy i  minerały,

zwłaszcza w niezbędny cynk. Ma mało kalorii i jest lekkostrawna. Posiada ona

wiele  korzystnych  właściwości  leczniczych.  To  dobre  źródło  potasu  i

witaminy C, bardzo warto jeść dynię.
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Przepis na tartę dyniową

Składniki:

Ciasto kruche:

 200 g mąki pszennej (w wersji bezglutenowej: 100 g mąki gryczanej, 60 g 
mąki jaglanej i 40 g skrobi ziemniaczanej)

 100 g masła

 40 g cukru pudru

 1 jajko (rozmiar M)

Nadzienie:

 500 g puree z dowolnej dyni 

 200 g mleka skondensowanego słodzonego

 2 jajka

 1 łyżeczka cynamonu

 ½ łyżeczki gałki muszkatołowej

 szczypta mielonych goździków

 szczypta mielonego imbiru

Dodatkowo:

 400 g słodkiej śmietany 30 -36%

 1 łyżka cukru pudru

 trochę cynamonu do posypania

 syrop klonowy (opcjonalnie)4



Sposób przygotowania:

1. Przygotować ciasto kruche. Mąkę, zimne masło (pokrojone na małe kawałki),

cukier puder i jajko zagnieść na jednolitą masę. Ciasto przełożyć na kawałek

folii spożywczej, lekko je spłaszczyć, owinąć w folię i włożyć do lodówki na 1

godzinę.

2. Formę na tartę o średnicy dna 23 cm posmarować masłem. Ciasto wykleić w

formie, wyklejając dno i brzegi. Ciasto nakłuć widelcem, przykryć papierem

do pieczenia i obciążyć kulkami ceramicznymi lub fasolą.

3. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 20 minut w temperaturze 180°C (grzałka

góra- dół). Po tym czasie ściągnąć papier z kulkami i piec dalej ok.  5- 10

minut, aż ciasto lekko się zarumieni. Wyciągnąć z pieca.

4. Przygotować nadzienie. W misce wymieszać trzepaczką puree z dyni, mleko

skondensowane słodzone, jajka i przyprawy na gładką masę. Masę wylać na

podpieczony spód. (Spód może być gorący). Piec ok. 30 minut w temperaturze

180°C  (grzałka  góra-  dół).  Studzić  przy  lekko  uchylonych  drzwiczkach

piekarnika, a następnie schłodzić w lodówce.

5. Śmietanę ubić na sztywno. Pod koniec ubijania, dodać łyżkę cukru pudru. Bitą

śmietanę  przełożyć  do  rękawa  cukierniczego  lub  szprycy  z  końcówką  w

kształcie gwiazdki i wyciskać kleksy śmietany na nadzienie. Z góry oprószyć

cynamonem.

6. Kawałki ciasta można podawać polane z góry syropem klonowym.

                                                                                   

 Inspiracja: domowe-wypieki.pl

5



  Przepis na zupę- krem z dyni

Składniki:

 1 mała dynia Hokkaido (do 1 kg)

 2 ziemniaki

 2 marchewki

 1 litr bulionu (wcześniej ugotowanego, 

ewentualnie z kostki rosołowej)

 1 mała cebula

 sok z połowy cytryny

 ½ łyżeczki zmielonego imbiru w proszku (lub świeżego, tylko to już do 
smaku, bo świeży imbir jest bardziej intensywny)

 sól, pieprz, gałka muszkatołowa, cukier

 trochę słodkiej śmietany 30- 36% (dodaję ok. 100ml)

 Sposób przygotowania:
1. Dynię umyć, przekroić na pół, oczyścić z pestek i włókien. Następnie pokroić

w kostkę razem ze skórką.

2. Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę.

3. Cebulę obrać i pokroić w kostkę.

4. Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Zalać bulionem i
zagotować.  Następnie  zmniejszyć  moc palnika  i  gotować pod przykryciem
(zostawiając małą szczelinę), aż do miękkości warzyw.

5. Zupę zmiksować np. blenderem na krem.

6. Doprawić sokiem z cytryny, imbirem, solą, pieprzem, gałką muszkatołową i
szczyptą cukru.

7. Dodać śmietanę.  (Można ją  dodać  podczas  miksowania  lub dolać do zupy
rozlanej na talerzach)

Inspiracja:  kuchnia-domowa.pl



Kalendarz świąt nietypowych w listopadzie

7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego
Schabowy odwiedza nas  niemal  w każdą  niedzielę  i  należy  do bardzo  lubianych
gości. Może tego dnia przyrządźmy go w inny sposób? Dodajmy do niego ananasa,
gruszkę, ser – wybór należy do Ciebie.

10 listopada – Dzień Jeża

Te  małe  kolczaste  zwierzęta  wyginą,  jeśli  człowiek  odpowiednio  się  nimi  nie
zaopiekuje.

13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych
Śmietana, jogurt, cukier, dżem, majonez? Co dziś położysz na placki ziemniaczane?
Bo to  oczywiste,  że  13 listopada należy przyrządzić albo chociaż zjeść potrawę,
która znana była już w XVII wieku. 

14 listopada – Dzień Seniora
Celem Ogólnopolskiego Dnia Seniora jest promowanie aktywności osób w starszym
wieku oraz dążenie do ich integracji z młodszymi grupami społecznymi. 

18 października - Dzień Myszki Miki
Dzień Myszki Miki bohaterki stworzonej ku uciesze dzieci przez Walta Disney'a to
znakomita  okazja  do  zrobienia  dzieciom seansu  z  bajkami  z  udziałem kultowej
myszy.

19 listopada - Dzień Toalet
W wielu miejscach na świecie toalety publiczne pozostawiają wiele  do życzenia,
jeśli chodzi o czystość. Światowy Dzień Toalet to inicjatywa podjęta przez Światową
Organizację  Toaletową,  a  jej  celem  jest  podwyższenie  standardów  ubikacji  na
świecie.

20 listopada - Dzień Absurdu
Dzień Absurdu to wyjątkowa data w kalendarzu dla wszystkich, których śmieszą
irracjonalne historie filmowe, dziwne żarty czy niedorzeczne książkowe opowieści.
W tym dniu można pleść bzdury i nikt nie powinien mieć nam tego za złe.
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22 listopada - Dzień Kredki
Święto to w znaczący sposób wiąże się z najmłodszymi, bowiem to dzięki kredkom
mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia. Rysowanie w dodatku rozwija wyobraźnię,
więc tym bardziej warto dzisiaj zachęcać dzieci do tej świetnej zabawy.

24 listopada – Dzień Buraka
Burak to bardzo wartościowe warzywo. Mają one bowiem bardzo pozytywny wpływ
na cały organizm. Uczcijmy ten dzień poprzez ugotowanie pysznego barszczu.

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada
bądź  posiadał  własnego  ulubionego  misia  pluszowego.  Jest  to  jedna  z
najpopularniejszych zabawek w Europie.

28 listopada - Dzień Pocałunku
28  listopada  przypada  jedno  z  najprzyjemniejszych  świąt  nietypowych  w  ciągu
całego roku - Dzień Pocałunku. Nie jest to skomplikowane wydarzenie – polega na
całowaniu wszystkich bliskich nam osób.

30 listopada - Dzień Białych Skarpetek

Białe  skarpetki  w niektórych kręgach  są  wręcz  kultowe,  a  w parze  z  sandałami
prezentują  się  jak  milion  dolarów.  Dziś  warto  uczcić  święto  w  jedyny  słuszny
sposób! Nie trzeba jednak zakładać sandałów, w końcu 30 listopada raczej nie ma co
liczyć na letnią temperaturę:)

Inspiracja: https://www.kalbi.pl/kalendarz-swiat-nietypowych-listopad
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
SZKOŁY - Julią Wysocką 

Zuzanna K.:Jak się czujesz w roli Przewodniczącej Naszej Szkoły?
Julia W.:  Czuję się  dobrze, zawsze chciałam zajmować to  stanowisko.
Zadbam o to, aby dużo się zmieniło przez ten czas.

Zuzanna K.: Jak myślisz, co spowodowało że wygrałaś z Zuzią?
Julia W.: Myślę, że przewaga głosów mogła wynikać z tego, że w jednym
z moich postulatów była decyzja o braku zadań domowych na weekend.

Zuzanna K.:Jakie kroki zamierzasz podjąć jako pierwsze?
Julia W.: Najpierw chciałabym zadbać o to, aby był papier i brak zadań
domowych na weekend. Myślę,że to najbardziej ucieszy uczniów.

Zuzanna K.: Czy masz teraz mniej czasu na naukę? Czy po objęciu
stanowiska masz czas na rozwijanie pasji?
Julia W.: Nic się nie zmieniło. Tak mam czas na rozwijanie pasji.

Zuzanna K.: Jakie masz już pomysły na inicjały w szkole?
Julia W.: Niedługo w naszej szkole odbędą się otrzęsiny czwartych klas i
dyskoteka, na którą czekają chyba wszyscy uczniowie. Zapraszamy! 
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Kilka słów o Sanah 

   

Sanah – jej prawdziwe imię i nazwisko to:

Zuzanna Irena Jurczak  

• Artystka ma 25lat, brązowy kolor oczu oraz jasną cerę. 
Na koncertach  oraz teledyskach ma zazwyczaj sukienkę.

• Zuzanna Jurczak studiowała instrumentalistykę na warszawskim 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

•  W czerwcu 2019 roku obroniła pracę licencjacką na tym samym kierunku.

• Kariera muzyczna była jej pisana-do szkoły muzycznej trafiła już jako 6-latka.
Rok później zaczęła uczyć się gry na skrzypcach.

• W piątej klasie szkoły podstawowej dodatkowo rozpoczęła naukę gry
 na  fortepianie.

• Zuzannajest absolwentką Zespołu Państwowych 
Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, 
a także Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego

• Jest znana z takich utworów jak: Szary Świat, Ostatnia Nadzieja , Eldorado, 
Cześć jak sie masz?, Melodia
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Dowcipy ze szkolnej ławy

W szkole, w klasie.
- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela?
- Wakacje!!! - krzyczą dzieci. 

Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do Jasia i się pyta
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?
- nieprawda narysowałem Małysza
- A gdzie on jest ?
- poleciał... 

Tata zabrał swego psotnego synka do zoo.
Kiedy podeszli blisko do klatki z tygrysami, tata powiedział:
- Nie podchodź już bliżej.
- Ojej, tato, przecież nic im nie zrobię.

Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom
położyć się na plecach i ćwiczyć „rowerek”.
Jeden z chłopców wcale nie rusza nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz? – pyta nauczyciel.
- Bo jadę z górki. 
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Zespół redakcyjny

Opiekunowie:
Joanna Jakimiak

Marzena Ornowska

Autorzy artykułów: 
Zofia Jajszczak – 5c
Barbara Kania – 5c
Zuzanna Kępka – 5c

Zuzanna Romaniuk – 5c

Zachęcamy do współpracy!!!
Więcej informacji znajdziecie u opiekunów naszej gazetki.


