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W tym numerze:
Savoir - vivre... czyli co oznacza
nasze ułożenie sztućców?

Komiksy

Przepis na babeczki pizzowe
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Już niedługo ferie! Aby spędzić je bezpiecznie
musimy pamiętać o kilku prostych zasadach:
-Ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na zewnątrz.
-Rzucając śnieżkami nie łącz śniegu z kawałkami lodu czy kamieniami.
-Nie celuj nimi w twarz drugiej osoby.
-Na łyżwach jeździj tylko w wyznaczonych do tej aktywności miejscach.
-Nie wchodź na lód pokrywający jeziora i stawy, ponieważ nie znasz jego trwałości.
-Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.
-Nie doczepiaj sanek do samochodu.
-Stosuj elementy odblaskowe dla zwiększenia swojej widoczności.

Pamiętaj o numerach alarmowych!
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie ratownicze - 999
Numer alarmowy - 112
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Savoir - vivre... czyli co
oznacza nasze ułożenie
sztućców?

Dziś Was zaskoczę. Czy wiecie, że sztućce nie służą tylko do jedzenia? Nie, nie służą
tylko do jedzenia i przygotowywania jedzenia. Nie służą tylko do jedzenia,
przygotowywania jedzenia i wyrzucania resztek do kosza. Sztućce służą też do
mówienia. I nie mam tu na myśli ćwiczenia dykcji za pomocą łyżki położonej na
języku. Jeśli wiesz, jak odkładać sztućce, nie musisz nic mówić. Prawidłowo
odkładając sztućce możesz poprosić o dokładkę, wyrazić aprobatę lub
niezadowolenie, czy poinformować o zakończeniu posiłku. Jak? O tym, jak odkładać
sztućce, by za ich pomocą mówić dowiecie się w tym artykule. Wyżej jest
przedstawiony obraz ułożenia sztućców i wyjaśnione co każde z nich oznacza. 
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KALENDARZ NIETYPOWYCH ŚWIĄT 

             PRZEPIŚNIK
Do miski wsyp kilka łyżek mąki, zrób dołek i włóż
do niego drożdże. Dodaj cukier i wlewaj stopniowo
ciepłą wodę delikatnie mieszając ją z drożdżami
oraz częścią mąki. Odstaw na ok. 10 minut do
wyrośnięcia. Następnie dodaj resztę mąki, sól oraz
oliwę. Uformuj kulę, oprósz ją mąką i wyrabiaj
ciasto przez ok. 10 minut. Przykryj ściereczką i
odstaw na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia. Następnie
przez chwilę zagniataj ciasto i podziel na 24 części.
Z każdego kawałka uformuj kulkę, następnie
spłaszcz ją i włóż do form na muffiny
wysmarowanych oliwą. Piecz je w piekarniku
nagrzanym do 220 stopni przez 15 minut. Po
wyciągnięciu ciasta nałóż wybrane przez siebie
dodatki. SMACZNEGO!

Do wykonania babeczek
pizzowych będziesz potrzebował:

2 szklanki (320 g) mąki
pszennej
25 g świeżych drożdży
200 ml ciepłej wody
szczypta cukru
1 łyżeczka soli
1 łyżka oliwy
Dodatki wybrane przez Ciebie
(np. sos czosnkowy, ser
mozzarella, czosnek,
pieczarki, oregano)
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Komiksowy zawrót głowy 

Gazetkę opracowała
REDAKCJA SZKOLNA - FOREVER WE
ARE YOUNG
KONTAKT:
e-mail  -  gazetkaszkolna_fway@adres.pl
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