
 

 

NUMER 6 – marzec 2018r. DZWONEK   
Kornelówka   

 

 

W tym numerze DZWONKA: 

1. Szkolny konkurs recytatorski.  

2. Dzień Wagarowicza 

3. Dzień Mufinka 

4. Wielkanoc, rozstrzygnięcie w konkursie na najpiękniejszą 
wielkanocna palmę 

5. Wielkanoc 

6. Dzień wody 

7. Dzień pandy 

8. Lektura i horoskop na marzec 

9. Żarty  

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 

                                              

 Zespół redakcyjny Dzwonka 



 

 

 

SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKI  

          

     Dnia 15 marca w szkolnej bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla 
uczniów klas IV-VII. 

  Wzięło w nim udział 21 najlepszych recytatorów z Kornelówki. Repertuar był róż-
norodny, uczniowie zaprezentowali swój kunszt recytatorki jak najlepiej potrafili.  

 Komisja konkursowa w składzie : panie Karolina Adamkiewicz, Sławomira Kowal-
czuk i Ewa Szczepaniak po długich naradach wybrała 3 osoby, które będą repre-
zentowały naszą szkołę w konkursie powiatowym. 

 Zwycięzcami zostały:  

Lena Kasprzyk , kl. IV b 

Katarzyna Adamska, kl. VI c 

Matylda Wyrzykowska, kl. V c. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy pamiątko-
we i słodkie upominki. 

 

Organizatorami konkursu były panie: Anna Kraska i 
Joanna Rup– Bartosik 

 



 

 

 

Z ostatniej chwili ... 

      

     Dziś już znamy wyniki  Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego, który się odbył 22 marca w 

WCK . 

 Nasza uczennica  MATYLDA   WYRZYKOWSKA  

z klasy V c zajęła   wysokie III miejsce. 

 

GRATULUJEMY!!!! 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                 

Dzień Wagarowicza 2018 obchodzimy - jak co roku - 21 marca, czyli wtedy, 
kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. W tym roku to święto wypada w 
środę. Dzień Wagarowicza kojarzy się z... wagarami. Jednak czy tzw. zerwanie 
się z lekcji to najlepszy pomysł na ten dzień? Na pewno nie. Siedzenie w ław-
kach przez 8 godzin lekcyjnych także nie wydaje się być dobrym pomysłem. 
Całe szczęście w wielu szkołach ten dzień wygląda inaczej, a normalne lekcje 
odbywają się w niewielu placówkach. 
 
Co można robić w Dzień Wagarowicza? Możliwości jest mnóstwo. Najczęściej 
tego dnia uczniowie wychodzą do kina lub teatru. Bardzo często organizowane 
są też różnego rodzaju lekcje poza szkołą. Lekcje w Dzień Wagarowicza?! Je-
śli wybierzecie się klasą np. na lotnisko, dworzec albo nawet do pobliskiego 
parku i tam będziecie uczyć się słówek, które dotyczą danego miejsca, nawet 
nie zwrócicie uwagi na to, że to lekcja. W takich warunkach nauka to sama 
przyjemność. Możecie także pozbierać eksponaty do szkolnego kącika przyro-
dy albo do sali od geografii. W końcu to pierwszy dzień wiosny, niech w salach 
pojawią się odpowiednie dekoracje. 
 

W niektórych miejscach 21 marca uczniowie nie opuszczają murów szkoły. Nie 
oznacza to jednak, że tego dnia siedzą w ławkach na normalnych lekcjach. Czę-
sto klasy mają łączone zajęcia, a na nich np. wspólnie robią doświadczenia, od-
grywają scenki. W wielu miejscach w Dzień Wagarowicza odbywają się tematycz-
ne imprezy, uczniowie przebierają się, każda klasa ma swój kolor albo motyw 
przewodni. Jedni dbają o muzykę, drudzy o jedzenie - a później wszystko łączy 
się w całość. A co, jeśli jednak muszą się odbyć standardowe lekcje? Poproście 
nauczyciela, aby tego dnia nie było niezapowiedzianych kartkówek, aby nie odpy-
tywał i nie wzywał do tablicy na ocenę. W ten wyjątkowy dzień w roku nie powinno 
być problemów z tym, aby przystał na wasz pomysł. 

 

Opracowała  Iza  Maślak 

 

DZIEŃ WAGAROWICZA  



 

 

 

 

 

 

 

Zastanawialiście się kiedyś skąd wzięły się muffiny i jaka jest ich historia? 

Okazuje się, że pierwsze wersje tych słodkich babeczek sporo różniły się od tych, 

które znamy z czasów nam współczesnych. 

 

KIEDYŚ 

Za ziemię ojczystą muffinów, uznaje się kraje anglosaskie. Ich początki sięgają 

przełomu X i XI wieku. Biorąc pod uwagę aktualne ceny tych przysmaków w niektó-

rych kawiarniach i cukierniach, trudno uwierzyć, że na samym początku były to sło-

dycze, którymi zajadały się niższe klasy społeczne w Wielkiej Brytanii. Pierwsze 

muffiny produkowano z resztek chleba, masy na ciasto oraz ugotowanych i rozgnie-

cionych ziemniaków. Z tych trzech składników lepiono “nowe” ciasto, po czym smaży-

ło się na je na dużej, rozgrzanej płycie w specjalnych obręczach, pozwalających 

muffinkom na zachowanie odpowiedniego kształtu. Takie miękkie w środku i chrupią-

ce na zewnątrz placki, przekrajano na pół i przypiekano na ogniu. Po jakimś czasie 

okazało się, że również wyższe klasy widzą w tym smakołyku potencjał. Muffiny sta-

ły się popularnym dodatkiem do popołudniowej herbaty. Na ulicach większych miast 

pojawili się wtedy tzw. Muffin Man – byli to panowie, którzy sprzedawali świeże ba-

beczki wprost z pojemników zawieszonych na szyi. 

 

TERAZ 

Wygląd i smak muffinków, które znamy teraz, to zasługa Amerykanów. Od angiel-

skich odróżnia je między innymi konsystencja ciasta – amerykańskie babeczki robio-

ne są z rzadkiego, przypominającego naleśnika ciasta oraz zamiast drożdży, używa 

się proszku do pieczenia. Druga różnica to forma w jakiej się je piecze. W przypad-

ku tej “nowszej wersji” muffinków, stosujemy pojedyncze foremki, które nadają 

masie kształt malutkiego ciasta. Smakołyki te do tego stopnia zawróciły Ameryka-

nom w głowie, że niektóre stany uznały te babeczki za swój kulinarny symbol! I tak, 

oficjalnym muffinem Minnesoty jest muffin jagodowy. Massachusetts postawiło na 

babeczkę kukurydzianą. Nowy Jork z kolei, szczyci się najlepszymi muffinami z 

jabłkiem! 

 

opracowała: Basia Sawościanik, kl. VI b 

Dzień Mufinka 



 

 

WANILIOWE MUFFINKI Z CZEKOLADĄ I 

WIOSENNĄ DEKORACJĄ 
Składniki (na 12 szt.): 

 2 szklanki mąki pszennej 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 2/3 szklanki cukru 
 2 łyżki cukru waniliowego 
 1 szklanka mleka 
 1/3 szklanki oleju 
 2 jajka 
 12 kostek mlecznej czekolady 

Krem 

 250 ml śmietany 30% 
 250 g serka mascarpone 
 2 łyżki cukru pudru 

Dekoracja 

Pianki, wiśnie kandyzowane, kolorowe draże, lizaki, cukrowe posypki, czekoladowe 
jajeczka 

 

Wykonanie: 
Do jednej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia, cukier zwykły i waniliowy i wy-
mieszać łyżką. 
Do drugiej miski wlać mleko, dodać olej, jajka i wymieszać rózgą. Mokre składniki 
wlać do suchych i wymieszać rózgą do połączenia składników. 
Formę do muffinek wyłożyć papilotkami, do każdej papilotki nałożyć po dwie łyżki 
ciasta, następnie do każdej papilotki włożyć kostkę mlecznej czekolady, czekoladę 
przykryć porcją ciasta. 
Blachę z ciastem wstawić do piekarnika nagrzanego do 195 stopni (grzanie góra i 
dół) i piec 20 minut. 
Upieczone muffinki wyjąc z piekarnika i przełożyć na kratkę do całkowitego wystu-
dzenia. 
Do miski wlać schłodzoną śmietankę 30%, dodać serek mascarpone, cukier puder i 
zmiksować do uzyskania gęstego kremu. 
Kremem nakładać na wystudzone muffinki i dekorować je słodyczami.  



 

 

         WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA WIELKANOCNĄ PALMĘ 

   W ostatnim tygodniu marca w szkole odbył się szkolny konkurs na wielkanocną 
palmę.  

 

Zwycięzcami zostali: 
 
kl. I - III: 
I miejsce - Karmen Steciak I a 
II miejsce - Jakub Białek III a 
III miejsce - Przemek Kaziukajtis III b 
 
wyróżnienie otrzymali - Paulina i Maksym Kaczmarek 
 
kl. IV - VII 
I miejsce - Szymon Bajkiewicz IV d 
II miejsce - Sergiusz Jażdżewski V b 
III miejsce - Nikola Kozieł IV b 
 
Wyróżnienie otrzymała - Dorota Kuś IV a  

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIEŃ WODY  

22.03.2018- dzień wody 
Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy 
Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. 
Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomie-
nia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spa-
dek jej zasobów.  
Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustano-
wienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Na-
rodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od 
lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska. 
Akcje podejmowane w tym dniu skupiają się przede wszystkim na pokazaniu, 
że wiele nieprawidłowości wynika z braku naszej wiedzy i świadomości ekolo-
gicznej. Każdego roku poruszany jest inny temat przewodni, np. kataklizmy 
wodne, czystość wody, zasoby wodne, wpływ wody na człowieka itd.                 
     W Polsce jest to święto raczej nieznane. O problemach z gospodarką wodną 
słyszymy najczęściej w trakcie powodzi 
bądź też podczas rozmów o globalnym ocie-
pleniu. 
 
 
Jak Ty możesz oszczędzać wodę? 

1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy 

można ją użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, 

czy sprzątania. 

2. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. ... 

3. Bierz szybki prysznic. ... 

4. Do kąpieli napełniaj wannę w 1/3, a przedtem za-

tkaj odpływ korkiem. ... 
Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby. 

 
 
opracowała: Gabrysia Kaliska, kl. VI b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Panda, nazywana inaczej niedźwiedziem bambusowym, zamieszkuje lasy bambuso-
we na wysokości do 4100 m.n.p.m. Co ciekawe, przez długi czas uważano, że panda na-
leży do rodziny szopowatych, jednak później uznano, że wywodzi się z grupy niedź-
wiedziowatych. Panda niestety zagrożona jest wyginięciem. Podobnie jak nam kojarzy Ci 
się tylko ze słodkim misiem? Panda może Was nieźle zaskoczyć! Oto 5 rzeczy, których 
nie wiedzieliście o niej! 

Miś panda - cała prawda 

*Panda stała się maskotką Letnich Igrzysk Olimpijskich. Jest ona ponadto uznana za 
symbol - narodowe zwierzę Chin. 

*Pandy żyją w samotności, nieśpiesznie wędrując w poszukiwaniu pożywienia. W pary 
łączą się jedynie w okresie rozrodczym.    

*Biało-czarne umaszczenie pandy pomaga jej w kamuflażu, a gęste futro doskonale 
chroni przed zimnem. 

*Istnieją dwa rodzaje pand. Panda mała i wielka – obie są równie słodkie! 

 

Lubią się przytulać, jeść i spać 

Pandy to jedne z najbardziej lubianych zwierząt. Ich obecność w ogrodach zoologicznych gwarantuje 
zawsze ogromną liczbę odwiedzających. Znane są z zamiłowania do przytulania, jedzenia i spania. 
Spędzają ponad pół dnia na jedzeniu, żywią się głownie bambusem, którego pochłaniają aż 14 kg 
dziennie. 

Mogą osiągać długość 150 cm wzrostu i 150 kg wagi. Na wolności żyją od 15 do 20 lat. W ubiegłym 

roku w wieku 37 lat umarła Basi – najstarsza z pand żyjących pod opieką człowieka. 

 

Opracowała: Aurelia szapowicz, kl. VI b 

16 marca przypada Międzynarodowy 

Dzień Pandy 



 

 

 

To  warto przeczytać! Poleca Aurelka 

 

"Berło" jest kontynuacją poprzednich powieści z tej 
serii,jednak autor zapewnia,że można ją czytać nie znając 
innych części. Kuki,Gabi,Blubek,Alik i Idalia zdobywają 
berło,które może rozkazywać ludziom i przedmiotom. Nies-
tety groźni przestępcy kradną magiczny przemiot, a Alik i 
Idalia znajdują się w niebezpieczeństwie. Don Morrati rozka-
zuje Alikowi stworzyć niezwykle niebezpiecznego robota... 
Czy sobie poradzą? Tego możecie dowiedzieć się tylko czyta-
jąc tą książkę. 

W książce najbardziej spodobały mi się zaskakujące zwroty 
akcji, świetna fabuła trzymająca w napięciu i oczywiście 
bohaterowie,którzy pojawiali się w poprzednich książkach tego autora.  

Powieść kończy się w niespodziewanym momencie,ponieważ podzielono ją na dwie części. 

Zatem czekam niecierpliwie na kolejną część! 

 

 

 

 

 

 

 

Baranek od 21 marca do 19 kwietnia 

 

Pierwszy łobuz na podwórku i w klasie. Na ścianach wypisuje brzydkie wyrazy, nauczycielom 
pyskuje, kolegów namawia na wagary. 

Rodzicom się stawia. Ale ten mały awanturnik bystry jest niebywale. W szkole mówią o nim 
„zdolny leń”. Zbyt jest niecierpliwy, by coś zgłębić do końca. Szóstki dostaje zwykle z wuefu 
lub zajęć praktycznych. Ale choć dwóję ma z angielskiego, gdy musi wyjechać, nauczy się go 
w mig. Maturę zdaje bez kłopotu – także dlatego, że szkoła chce się go pozbyć. 

 



 

 

 

 

 

 

Żarty : 

 

Właśnie widziałem kota pod drzwiami sąsiadów miauczącego by go 

wpuścić, niewiele myśląc podszedłem, zadzwoniłem i poszedłem 

dalej zostawiając tak kota. Za chwilę dotarło do mnie co zro-

biłem, kiedy usłyszałem krzyk właściciela:  

- Ja nie mogę, Sara! Kot właśnie zadzwonił dzwonkiem!! 

 

Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy szef wezwał mnie do gabi-

netu;  

- Jaka jest twoja wymówka tym razem?  

- Zaspałem.  

- Na miłość boską, powiedz choć raz coś czego nie słyszałem  

- Ślicznie dziś wyglądasz. 

 

 

W Kole Fortuny uczestnicy przedstawiają się:  

- K jak Krzysztof  

- Proszę pana, dopiero później wybieramy literki, najpierw 

proszę się przedstawić...  

- K jak Krzysztof  

- Proszę pana...  

- Dobrze... Krzysztof Kajak 
 

 

opracowała: Basia Sawościanik, kl. VI b 

 
 

Ale ubaw!!!! 


