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rys. Sara Pasierbiewicz, kl. 4c

Drodzy Czytelnicy!
Tematyka zimowa zdominowała ten numer
"Siódemki
na
Piśmie".
Zachęcamy
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przeczytania 7 sposobów na aktywne ferie i porad
Dawida, co zrobić, żeby się nie nudzić. Poznajcie
dalsze losy bohaterów opowiadania Joasi
"Z
pamiętnika Ewy" i wiersze naszych koleżanek.
Zobaczcie jaką książkę, grę i jaki film polecają
nasi redaktorzy. Rozwiążcie krzyżówkę Miłosza i
ugotujcie coś pysznego z Filipem. Miłośnicy judo,
języka hiszpańskiego, walentynek, a nawet
bulterierów też znajdą coś dla siebie.
Dawid Banaszek
redaktor naczelny
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KLUB SZKOLNEGO LITERATA

CZĘŚĆ DRUGA OPOWIADANIA " Z PAMIĘTNIKA EWY"
(KONTYNUACJA Z 13 NUMERU GAZETKI)

Na

Na dworze zrobiło się trochę zimniej. Szłam w milczeniu z opuszczoną
głową. Adam szedł obok mnie. Po chwili wolnego marszu chłopak
zaproponował:
-Co ty na to, abyśmy poszli do cukierni?
-W sumie okej. Już nawet mam pomysł do której! Może do tej miłej pani
za rogiem? Robi pyszne kakao.
-Do tej “miłej pani”? Ha ha! Jasne, możemy.
Przeszliśmy przez ulicę i skręciliśmy za placem zabaw. W cukierni było
ciepło i przyjemnie. Już miałam usiąść przy stoliku, gdy ku mojemu
zdziwieniu, Adam skierował się w stronę zaplecza.
-Co ty robisz? Tam nie można wchodzić!
Przestraszyłam się, że robi coś złego. Chłopak odwrócił się w moją stronę
z uśmiechem. Chwilę potem pani kasjerka, najbardziej serdeczna osoba
na świecie, podeszła do nas. “O nie! Na pewno pomyśli, że robimy coś
złego!” - pomyślałam.
-Hej skarbie, widzę, że z kimś przyszedłeś!
Oniemiałam. Ta sama pani, która codziennie sprzedawała mi gorące
kakao właśnie czochrała włosy największego kujona z mojej klasy.
-Hej mamo!
Adam uśmiechnął się jeszcze szerzej. W tym momencie przypomniałam
sobie jak nazwałam jego mamę “miłą panią” o niczym nie wiedząc.
Poczułam, że się czerwienię.
-O! - Twoją nową koleżanką jest moja stała klientka? Ha ha! To ci
zrządzenie losu. Dobrze, mam klientów, więc idźcie, zaraz wam coś
przyniosę. Dla Pani zgaduję kakao i dwa pierniki?
Mrugnęła do mnie porozumiewawczo, po czym zniknęła za kasą.
(dalszy ciąg opowiadania na następnej stronie)
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Nie czekając, aż ocknę się z szoku, Adam pociągnął mnie w stronę
pokoju dla pracowników. Pomieszczenie było małe, lecz bardzo
przytulne. Na środku stał stolik i cztery krzesła. W rogu leżało na sobie
kilka kartonów. Zielona tapeta było trochę zdarta, ale mimo to
pomieszczenie było ładne. Zanim zdążyliśmy zdjąć kurtki mama Adama
przyszła z tacą. Im bliżej nas była, tym lepiej mogłam się jej przyjrzeć. Gdy
była metr od nas dostrzegłam dziwne ślady na szyi, które próbowała
ukryć pod apaszką. W tym momencie przypomniałam sobie, co kiedyś
przeczytałam w książce o chłopcu, który nosił zawsze długie spodnie i
koszule, bo wstydził się siniaków, które pozostawiały kuksańce taty. Czy
to możliwe? Czy na pewno się nie przewidziałam? Przecież ona zawsze
jest taka pogodna! To było w tym wszystkim najbardziej niewiarygodne.
Postawiła przed nami kubki z kakao oraz kilka pierników, po czym rzuciła
do nas przez ramię:
-Okej, muszę już lecieć. Odróbcie od razu lekcje, pa!
Nie zdążyłam nic odpowiedzieć. Kobieta zniknęła zamykając za sobą
drzwi. Patrzyłam w tamtym kierunku przez chwilę lekko oszołomiona.
Wyobraziłam sobie skąd mogą być te siniaki. Przestraszyłam się swoich
myśli. Odwróciłam się w stronę Adama i zaczęłam mu się przyglądać
uważnie. Starałam się powstrzymać dreszcze. Dopiero teraz
spostrzegłam plaster na jego czole. Przypomniałam sobie, że nie raz
widziałam siniaki na jego rękach. Jak mogłam wcześniej tego nie
zauważyć? Chociaż, w sumie, wcześniej nie zwracałam na niego uwagi.
Coraz bardziej się trzęsłam. Nie wiedziałam co w tym momencie zrobić.
Udawać, że nic nie zauważyłam?
Joanna Cioczek, kl. 6c

(dalsze losy Ewy i Adama poznacie w kolejnym numerze gazetki)
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Kocyk na zimowe wieczory
Gdy za oknem zimno
i wiatr mocny wieje
po kocyk sięgnij swój
i otul się cieplutko.
W niebo przenieś się
i szybciutko poczuj miły trzask,
a w swym sercu ciepły blask
Emilia Łukasiewicz, Julia Nowak, Maja Wójcik, kl. 4b

rys. Alicja Maciocha, kl. 3M1
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Rzadko można znaleźć ludzi na świecie,
którzy otwierają książkę i uczą się nad życie.
Którzy biorą zeszyt, gumkę i długopis
siadają przy biurku, robią lekcje i uczą się do nocy.
Są też tacy, co ryzykują
i nie zgłaszają przygotowań
oraz ci, co niby chorzy, w domu zostają,
a później się dziwią, że jest masę w szkole oczekiwań.
Są też tacy, co na wagary sobie chodzą,
gdy nadchodzi sprawdzian...oj! na szczepienie wołają

Alicja Koenner, kl. 5a

Mitologia grecka
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Czytając mity o bogach greckich
Początku ich świata ten rym zabrzmiał wielki
"Na początku nie było świata,
tylko wielka czarna łata.
zaglądaliście kiedyś do studni?
W niej tylko ciemność i chłód dudni.
tak właśnie było
kiedy nic nie było...[...]"
według nich była jedynie narastająca ciemność,
a twoja teoria? Twoje wierzenia?
Czy u ciebie też tylko ciemność?
Według niektórych,religia,to tylko
powtarzająca się karuzela...(?)

Alicja Koenner, kl. 5a

7 SPOSOBÓW NA AKTYWNE FERIE,
CZYLI CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ NIE
NUDZIĆ

W naszym regionie jest wiele fajnych miejsc, w których można
spędzić ferie, bez wyjeżdżania setek kilometrów od domu. Chciałbym
przedstawić te, które według mnie są najciekawsze.
W niedużej odległości od Świdnika są różne stoki narciarskie. W zależności
od możliwości dojazdu oraz umiejętności jazdy na nartach, możemy
pojechać na narty do: Chrzanowa, Bobliwa, Krasnobrodu, Rąblowa lub
nawet bardzo blisko, do Lublina. Niestety, narty są dosyć drogim sportem.
Jeśli chcemy 3 godziny pojeździć na nartach, musimy wydać ok. 180 - 200 zł
na wypożyczenie sprzętu i karnet na wyciągi. Lepiej mają te osoby, które
posiadają swój sprzęt narciarski. Natomiast, gdy ktoś nie umie jeździć, musi
zapłacić jeszcze za zajęcia z instruktorem ok. 90 zł za godzinę. Jednak, jeśli
ktoś lubi aktywny sport, to nary są świetnym pomysłem na spędzanie
wolnego czasu.
Łyżwy to równie ciekawa opcja spędzania ferii. Najbliższe lodowisko jest w
naszym mieście, w Świdniku. Za godzinę jazdy osoby pełnoletnie zapłacą 6
zł, natomiast dzieci i młodzież do 18 roku życia zapłacą 4 zł. Można również
wypożyczyć łyżwy za opłatą. W Lublinie jest także lodowisko Icemania, które
jest dużo większe i bardziej komfortowe niż świdnickie. Pogoda nie
popsuje nam planów, jeśli wybierzemy lodowisko w Lublinie, gdyż jest ono
pod dachem. Wejście na Icemanię kosztuje ok. 14 zł, dodatkowo dochodzi
koszt wypożyczenia łyżew. Tak więc łyżwy, to na pewno tańsza opcja niż
narty. Gdy jest brzydka pogoda, możemy odwiedzić jeden z parków
Dawid Fila, kl.5d
(dalszy ciąg artykułu na następnej stronie)

7 SPOSOBÓW NA AKTYWNE FERIE
trampolin: Akropark, Manię Skakania lub Strefę Wysokich Lotów. Jeśli ktoś
lubi skakać na trampolinach i wyładowywać energię w ten sposób, to ta
atrakcja będzie dla niego idealna. Koszt zabawy, w takim parku to 32 - 50
zł. Wadą jest to, że często trzeba wcześniej rezerwować termin i godzinę
przyjścia.
Oprócz parków trampolin w naszym regionie są inne parki rozrywki:
Lasercity i Sky Park. W pierwszym zabawa polega na strzelaniu z
pistoletów laserowych, natomiast w drugim będziemy mogli spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej. Cena zabawy w Lasercity to ok. 25 zł.
Dzieciom, które lubią rywalizację, ta rozrywka się bardzo spodoba. Wejście
do Sky Parku kosztuje ok. 15 zł.
Możemy również wybrać się do jednego z kin. Najbliższe kino możemy
znaleźć w Świdniku, jest to Kino Lot. Panuje tam kameralna atmosfera i
często jest mało ludzi. W Lublinie mamy większy wybór kin: Cinema City,
Multikino i wiele innych. Są one na pewno bardziej komfortowe oraz
można zakupić tam różne przekąski. Jest tam również opcja oglądania
filmu w technologii 4DX. Cena seansu w kinie to ok. 15 - 25 zł.
Jeśli ktoś lubi pływanie lub zabawy w wodzie, polecam wizytę w
aquaparku. W Świdniku jest Park Avia. W Lublinie możemy pójść do Aqua
Lublin. Wejście do aquaparku kosztuje 9 - 25 zł za godzinę. Basen to
dobry pomysł, niezależnie od pogody.
Kiedy jest dużo śniegu, można spotkać się ze znajomymi. Ulepić razem
bałwana, zrobić bitwę na śnieżki lub próbować nawet wybudować igloo. Te
zajęcia nie wymagają pomocy rodziców i nie trzeba za nie płacić. Po takich
zabawach można pójść razem na pizzę lub na hamburgera czy frytki. W
zależności od tego, kto co lubi.
Każda forma spędzania wolnego czasu w ferie jest ciekawa. Ważne, żeby
wybrać to, co się lubi i najlepiej robić to w towarzystwie przyjaciół. Ja na
pewno wybiorę aktywności na świeżym powietrzu i będę starał się
odpocząć od komputera. Do tego Was również zachęcam.
Dawid Fila, kl.5d

TOP 10 - NAJLEPSZE MIEJSCA
NA FERIE

rys. Lilianna Goralczyk, kl. 3b

rys. Maja Szczygieł, kl. 3b

10. Zakopane
9. Port Czerniakowski nad Wisłą
8. Krynica - Zdrój
7. Białka Tatrzańska
6. Szczyrk
5. Karpacz
4. Kołobrzeg
3. Świeradów - Zdrój
2. Kraków
1.Energylandia
Top 10 - Antonio Ferro Wilk, kl. 4 a

rys. Natalia Skowrońska, kl.1 d

WALENTYNKI

rys. Ada
Podolska, kl.
4c

Walentynki to okazja do wyrażenia swoich uczuć wobec bliskich osób mamy, taty, brata, siostry, dziewczyny, chłopaka, babci, dziadzia (...).
Zachęcamy wszystkich czytelników do napisania liściku - walentynki, z której
ucieszą się obdarowani. Miły drobiazg, w szczególności własnoręcznie
wykonany, też będzie dobrą walentynką.
Według legendy, św. Walenty z Terni koło Rzymu
był księdzem i lekarzem, który żył w trzecim wieku.
Ówczesny cesarz, Klaudiusz II Gocki, zabronił swoim
żołnierzom zawierać małżeństwa, żeby chętniej
walczyli w wojnach i nie myśleli o rodzinie. Ksiądz
Walenty potajemnie udzielał ślubu
zakochanym
parom, które go o to prosiły. Gdy cesarz się o tym
dowiedział, skazał Walentego na śmierć. Wdzięczni,
młodzi małżonkowie zaczęli potajemnie świętować
dzień śmierci Walentego (14 lutego).
Kim był św. Walenty?
Wcześniej, gdy Walenty jeszcze przebywał w więzieniu
odwiedzała go niewidoma córka strażnika i
podtrzymywała na duchu. Przed swoją śmiercią, w
ramach wdzięczności za okazane współczucie, posłał do
niej list w kształcie serca, podpisany „od twojego
Walentego”. Dziewczyna w tajemniczy sposób odzyskała
wzrok. Może nawet przyczynił się do tego sam Walenty,
który miał dar uzdrawiania ludzi. Przed aresztowaniem
Walentego, rzymski filozof Kraton, poprosił go, aby
rysunki
uzdrowił jego syna, chorego na padaczkę. Walenty
zgodził się, pod warunkiem, że rodzina filozofa przyjmie św. Walentego i inf. :
chrzest i tak się stało. To również nie spodobało się Magdalena Komorowska
i Maria Wlizło, kl. 4b
cesarzowi i dodatkowo przyczyniło się do śmierci
św.Walentego. W Lublinie, w dwóch kościołach znajdują
się relikwie św. Walentego.

Z ŻYCIA SZKOŁY
Wkrótce rusza nabór do oddziału dwujęzycznego w klasie 7.
Rodzice (lub opiekunowie) uczniów zainteresowanych muszą złożyć
wniosek (w dniach 14.03.2022- 01.04.2022r.). o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego w klasie 7. Razem z kandydatem muszą również
poznać i zaakceptować regulamin rekrutacji do klasy siódmej
dwujęzycznej oraz zakres wymagań językowych do sprawdzianu
predyspozycji językowych .
Kandydat do klasy 7 dwujęzycznej musi wziąć udział w sprawdzianie
predyspozycji językowych, który odbędzie się
do 27.05.2022.
Następnie do 24.06.2022 trwać będzie weryfikacja wniosków –
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Po ogłoszeniu wyników rekrutacji i w przypadku zakwalifikowania
kandydata,
rodzice
lub
opiekunowie
składają
pisemne
potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego
w klasie VII.

Od nowego roku nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+
„STEAMAction for the future”. Celem projektu jest promowanie
wykorzystania nauki w ochronie środowiska. Nasza szkoła będzie
przez kolejne dwa lata współpracować ze szkołami, uczelniami oraz
organizacjami ekologicznymi z Hiszpanii, Turcji, Litwy, Bułgarii, Serbii
i Słowacji. Przewidziane są spotkania online z rówieśnikami z
wymienionych państw oraz wizyta studyjna u jednego z partnerów
projektu.

Z ŻYCIA SZKOŁY
Ruszyła kolejna edycja Kolekcjonerów książek, tym razem zimowa.
Na czym polega akcja Kolekcjonerzy książek? Każdy uczestnik ma za
zadanie przeczytać pięć książek. Młodsze dzieci mogą to zrobić
samodzielnie lub z pomocą rodziny (mamy lub taty, babci, dziadzia,
rodzeństwa (…). Książki mogą być wypożyczone z biblioteki (szkolnej lub
publicznej), z własnej biblioteczki uczestnika lub pozyskane w inny
sposób. Autorów i tytuły przeczytanych książek (lektury też się liczą) po
przeczytaniu trzeba wpisać do karty kolekcjonera. Karta jest dostępna w
bibliotece szkolnej i na stronie szkoły Wypełnioną kartę należy oddać do
biblioteki szkolnej do piątku, 18 marca 2022r. Losowanie nagród
przewidziane jest na 21 marca. Osoby, które nie zostaną wylosowane
również czeka miła niespodzianka. W akcji Kolekcjonerzy książek mogą
wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. W edycji jesiennej nagrody
książkowe otrzymali: Maya Gawrylak, Daria Kalisz-Jakubiec,Gabriela
Lutchanah, Barbara Maciejewska, Paweł Michno,Tymon Obara, Maja
Radkowiak i Lena Szewczyk.

MOJE HOBBY

Moje hobby to judo (czyt. dżudo). Trenuję je
od 3 lat w KS JUDO REI Świdnik. Treningi są we
wtorki, środy i soboty. W tygodniu trwają pół
godziny, a weekendy półtorej. Moimi trenerami
są: pan Robert, pan Rafał i pan Andrzej. Każdy z
nich ma nieco inny styl trenowania. Pan Robert
robi najpierw typową, japońską rozgrzewkę, np.
skrętoskłony, wyrzuty ramion, a potem trening
na plecach. U pana Rafała też jest rozgrzewka,
są pady w tył, w przód, na boki i gwiazdy, salta,
przewroty z rozbiegu w przód i w tył. Potem są
rzuty "yokoshi go ga tame!" i "deashibarani!" i
tzw. "duszenia". Po rozgrzewce są walki "w
parterze"( "wnełaza"). Pan Andrzej jako
rozgrzewkę robi zabawy, np. "berek kibelek",
"gremlin", "pięc sekund", rzuty workami w dal.
Na treningach mam na sobie specjalny strój,
który się nazywa kimono (bluza i spodnie). Białe
kimono jest na początku, aż do do piątego "kyu"
(czyt. kju).

Od szóstego, najwyższego "kyu" jest niebieskie kimono. Uzupełnieniem kimona
jest pas. Ja mam biały, ale będę walczył o biało-żółty. Kolejnym jest żółto-biały,
następnie żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny, a na końcu białoczerwony. Pasy i kimona są sprowadzane z Japonii, z której wywodzi się judo.
Już raz próbowałem wywalczyć biało-żółty i niewiele mi zabrakło. Walki są trochę
niebezpieczne, bo można np. zostać podduszonym, jak mi się zdarzyło i wtedy
brakuje powietrza, ale warto brać w nich udział. Poza judo mam inne hobby, np.
śpiewanie i koszykówkę i naukę języka japońskiego, którego głównie uczę się na
treningach. Start to jest "hajimeru" (czyt. chadżime), a stop "soremade". Moi
trenerzy mają obowiązkowe szkolenia w szkole ratowniczej, dlatego treningi są
bezpieczne. Czuwają nad nami dobrze wyszkoleni sportowcy. Polecam
wszystkim judo!
Kornel Misztal, kl.1 c

MÓJ PUPIL

Didi

Mój pupil nazywa się Didi. To suczka rasy bulterier. Chociaż wygląda
groźnie, wcale taka nie jest. Wręcz przeciwnie, jest bardzo przyjazna i wesoła.
Czasem lekko podgryza mi nogi, gdy chce się ze mną pobawić. Uwielbia
pieszczoty, głaskanie i zabawy. Didi ma białą sierść i czarną łatkę na oku i
uchu. Z wiekiem przybywa jej łatek na skórze, dlatego czasami nazywam ją
"osiołek" lub "krówka". Ma osiągnięcia na wystawach psów rasowych: 2 złote
medale, 3 srebrne i 2 brązowe. Uczestniczyłem z nią w tych wystawach i
bardzo mi się to podobało. Brałem udział w jej trenowaniu. Didi w zimie śpi 2
godziny w ciągu dnia, a latem uwielbia zabawy na dworze, dlatego śpi tylko
pół godziny, jak się zmęczy. Czasami jest "fajtłapą", czym rozśmiesza całą
rodzinę. Lubi jeść mięso, jajka, pomidory, kapustę (świeżą), sałatę, a
przysmakiem są lody, które podjada opiekunom i kosteczki o smaku
truskawkowym. Didi jest bardzo silna, szczególnie ma masywne szczęki,
którymi rozgryza duże kawały mięsa z kością. Ma specjalne, szerokie
legowisko - klatkę, w której lubi przebywać, a w niej zapewnioną świeżą
wodę. Zdjęcie powyżej wykonane zostało nad jeziorem, w Opolu Lubelskim.
Kornel Misztal, kl.1 c

POLECAM KSIĄŻKĘ...

Tym razem proponujemy książkę Adama Bahdaja pt. Mały pingwin PikPok. Główny bohater ma nietypowe dla pingwinów upodobania. Uwielbia,
na przykład, lody czekoladowe, zapach fiołków i potrafi walczyć z groźnym
buldogiem. Ma dużo przyjaciół, z którymi przeżywa ciekawe przygody.
Więcej o zabawnym pingwinku dowiecie się z książki, którą czyta się z
przyjemnością. Polecamy ją młodszym koleżankom i kolegom.
Magdalena Komorowska, Maja Nowakowska,
Maria Wlizło, Zuzanna Chaczko z kl. 4b (Koło Przyjaciół Biblioteki)

POLECAM FILM...

źródło :https://www.filmweb.pl/film/Spider-Man%3A+Bez+drogi+do+domu-2021850261/photos/1051095

Spider Man. Bez drogi do domu.
Ostatnio w kinach można zobaczyć film Marvela pod tytułem Spider Man
bez drogi do domu. Jest to kolej kolejny film z sagi Spider Man i znowu
wystąpił w nim aktor Tom Holland- w mojej ocenie najlepszy Spiderman z
całej serii.
Film opowiada o tym, jak główny bohater walczy ze złoczyńcami z innych
światów: Doktorem Octopusem, Zielonym Goblinem, Elektoro Jaszczurem
i Sandmenem, którzy w wyniku nieudanego zaklęcia Doktora Stranga
zostali przeniesieni do wszechświata Petera Parkera i tam zostali przez
niego umieszczeni w magicznych celach. Jednak Parker postanowił
wyleczyć złoczyńców, żeby uniknęli śmierci w swoich rzeczywistościach.
Niestety Goblin znowu zawładnął Osbornem i złoczyńcy poza Octaviusem
uciekli z mieszkania Parkera.
Główny bohater postanowił uhonorować pamięć ciotki, lecząc
złoczyńców, a czy osiągnął cel musisz sprawdzić sam, oglądając film.
https://www.filmweb.pl
Najlepiej w kinie, bo efekty specjalne warte sąźródło:
dużego
ekranu.
Niespodzianką filmu jest udział w nim aktorów, którzy grali Spidermana
we wcześniejszych częściach sagi.
Franciszek Oleszko, kl. 7a

POLECAM GRĘ

źródło: https://www.playstation.com/pl-pl/games/marvels-guardians-of-thegalaxy/

Recenzja gry Guardians of the Galaxy
Gra Guardians of the Galaxy jest to gra przeznaczona na Xbox Ona, Xbox
series X oraz Play Station 4. Niedawno weszła na rynek polskich gier.
Gra jest luźno powiązana z filmem pod tym samym tytułem, czyli Strażnicy
Galaktyki z Universum Marvela. Chodzi w niej o znajdywanie różnych rzeczy i
przechodzenie poziomów, ale przede wszystkim o uratowanie
wszechświata. Jest w niej trochę przemocy, ale mniej niż w wielu innych
grach tego typu. Są też niemiłe zwroty akcji na przykład śmierć twojego
bohatera zabitego przez potwora. Postacie z gry to są jednocześnie
bohaterowie filmu Strażnicy Galaktyki. Dlatego w świecie gry spotykamy
Gamorę, Draxa, Rocketa, Groota, Petera czyli Star Lorda. Możesz wcielać się
w różne z tych postaci. Dialogi w grze są dowcipne i tworzą interesującą
fabułę.
Uważam, że to jedna z lepszych gier akcji. Dla jej uczestnika przygoda
jest gwarantowana.
źródło: https://www.filmweb.pl

źródło: https://www.filmweb.pl

Franciszek Oleszko, kl. 7a

ZIMA W OBIEKYWIE

Hanna Szymańska, kl. 7b
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KĄCIK JĘZYKOWY- HISZPAŃSKI

Czy Hiszpanie wiedzą co to śnieg?

Większości z nas Hiszpania kojarzy się z
pięknym słońcem i wysokimi temperaturami
przez cały rok, jednak czy to prawda? W
Hiszpanii występuje aż sześć różnych klimatów!
A podczas roku słońce świeci około 3000
godzin!
Najzimniejszymi miesiącami
w Hiszpanii są grudzień, styczeń, luty i marzec,
które jednak nie przynoszą śniegu, a obfite
opady deszczu. Dlatego jeśli wybierasz się do
Hiszpanii na ferie, koniecznie pamiętaj o
kaloszach!
Gdzie więc można zobaczyć śnieg
w Hiszpanii?
Taka różnorodność klimatów wynika
zróżnicowania ukształtowania terenu.

ze

KĄCIK JĘZYKOWY - HISZPAŃSKI

W Hiszpanii mamy liczne łańcuchy górskie:
Góry Kantabryjskie
Góry Kastylijskie
Góry Betyckie
Pireneje
Dzięki nim Hiszpania cieszy się dużą ilością
ośnieżonych kurortów narciarskich. Oto
najpiękniejsze z nich:
Sierra de Gredos
Valle de Arán, Lleida
Comarca del Sobrarbe, Huesca
Sierra de las Nieves, Malaga
Rascafría, Madryt

SŁOWNICZEK
Odwiedzając Hiszpanię w zimie nai pewno przydadzą Ci się te sowa:
el invierno- zima
la nieve- śnieg
el esquí- narty
la bufanda- szalik

el gorro- czapka
frío- zimno
los churros de chocolate - pyszny deser z czekoladą,
który rozgrzeje Cię na stoku!

PRZEPISY KULINARNE
Makaron ze szpinakiem i kurczakiem
Składniki:
2 kostki mrożonego szpinaku ze śmietaną (można je znaleźć np. w Lidlu)

pierś z kurczaka
orzeszki ziemne
oliwa z oliwek (extra vergin) lub olej rzepakowy
śmietanka 30%
3 serki topione śmietankowe
świeża bazylia
makaron tagliatelle
zioła
sól
pieprz

Przygotowanie:
1. Wrzucić na patelnię obie kostki szpinaku i zacząć je tak rozmrażać co
jakiś czas mieszając.
2. W tym samym czasie w garnuszku zmieszać małą śmietankę 30% z
serkami topionymi również mieszając.
3. Zamarynowane wcześniej mięso w posiekanej bazylii i orzeszkach
zalane oliwą grillujemy lub smażymy.
4. Jak zauważymy, że szpinak jest prawie rozmrożony wstawiamy i
gotujemy makaron.
5. Po całkowitym roztopieniu składników połączyć je i przez chwilę
przemieszać.
6. Podać z kurczakiem na wierzchu i posypać, np. prażonym
słonecznikiem

Filip Tryniecki, kl. 7d

KRZYŻÓWKA
Rozwiązanie krzyżówki przyślij na adres
redakcjasiodemki@op.pl. Spośród
autorów poprawnych odpowiedzi
wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma
nagrodę - niespodziankę.

przygotował Miłosz Wójcik, kl. 4d
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Masz ciekawe
opowiadanie, pomysł na
artykuł?
Napisz do nas redakcjasiodemki@op.pl
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