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PRYMUSEK

16
Zeskanuj kod QR i czytaj gazetkę online

przyroda budzi się do życia
dzień wiosny

dzień kobiet - historia
wiosenne rysunki

krzyżówki i rebusy

Zapraszamy 
wszystkich Uczniów

do wspólnego redagowania 
"PRYMUSKA"

 
Tematy do numeru Marcowego

zbieramy do 10.lutego:

wiosenne
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Dzień Bezpiecznego Internetu  
7 lutego 2023r.

https://bimkal.pl/kalendarz/7-lutego
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Mąkę, sól, cukier, wodę i drożdże złączyć ze sobą i wyrobić
elastyczne, gładkie ciasto. Gdy odchodzi od ręki przełożyć je

do miski i przykryć natłuszczoną folią. Ciasto na pizzę
zostawiam do wyrośnięcia na minimum 1 godzinę, do czasu,

aż podwoi swoją objętość.
Gdy urośnie, wyjąć ciasto z miski, kilka razy ugnieść,

podzielić na kawałki i uformować cienkie lub grubsze placki.
Można je rozwałkować lub rozciągnąć. Odczekaj 10 minut.

Zetrzyj na tarce oba sery lub pokrój w plasterki ewentualnie
pokrusz, dowolnie.

Na cieście do pizzy rozsmaruj sos pomidorowy, rozsyp
równomiernie sery i ułóż plastry salami lub szynkę,

pokrojone pieczarki lub pomidory w cienkich plasterkach.
Zależnie od wybranego smaku pizzy.

Wstaw do nagrzanego piekarnika do 220 stopni na 10-20
minut zależnie od grubości ciasta. Pokrój w rożki i podaj

posypaną rukolą, bazylią, kiełkami groszku lub szpinakiem!
Domowa pizza zawsze smakuje wybornie!

DOMOWA PIZZA – SKŁADNIKI CIASTA NA PIZZĘ:
4 niepełne szklanki mąki pszennej

1,5 szklanki wody +/- kilka łyżek
1 łyżeczka drożdży instant lub 50 g świeżych drożdży

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru (opcjonalnie)

oliwa do smarowania blaszek i dłoni, 
gdyby był problem z lepieniem się ciasta

Pizza z szynką i pieczarkami:
ciasto na pizze

sos pomidorowy
200 g szynki pokrojonej w plasterki

200 g sera żółtego lub mozzarella
3-4 pokrojone pieczarki

 PRZYGOTOWANIE:
1.

2.

3.

4.

5.
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Dzień Pizzy
9 lutego 2023r.

Pokoloruj kotki :)

https://bimkal.pl/kalendarz/7-lutego
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III PIKNIK ZIMOWY dla WOŚP 

Bal Karnawałowy

Wycieczka 1a i 1b do Muzeum Drukarstwa

Zimowe rebusy

Warsztaty
pszczelarskie
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Walentynki

Hubert K.

Walentynkowe kolorowanki
Walentynki to święto zakochanych,

obchodzone jest 14. lutego, tak jak w
mikołajkach obchodzimy imieniny Św.

Mikołaja tak w Walentynki obchodzimy
imieniny Św. Walentego, który jest patronem

zakochanych. Jedną  z tradycji walentynek
jest losowanie imienia wybranki/a serca oraz

wbijanie szpilki w serce by odgadnąć imię
swojej sympatii.

Równie popoularne jest wysyłanie kartek
walentynkowych, listów lub obdarowywanie
się drobnymi podarunkami, które wyrażają,

że ktoś jest 
dla nas ważny. 
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Nauczyciel j.hiszpańskiego - p.Magdalena Kopeć

Tłusty czwartek
 

KĄCIK KĄCIK HISZPAŃSKIHISZPAŃSKI

Pokoloruj pączki

Tłusty Czwartek jest ostatnim
czwartkiem przed Wielkim

Postem(czyli 52 dni przed Wielkanocą)
w kalendarzu chrześcijańskim. 

W tym roku Tłusty Czwartek przypada
16. lutego, 2 dni po walentynkach. 
Tłusty Czwartek jest dniem, kiedy
możemy zajadać pączki, faworki 

i inne słodkości ciesząc się z ostatnich
dni karnawału. 


