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Pasowanie uczniów kl. I

W tym

Strona:

numerze:
Pasowanie uczniów
kl. I

1

Dzień Papieski

2

Ludzie listy piszą

11.X.2013 miała miejsce w
naszej szkole uroczystość, w
której głównymi bohaterami
byli pierwszoklasiści .We wrześniu dzieci rozpoczęły swoją
wielką podróż w procesie zdobywania wiedzy. Uczniowie
klas pierwszych szkoły podstawowej, rozwiązywali zadania
związane z odkrywaniem kolejnych krain. Były to: Kraina
Muzyki, Pracy, Przyjaźni.

Taruc Jan

Ostrzołek Przemysław

Michałek Kajetan

Goły Jakub

Barchański Jan

Kwiecień Szymon.

Sokołowski Wojciech.
Przywitaliśmy także nowych
uczniów, którzy w tym roku
rozpoczęli naukę w naszej
szkole:

3
Dykowska Milena, Partyka
Olga, Śmieja Paweł.

XIII Rajd Szkół
Tischnerowskich

4

Święto Wszystkich
Świętych

5

Dzień NiepodległoCiepłe wspomnienia na jesienną
słotę
Co w szkole piszczy?

Klub pozytywnie
zakręconych

6

7
8

Dzieci zdały egzamin, którego
uwieńczeniem było uroczyste
ślubowanie. Następnie Pani
Dyrektor dokonała uroczystego pasowania i wręczenia pamiątkowych dyplomów i upominków. Do grona pełnoprawPo maluchach nadszedł czas
nych uczniów naszej szkoły
na uczniów gimnazjum , którzy
wstąpili:
aby dostąpić otrzęsin musieli
wykazać się wiedzą i czujnością
Buryła Dawid
odpowiadając na pytania z
Krainy Mądrości. Po satysfakZioło Xavier
cjonujących odpowiedziach
złożyli uroczyste ślubowanie i
Pani Dyrektor dokonując pasoKruszyński-Madej Maksywania przyjęła do grona gimmilian
nazjalistów następujących
uczniów:
Błaszczak Tobiasz
Delinowski Przemysław

Adamski Dawid

Kuś Dorota

Ledwoń Szymon

Kaczmarczyk Natalia

Gwóźdź Kinga

Szczęsny Szymon

Olender Dominik

Pani Dyrektor złożyła życzenia
wszystkim uczniom i ich rodzicom , a także nauczycielom z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pogratulowała również
nagrodzonym nauczycielom.
Do życzeń dołączyli się również uczniowie w formie słownej i muzycznej.
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DZIEŃ PAPIESKI
W środę 16.10.2013r. odbyło się spotkanie w ramach Dnia Papieskiego. Tegorocznym tematem
było hasło „Papież dialogu”.
Na początku Pani Marysia pokazała
nam plakat, który przedstawiał Jana
Pawła II. Trochę rozmawialiśmy o
jego życiu. Oglądaliśmy zdjęcia Papieża z różnymi ludźmi ale trudno
było odgadnąć kim oni byli. Następnie rozmawialiśmy o dialogu i
wypełnialiśmy krzyżówkę o nim.
Spotkanie bardzo mi się podobało
ponieważ było ciekawe, dowiedziałem się różnych rzeczy na temat
Papieża-Polaka.

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II),
właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja
1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005
w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a
następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski (19691978), 264. papież (16 października 1978 –
2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła
Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i
pedagog. Filozof historii, fenomenolog,
mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
za: www.wkipedia.pl

Paweł Pytlik

Co jest potrzebne, aby porozumieć się? Co
zrobić, by zmniejszyć kłótnie i nieporozumienia?
Uczniowie uczestniczący w
spotkaniu wypisali kilka
elementów dobrego dialogu: dobroć, otwartość, chęć
porozumienia się, intencja,
prawda, uważne słuchanie
drugiej osoby. Polecamy
tekst filozoficzny cechach
dobrej rozmowy:

Potrójne sito Sokratesa
Któregoś dnia pewien mężczyzna
udał się do filozofa Sokratesa i
powiedział do niego: „Słuchaj
Sokratesie, muszę ci koniecznie
coś opowiedzieć o zachowaniu
twoich przyjaciół”.
„Czekaj – odparował Sokrates
– muszę ci od razu przerwać.
Czy pomyślałeś o tym, żeby to,
co masz zamiar mi powiedzieć,
przesiać wcześniej przez potrójne
s
i
t
o
?
”
A ponieważ mężczyzna patrzył
na filozofa nie rozumiejąc, o
czym mowa, Sokrates ciągnął
dalej: „Tak, tak. Bo zanim
otworzysz usta, powinieneś najpierw przesiać twoje myśli przez
potrójne sito. Posłuchaj mnie
dobrze! Pierwsze sito to Prawda.
Czy sprawdziłeś, że to, co chcesz
mi opowiadać, też jest całkiem

p r a w d z i w e ? ”
„Hm… nie sprawdziłem.
Gdzieś tylko o tym słyszał
e
m
…
”
„Ach tak! Zakładam więc, że
przesiałeś twoje słowa przynajmniej przez sito Dobroci. Czy to,
co chciałbyś mi powiedzieć, to coś
d o b r e g o
? ”
Mężczyzna odpowiedział z ociąganiem: „Eh… niestety nie.
Wręcz przeciwnie”.
„Aha! – zawołał filozof – więc
przejdźmy teraz do trzeciego sita.
Czy w tym, co chciałbyś mi opowiedzieć, jest w ogóle jakiś Pożyt
e
k
?
”
„Pożytek…? Niekoniecznie.”
„Więc lepiej nie mówmy już o
tym!”, powiedział Sokrates, „Bo
jeśli to, co chcesz mi powiedzieć,
nie jest ani prawdziwe, ani dobre, i na dodatek nie ma w tym
żadnego pożytku, to wolę o tym
nie wiedzieć. A i tobie radzę o
tym zapomnieć, i to najlepiej od
razu.”

(przeł. D. Jakubowski, przypowieść podawana za Sokratesem, 470-399 p.n.e.,
Piquemal & Laguatriere,
2003-2004, s. 42-43)

Iskierka

W środę, 9 października
2013 roku w naszej szkole odbyło
się spotkanie w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. W tym roku myślą przewodnią było hasło: „Napisz mi list,
krótki list…”. Uczniowie zapoznali się z historią pisma, listów i
poczty. Wysłuchali utworów muzycznych i literackich związanych
z ww. tematyką. Poznali także różne rodzaje listów: od miłosnych
po użytkowe. W części warsztatowej spotkania uczniowie pisali listy
do nieznajomych, starszych osób.
Zostały one przekazane do Domu
Pomocy Społecznej „Dar Serca”
w Jastrzębiu – Zdroju.

2013r.

2. List Piotrka Czyża:
„Szanowna
Pani/
Szanowny Panie,

Pozdrawiam.”

„Szanowna Pani/Szanowny
Panie,

twarzy.
Pozdrawiam serdecznie.”

1. List Wojtka Kędzierskiego:
„Witam serdecznie,

Pozdrawiam serdecznie i życzę
dużo zdrowia i pogody ducha.”

4. List Lenki Vrabelovej:

Mam na imię Lenka. Mam 14
lat. Chodzę do drugiej klasy
gimnazjum. Jestem osobą spokojną i wesołą. Zajmuję się
Mam na imię
komputerem i lubię chodzić do
Piotr. Chodzę
do IV klasy. Mam 11 lat. Lubię grać na szkoły. Piszę ten list bo jest
komputerze, bawić się modelikami aut i Światowy Tydzień Pisania Lisamolotów. Lubię też oglądać telewizję, stów.
jeździć na rowerze i bawić się z kotem. Mam nadzieję, że ten krótki list
Uwielbiam lekcje: informatykę i historię. sprawi uśmiech na Pani/Pana

Poniżej publikujemy najciekawsze
z nich:

Mam na imię Wojtek. Mam 9 lat i
chodzę do 3 klasy. Bardzo lubię
pływać w basenie, jeździć na rowerze i oglądać wiadomości. Uwielbiam jeździć autobusami. Mam
młodszego brata, z którym bawię
się zabawkami.
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3. List Kamila Wysockiego i Darka
Krypczyka:
„Szanowny Panie!
Jesteśmy uczniami Gimnazjum nr 14.
Nazywamy się Kamil i Darek. W naszej
szkole jest Tydzień Pisania Listów. Jesteśmy ciekawi co u Pana słychać? Co
robicie w życiu, co Wam sprawia radość?
Życzymy
dużo
zdrowia i
wszelkiej
pomyślności.”

List - to pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do
drugiej (adresata). Tradycyjny list to
wiadomość zapisana na papierze i
zapieczętowana lub wysłana do adres a t a
w
k o p e r c i e .
List jest prawdopodobnie tak stary,
jak stare jest samo pismo. Pisanie
listów rozpowszechnione było już w
starożytnym Egipcie, Chinach później
w Imperium Rzymskim oraz starożytnej Grecji. Wiele tysięcy listów zapisanych pismem klinowym na glinianych
tabliczkach wykopali archeologowie z
piasków Mezopotamii; najstarsze z
tych listów pochodzą z końca III
tysiąclecia p.n.e. Przeważnie listy były
krótkie, ale inne zajmowały na dużej
tabliczce aż kilkaset wierszy pisma.
Korespondencja dotyczyła wyłącznie
interesów. List był drogi - trzeba było
opłacić skrybę (osobę, która „pisała”
treść listu), koszt podróży i wynagrodzenie posłańca.
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XIII RAJD SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH
Nasze wspomnienie
z
XIII Rajdu
Szkół Tischnerowskich

26 września 2013 r. gościliśmy naszych kolegów ze szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera z
różnych regionów Polski. Łącznie w rajdzie
wzięło udział 72 uczniów. Pierwszego dnia

Później nadszedł czas na podsumowanie rajdu wraz z dumnie wyśpiewanym Hymnem
Szkół Tischnerowskich, oglądaniem zdjęcia i
wręczaniem pamiątek. Ten radosny czas na
długo pozostanie w naszej pamięci.

pojechaliśmy do
Rud

Racibor-

skich,

by

Wszyscy wspólnie
śpiewaliśmy przy
akompaniamencie
naszego szkolnego
zespołu oraz do
godz. 22:00 bawiliśmy się przy rytmach disco. Drugiego dnia wszyscy wzięliśmy udział we Mszy
Św. i przemarszu z kościoła NMP Matki Kościoła do Parku Zdrojowego. Na miejscu, goście mieli możliwość zwiedzić Galerię Historii Miasta.

tam

zwiedzić Klasz-

Sławek Chrobok, Beata Skowrońska, Irena

tor z XIII w., za-

Warlewska

pierające dech w
piersiach eksponaty w muzeum oraz przepiękny park. Następnie udaliśmy my się na
wycieczkę koleją wąskotorową. Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych
podróż była niezapomniana.
Zmęczeni

wróciliśmy

do

szkoły na ciepły posiłek. Po
przyjęciu ogromnej dawki
energii przyszedł czas na
część artystyczną rajdu.

„Wędrówką jedną
życie jest człowieka
Idzie wciąż
dalej wciąż”
Edward Stachura
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Święto Wszystkich Świętych
Zbliża się czas, kiedy będziemy wspominać świętych. W Internecie przeczytałem: Wszystkich Świętych to rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Zadaję sobie pytanie: czym dla mnie jest ten dzień?
To czas, gdy idziemy do kościoła a potem na groby naszych bliskich.
Modlimy się wszyscy wspólnie, zapalamy znicze i kładziemy kwiaty.
W tym dniu wspominamy wszystkich naszych bliskich zmarłych. Z
moją rodziną chodzę do prababci, czyli babci mojego taty. Nie znałem
jej ale myślę, że mój tata dobrze ją pamięta. Chociaż nie wiem… W tym roku po raz pierwszy spotkamy
się na grobie kuzynki. To będzie dosyć trudne, ponieważ ona zginęła tragicznie dość niedawno. Ciężko będzie patrzeć na jej zapłakanych rodziców. Jednak taki dzień, jak 1 listopada, jednoczy wszystkich żyjących
we wspomnieniach. I tylko tych dobrych. Tak myślę…
Kacper Rózga

Antoni Słonimski ‑
"Niepodległość"

Święto Niepodległości
Jakie święto jest 11-go listopada? Na stronie www.sciaga.pl przeczytałem
taką oto definicję: "Narodowe Święto Niepodległości – polskie
święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach
rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe
ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r. Dzień 11
listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23
kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości."
Ale, co ono oznacza dla mnie dzisiaj? Dla mnie to święto oznacza tylko

Ach jakże mi nie mówić o tych dniach
radości
O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze
szedł nad miastem rodzinnym pierwszy
powiew wolności
Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze,
nocą w ciemnych alejach stłoczeni
szpalerem
czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem.

tyle, że nie idę do szkoły. W tym dniu gram w UNO z tatą i mamą i gram
na komputerze. Jak pogoda dopisuje idę na rower. Jeżdżę wtedy jak
szalony. Bardzo to lubię. Pozostaje jednak pytanie: dlaczego mamy takie
święto? Pani na historii opowiadała nam, że nasi przodkowie walczyli za
to, abyśmy byli wolni. To chyba ważna sprawa. Bo przecież nie
mówilibyśmy w języku polskim, nie mielibyśmy naszej flagi ani godła

państwowego. W ogóle Polska by nie istniała. Kończąc mój artykuł
muszę powiedzieć, że cieszę się z tego wielkiego święta.
Kacper Rózga

Jakże ciebie przywitać radosna swobodo!
I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym
uśmiechem,
I młodzieńczej poezji burzliwą urodą,
co szła śpiewem przez miasto i wróciła
echem
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Moje wakacyjne wspomnienie”.
W pierwszy dzień wakacji
byłam w domu. Na drugi dzień jechałam z mamą po Lenkę, z którą
jechałyśmy do mojej babci. Pobyt u
niej był wspaniały. Razem bawiłyśmy się i wygłupiałyśmy. Chodziłyśmy na spacery, pyszne lody i zakupy. W sklepach odzieżowych przebierałyśmy się w różne ciuszki. To
było naprawdę zwariowane.
Tak nam się spodobały te nasze wariactwa, że w kolejnym dniu też poszłyśmy do sklepu. Wracając spotkałyśmy miłych chłopców, którzy
nam pomachali. Pewnie to zasługa
mojej różowej sukienki. Popołudniami siedziałyśmy na schodkach przy
domu i godzinami rozmawiałyśmy. O
czym? Chyba o wszystkim co działo
się dookoła.

2013r.

Takie zwykłe nasze wakacje.

„Wspomnienie z wakaWakacje dawno już za nami. cji”

Mamy już październik, za oknem liście
spadają. Nadchodzi coroczny chłód,
który wkrótce przerodzi się w zimę.
Brrr… Tak bardzo żal nam lata. Było
cudownie. Przede wszystkim nie musiałyśmy chodzić do szkoły, uczyć się i
pisać klasówek. W pamięci mamy kąpiele w basenie. Wiatr tak śmiesznie
rozwiewał nasze włosy. Chlapałyśmy
się do późnego popołudnia. Ale było
fajnie. Chodziłyśmy do lasu na spacery albo jeździłyśmy na rowerze wkoło
bloku. Oczywiście zawsze pod bacznym okiem mamy. Czasem udało nam
się zjeść zimne lody dla ochłody.
Osobno, też miałyśmy dużo rozrywek. Kasia pojechała do wesołego
miasteczka w Chorzowie. Ach, te karuzele. Jak one szybko mknęły. W
głowie się kręciło. Z kolei Paulina
wyjechała z rodzicami do Chalina.
Czasem grałyśmy w piłkę nożną i opalałyśmy się na kocu. Wzięłyśmy nawet
krem do opalania i czapkę z daszkiem.
Bo to bardzo ważne, gdy mocno świeci słońce. Wieczorami robiłyśmy grilla. Tak naprawdę, to robili go dorośli
a my tylko jadłyśmy smacznie wypieczoną kiełbasę. Taki to właśnie czas.
Szkoda, że już się skończył. Ale na
pocieszenie dodamy, że zostało tylko
8 miesięcy do kolejnych wakacji.

Pod koniec tygodnia wróciłyśmy już
do mnie, czyli na bloki. Dobrze mieć
koleżankę tylko dla siebie, można
się wygadać za wszystkie czasy.
Jednego dnia pojechałyśmy
do
Pawłowic na basen. Pływałyśmy,
rzucałyśmy piłką i zjeżdżałyśmy rurą. Na dole trzeba uważać, bo można napić się wody. Popołudniem poszłyśmy na spacer z moim psem
Tiną. Tina szalała a Lenka biegała
za nią jak szalona. Było bardzo we- Paulina Muchar
Katarzyna Kukuczka
soło.
Wakacje szybko minęły, chyba zbyt
szybko jak dla mnie. Teraz wracamy
do szkoły :/
Klaudia Matelska

Tegoroczne wakacje były udane. Spędziłem
je w Chorwacji, w mieście
Gradac. Na miejsce zawiózł nas autokar, którym
jechaliśmy aż 18 godzin.
Nasz hotel okazał się trzygwiazdkowy, czyli nie było
źle. Pierwszego dnia pobiegliśmy nad morze. Naszym oczom ukazał się
niesamowity krajobraz: z
przodu morze, a z tyłu góry.
Podczas wyjazdu chodziliśmy na plażę, nurkowaliśmy, łowiliśmy siatkami
ryby oraz szukaliśmy w kamieniach bursztynów. Podczas nurkowania widziałem głaz wielkości małego
samochodu, dużo ryb, krabów, jeżowców. Dalej od
brzegu było mnóstwo glonów.
W wolnych chwilach zwiedzaliśmy piękną okolicę.
Kacper Guzik

Choć wakacje już
za nami, lubimy powspominać. Po
przeczytaniu takiego artykułu będzie
cieplej na sercu.

Iskierka
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W piątek 11 października
2013r. w naszej szkole gościł
Ks. Abp Wiktor Skworc.
Spotkanie z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami
naszej szkoły odbyło się w
ramach wizytacji kanonicznej
parafii NMP Matki Kościoła
w Jastrzębiu Zdroju.
Ks. Arcybiskup docenił pracowników Zespołu Szkół Nr 10 i gorąco
podziękował wszystkim za pomoc i pracę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Podkreślił jak ważne jest integralne spojrzenie na człowieka i zauważanie wszystkich jego potrzeb niezależnie od niepełnosprawności. Zachęcił nas również do kroczenia śladami Patrona szkoły
ks. prof. Józefa Tischnera oraz do pochylenia się nad osobą bł. Jana
Pawła II w aspekcie Jego przemówień do osób niepełnosprawnych,
aby w ten sposób przygotować się do kanonizacji Papieża Polaka.

Ten dzień to okazja, aby zwrócić
uwagę na rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
W klasach czytano bajki i baśnie.
Uczniowie przygotowali okolicznościowe laurki z życzeniami i pozdrowieniami dla biblioteki z
okazji jej święta. Gościliśmy także panią bibliotekarkę z Biblioteki Miejskiej, poznaliśmy zasady
korzystania z bibliotek ogólnodostępnych. Mieliśmy także okazję zobaczyć prezentację multimedialną na temat historii książ-

Każdego ucznia Zespołu Szkół nr 10 zapraszamy do
współpracy z redakcją gazetki „Iskierka”. Każdy kto
chciałby podzielić się z innymi jakąś informacją, ciekawym wydarzeniem może przesłać swój artykuł na adres:
iskierka.jastrzebie@wp.pl
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Dnia 7 października 2013 roku do naszej świetlicy szkolnej przybył specjalny gość. Był to Pan Ramadan Al Sayed dentysta, który na szczęście nie borował nam ząbków, ale
mówił i pokazywał jak uniknąć tego przykrego dla wielu
zabiegu.
Mogliśmy na makietach szczęki
zębowej uczyć sie prawidłowego
szczotkowania zębów i zadawać
mnóstwo pytań związanych z
higieną jamy ustnej. Na koniec
spotkania zaśpiewaliśmy Panu
Doktorowi piosenkę "Szczotka
pasta" i wręczyliśmy oficjalne
podziękowanie za miłe spotkanie.
Pan Doktor z kolei obdarzył nas nalepkami "Dzielnego pacjenta".

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie
najmłodszych uczniów do grona czytelników
biblioteki szkolnej. Ta uroczystość odbyła się 21
października.
Pierwszoklasiści zostali zapoznani z regulaminem
biblioteki i zasadami wypożyczania książek, zanim
jednak zostali pasowani na czytelników, musieli rozwiązać różne zagadki oraz prawidłowo odpowiedzieć na zadawane pytania. Po zaliczeniu wszystkich
prób uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że
zawsze będą szanować książki oraz korzystać z ich
rad i mądrości. Następnie każdy pierwszoklasista został uroczyście
pasowany na czytelnika
szkolnej biblioteki i
otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz zakładkę
do książek. Wszystkim
czytelnikom życzymy
wspaniałych przygód w
świecie książek!
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książka na jesienną słotę

poleca Kacper Guzik.
Polecam książkę fantastyczną Rafała Kosika „Felix, Net i
Nika” ponieważ jest bardzo ciekawa, śmieszna a momentami
nawet trochę straszna.
Książka składa się z wielu części. Oto niektóre z nich:
Felix,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.
Felix,Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa.
Felix,Net i Nika oraz Pałac Snów.
Felix,Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności.
Felix,Net i Nika oraz Orbitalny Spisek.
Felix,Net i Nika oraz Orbitalny Spisek 2. Mała Armia.
Felix,Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka.
Fabuła opowiada o paczce przyjaciół, która nigdy się nie
nudzi, choćby tego chciała. Dla zachęty powiem, że Net ma
swojego komputerowego przyjaciela AI programu sztucznej inteligencji Manfreda. Przygody całej
paczki wciągną na pewno i ciebie.
Dodam, że książka jest polska,
czyli nie tłumaczona z żadnego
obcego języka. Czyta się ją doskonale. A akcja rozgrywa się w Polsce.

Uwaga! Uwaga!
Rusza radiowęzeł szkolny. Audycje nadawane będą
dwa razy w miesiącu, w poniedziałki o godz. 11.35. W
skład redakcji wchodzą uczniowie uczęszczający na
kółko dziennikarskie. Oczywiście, każdy chętny do
współpracy będzie mile widziany.

Jesień, wieczory coraz dłuższe. Można próbować swoich sił w kuchni. Jest sezon na jabłka– pyszne, zdrowe
owoce. Proponuję wykonanie pysznego deseru z ciasta francuskiego.
składniki:
2 słodkie jabłka typu szara reneta
opakowanie dobrego ciasta francuskiego
rodzynki
1/2 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki pasty waniliowej lub ekstraktu
sok z połowy cytryny
cukier puder
przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 200 stopni.
Jabłka obrać ze skórki, pokroić w kostkę i skropić sokiem z cytryny. Dodać cynamon i wanilię oraz rodzynki.
Ciasto francuskie pokroić w kwadraty preferowanej
wielkości (zależnie od tego jakiej wielkości rożki
chcemy mieć).
Farsz układać na połowie kwadratów z ciasta, przykrywać drugą połową i sklejać.
Piec w gorącym piekarniku do rozwarstwienia się ciasta i uzyskania złotego koloru.
Można polukrować przygotowując lukier z cukru pudru i odrobiny wrzątku.
Za: www.znajdzprzepisy.pl

Radiowęzeł jest dla WAS więc twórzmy go wspólnie!
Najbliższe audycje:

28 października, 11.35.
12 listopada, 11.35 (wyjątkowo we wtorek)
25 listopada, 11.35
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