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SŁOWO WSTĘPNE 

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Pani Wicedyrektor, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, 

Pracownicy oraz Rodzice! 

 Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. To wyjątkowy czas dla wszystkich 

chrześcijan  na całym świecie. Z tej okazji chcemy przekazać nowy numer „Mod(l)niaka”.  

 W tym miesiącu przywitaliśmy kalendarzową wiosnę. Choć za oknami pogoda jeszcze 

nas nie rozpieszcza, wszyscy młodzi dziennikarze naszej szkolnej gazetki poczuli wiosenny 

przypływ energii. W tym numerze przygotowaliśmy dla Was dużo ciekawych artykułów, 

każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oto one: 

 Wszyscy wszystkim ślą życzenia… Przekażmy sobie moc dobrych życzeń na zbliżające 

się święta, 

 ŚWIĘTA WIELKANOCNE- pisownia małą czy wielką literą? Z odpowiedzią spieszy 

p. K. Ziemlicka, 

 Z czym kojarzą się święta wielkanocne naszym najmłodszym uczniom? Przekonajcie 

się! Zapraszamy do obejrzenia galerii prac naszych przedszkolaków,  

 Być kobietą, być kobietą, zapraszamy do ciekawego artykułu, napisanego z okazji 

Dnia Kobiet przez p. Milenę Janicką, 

 Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty! Przedstawimy „wystawę” fotografii pt.  Na tropie 

wiosny! Zdjęcia zostały zrobione przez naszych uczniów i w fantastyczny sposób 

przenoszą w wiosenny klimat,  

 21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza i… Dzień Poezji!- z tej 

okazji uczniowie klasy VIb zapraszają do specjalnego, zakodowanego kącika 

poetyckiego, 

 Jak staliśmy się bajkopisarzami- zapraszamy do zapoznania się z twórczością 

uczniów klasy VIb, którzy zmierzyli się z nie lada wyzwaniem! Szóstoklasiści 

stworzyli bajki wzorowane na utworach samego Ignacego Krasickiego. Polecamy! 

 Nie od razu Kraków zbudowano… Ankieta o przysłowiach- uczniowie piątej klasy 

przeprowadzili badania, dotyczące znajomości przysłów wśród najbliższych 

przyjaciół i rodziny. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety,  

 Egzaminy próbne ósmoklasistów- o tym wydarzeniu opowie nam koleżanka 

Weronika Maszorek, która w tym miesiącu przystąpiła do tego zadania,  
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 12 kwietnia to imieniny Andrzeja, Eufemii, Damiana i… Dzień Chomika! Z tej okazji 

nasza redakcyjna koleżanka Julia Zarębska przygotowała kilka ciekawostek na temat 

tych słodkich zwierzątek,  

 Święta kojarzą się z tradycją, spotkaniami z najbliższymi, życzeniami i z… pyszną 

kuchnią! Nasza koleżanka Jagoda Bernat zadbała o to, aby na naszych stołach 

pojawiło się coś dobrego i sprawdzonego,  

 W tym numerze nie może zabraknąć także Zakręconych łamigłówek. Julia Zarębska 

oraz Karina Browarska jak zwykle pobudzą nasze szare komórki do pracy,  

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury!  

 

    Redakcja Mod(l)niaka 
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MOC ŻYCZEŃ 
 
Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!  

 

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, 
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa 

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, 
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”. 

św. Jan Paweł II 

  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i szczęścia osobistego. Oby nigdy nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości. Niech 
czas wielkanocny utrzyma wszystkie Wasze marzenia w mocy!   

Zasiądźmy przy wielkanocnym stole w atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia, 
abyśmy w pełni potrafili czerpać siłę ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech podczas tych świątecznych dni w Waszych sercach zagości miłość, radość i nigdy 
niegasnąca nadzieja. 

 

Rafał Nowak  

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej  
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Drodzy Czytelnicy „Mod(l)niaka”! 

  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy życzyć Wam przede 

wszystkim dużo zdrowia! Spędźcie ten czas w pogodnych nastrojach. Niech te Święta będą 

przepełnione wiarą, nadzieją, miłością i radością! Oby wiosenne nastroje Was nie opuszczały!  

Życzymy Wam wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze! 

 

Redakcja Mod(l)niaka 
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BEZBŁĘDNE ŚWIĘTA 
Według polskich reguł ortograficznych nazwy świąt oraz dni świątecznych zapisujemy 

wielką literą, dlatego napiszemy: Wielki Tydzień, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka 

Sobota, Święta Wielkanocne, Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna czy Poniedziałek 

Wielkanocny.  

Wiele wątpliwości pojawia się przy zapisie wyrazów „Ś/święta W/wielkanocne”. 

Według zasad ortograficznych tę nazwę opisową powinniśmy zapisać małymi literami, jednak 

ze względów emocjonalnych, uczuciowych, podczas pisania życzeń, możemy zapisać te 

wyrazy wielkimi literami (Święta Wielkanocne).  

Warto wspomnieć także o zapisie obrzędów, zabaw i zwyczajów. Według reguł 

ortograficznych zapisujemy je małą literą, czyli życzymy sobie mokrego śmigusa- dyngusa 

podczas lanego poniedziałku. Wcześniej święciliśmy palmę wielkanocną, natomiast w Wielką 

Sobotę wkładamy do koszyczka, zwanym święconką, pisanki, lukrowego baranka itd.  

Jeśli pisanie i składanie życzeń jest jeszcze przed Wami, mam nadzieję, że te kilka 

wskazówek pomoże Wam napisać bezbłędnie świąteczną kartkę lub SMS.  

 

Karolina Ziemlicka 
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
 OCZAMI PRZEDSZKOLAKÓW 

Uczniowie klasy „0a” podczas ostatnich zajęć przeprowadzonych stacjonarnie w 
szkole, omawiali temat pt. „Wielkanocne zwyczaje”. Stworzyli prace plastyczne, które 
przedstawiają ich skojarzenia związane z Wielkanocą. Barwne ilustracje, przepełnione 
świątecznymi symbolami pomogą nam wrócić pamięcią do radosnych, wiosennych chwil. 
Dzieci bardzo starannie zobrazowały swoje pomysły. Zachęcamy do dokładnego przejrzenia 
poniższych prac. 

Milena Janicka 
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BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…  
CZYLI KRÓTKA HISTORIA DNIA KOBIET 

 

Corocznie obchodzimy Święto Kobiet 8 marca , tak jest od 1910 roku. Jednak nie 

wszyscy znają burzliwą historię tego święta, której korzenie sięgają aż starożytnego Rzymu. 

Obchody te nazwane „Matronalia” przypadały w pierwszym tygodniu marca. Celebrowanie 

tego święta związane było z kultem płodności i macierzyństwa – mężowie w tym czasie 

obdarowywali swoje żony prezentami. 

Oficjalny początek Międzynarodowego Dnia Kobiet ustanowiono w 1910 roku 

podczas konferencji poświęconej prawom kobiet w Kopenhadze. W kolejnych latach święto 

zyskiwało na popularności i podbijało kolejne państwa, obiegając świat. 

Obecnie Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony  jest w kilkudziesięciu krajach na 

całym świecie. Wśród nich jest m.in. Albania, Białoruś, Brazylia, Cypr, Francja, Rosja, 

Ukraina, czy Włochy. 

 Rosjanie święto pań celebrują jako dzień wolny od pracy, wznosząc toasty 

szampanem.  

 We Włoszech obchody rozpoczynają się już tydzień wcześniej i są wyjątkowo huczne. 

Kobiety dostają prezenty nie tylko od mężczyzn, ale obdarowują też upominkami 

siebie nawzajem.  

 Na Białorusi kobiety z okazji 8 marca dostają premię.  

 W Wietnamie Dzień Kobiet obchodzony jest w ciągu roku aż dwukrotnie – 8 marca        

i 20 października.  

 Wielka Brytania stawia na edukację, organizując tego dnia wykłady i spotkania 

dedykowane prawom płci pięknej. 

 W Chinach kobiety pracują tylko przez połowę dnia.  

 W słonecznej Tunezji święto pań obchodzone jest dopiero 13 sierpnia.  

Są też miejsca, takie jak na przykład Iran, gdzie celebrowanie Dnia Kobiet jest surowo 

zabronione. 
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Dzień Kobiet w Polsce po II wojnie światowej nosił miano święta państwowego i przez 

długi czas posiadał piętno czerwonego goździka i rajstop. W zakładach pracy panie 

obdarowywano mydłem i kawą.  

Pomimo upływu lat, celebrowanie Dnia Kobiet nie traci na popularności. Obecnie           

w Polsce często odbywają się liczne happeningi, manifesty i wykłady związane                                 

z równouprawnieniem. Z kolei panowie obdarowują bliskie swojemu sercu kobiety 

upominkami zdecydowanie bardziej wyszukanymi niż w czasach komunizmu. 

 

Milena Janicka 
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WIOSNA, WIOSNA, 
WIOSNA ACH TO TY! 

 
Właśnie zaczęła się kalendarzowa wiosna. Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Nasi 

szkolni fotoreporterzy postanowili poszukać pierwszych oznak tej pięknej pory roku. 

Połączyli przyjemne (dla wielu naszych dziennikarzy fotografia to pasja, poza tym  miło 

odpocząć na świeżym powietrzu od nauczania zdalnego) z pożytecznym („praca” w gazetce 

szkolnej to poważna sprawa ). Poniżej przedstawiamy piękną galerię prac naszych młodych 

fotoreporterów. Życzymy miłego odbioru i mamy nadzieję, że wprowadzimy Was w 

wiosenny klimat.  

 

Autor: Kacper Frątczak kl. V 
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Autor: Kamil Kołodziejczak kl. VI b 
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Autor: Wiktoria Sobczak kl. VI b  
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Autor: Wiktor Kluczyński kl. VIb  
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Autor:  Mateusz Banaszek kl. V 
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21 MARCA- TO NIE TYLKO  
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

Według kalendarza 21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza i… 

Dzień Poezji. To święto zostało ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego 

dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania oraz nauczania poezji na całym świecie.  

Z tej okazji, uczniowie klasy VI b, stworzyli specjalny kod QR, który przeniesie Was, 

drodzy Czytelnicy, do wyjątkowych wierszy o wiośnie. Czytajmy poezję nie tylko w dni jej 

święta!  

 

 

JAK ZOSTALIŚMY BAJKOPISARZAMI? 

 Ostatnio, na lekcji języka polskiego, uczniowie klasy VI b mieli niewątpliwą 

przyjemność zapoznać się z twórczością Ignacego Krasickiego. Szóstoklasiści poznali także 

inne oblicze bajki jako gatunku literackiego. Szybko obalili mit, że bajka to wyłącznie długi 

utwór, pisany prozą, w którym bohaterami są księżniczki i rycerze.  

 Według słownika terminów literackich bajka to krótki, wierszowany utwór, który 

zawiera naukę. Ponadto, bohaterami tego dzieła najczęściej są zwierzęta, które uosabiają 

określone postawy ludzkie.  

 Uczniowie klasy VI  postanowili zmierzyć się z bajką i napisać samodzielnie utwór, 

który będzie inspirowany twórczością Ignacego Krasickiego. Czy udało się to naszym 

szóstoklasistom? Czy osiągnęli zamierzony cel? Przekonajcie się sami! 

Karolina Ziemlicka  
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„Rozmowy podwórkowe” 

Pewnego pięknego dnia, gdy Burek prowadzał się po podwórku, 

coś go zdziwiło! 

Na podwórku zjawił się Azor. 

I rzecze: Nigdy nie widziałem takiej pięknej kości. 

Gdy tak rozmawiali, przyleciała sroka i gnat zabrała. 

A Burek i Azor przyglądali się, jak sroka z gnatem odleciała. 

Ilona Muszyńska 

 

„Mądrość kwoki” 

- Bez biegania, bez biegania –  

Pani kwoka powtarzała, ale kaczki nie słuchały, 

lecz po łące wciąż brykały. 

Dnia pewnego jedna z kaczek  

biegła przez łąkę i bęc! 

Na kłodę upadła, a kwoka przestrzegała, 

ale kaczka to ignorowała. 

Teraz już zrozumiała. 

Gdyby posłuchała, to by noga ją nie bolała. 

Inka Malewicka 

 

„Zające i wilk” 

Przyszedł zając w odwiedziny 

do swej rodziny. 

Gaworzyli, zajadali 

i o wilkach rozmawiali. 

Przyszedł wilczur, splądrował dom, 

zającom udało się uciec, daleko stamtąd. 

Mówią odtąd zajączki: „Nie wywołuj wilka z lasu, 

bo robi zamieszanie i dużo hałasu”. 

Julia Zarębska 
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„Lis i zając” 

Pewnego wiosennego popołudnia 

lis wszedł do pięknego i zadbanego ogródka. 

Zobaczył tam małego szarego zajączka, 

który wskoczył do niewielkiej norki. 

No i lis chciał zobaczyć co w tej norce jest. 

Do norki wskoczył też. 

A gdy zając, lisa zobaczył nie protestując 

zapytał czy chce coś do picia. 

Lis odpowiedział : Tak,  poproszę herbatę. 

A zając nawet lisa nie znał. 

Lis okazji nie marnował, całą norkę obrabował. 

A gdy zając przyszedł już z herbatą, 

zorientował się, że całą norkę mu obrabowano. 

Zając zapłakany powiedział: - Następnym razem zapamiętam, 

Nie rozmawiaj z obcymi i nie zapraszaj nikogo obcego do domu! 

Wiktoria Sobczak  

 

“Sowa i krowa” 

W lesie żyła sobie sowa, 

Jej przyjacielem była krowa. 

Razem podążały przez świat, 

Choć miały kilkanaście lat. 

Sowa mądrością się wykazywała, 

I krowę we wszystkim pokonywała. 

Krowa nie mogła tego znieść, 

Powiedziała sobie „cześć”. 

Przyjaźń ich nie wytrzymała, 

Ale nauczkę im dała. 

Igor Stępień 
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„Kaktus i róża” 

Na parapecie w złotej donicy rosła sobie dostojna  czerwona róża.  

Była tak piękna ,czerwona i duża , 

 kaktus zerkał na nią z zachwytem i z zazdrością troszkę.  

A ona się wdzięczyła ,kręciła i błyszczała jak królowa . 

,,Jestem taka piękna ,kolorowa , ludzie mnie kochają, a ciebie się boją bo kłujesz strasznie” 

I smutno się kaktusowi zrobiło.  

Stał tak sobie z boczku i patrzył na zachwyty gości jak podziwiali piękną różę. 

Pewnego ranka piękne płatki zaczęły spadać na podłogę.  

Jeden, drugi, trzeci  gospodyni przyszła ją podlać i już się nią tak nie zachwycała.  

Róża była smutna coraz smutniejsza wszystkie płatki opadły.  

Kaktus patrzy i widzi jej smutek i mówi do niej: „Nie płacz mimo ,że byłaś dla mnie taka 
złośliwa to cię lubię i piękna jesteś przyjdzie wiosna i znowu zakwitniesz pięknie na 
czerwono”.  

,,Jesteś  prawdziwym przyjacielem nie zachwycasz się moja zewnętrzną urodą”- powiedziała 
róża.  

A kaktus na to: „Bo zewnętrzne piękno jest kruche i szybko przemija ,a najważniejsze to to co 
mamy w środku” 

                                                                                                                           Oskar Błaszczyk  

 

„Dwa zające” 

Były raz sobie Zające dwa, 

co cały czas kłóciły się. 

Już od samego rana sprzeczały się o marchewki 

i nawet nie zauważyły, 

że do domu kreta spadł stos marchewek. 

A nasz kret chciał podziękować zającom, 

Którego nazwać swoim przyjacielem. 

Morał z tej bajki jest taki: 

Gdy dwóch się bije tam trzeci korzysta. 

Szymon Malek 
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„Leniwa wiewiórka” 

W zielonym gaju za starymi dębami,  

żyła leśna marzycielka ze swymi siostrami. 

Rudy ogonek, ruda sukienka,  

ruda wiewiórka imieniem Zosieńka. 

Całymi dniami na gałęzi leżała, 

nic nie robiła, a wszystko mieć chciała. 

Siostry jej pilne, uczciwe, zuchwałe, 

codziennie zapasy na zimę zbierały. 

Zosia o przyszłość zanadto nie dbała, 

nadeszła zima i sama została. 

Głodna, bez domu i bez rodziny, 

strojąca te swoje kapryśne miny. 

Starsze wiewiórki przezorne były, 

dlatego zimą spokojnie śniły.  

A Zosia o przyszłość latem nie dbała, 

dlatego zimą z niczym została. 

Bartosz Kasiorkiewicz 

 

„Kucharz Filip” 

Kucharz Filip zupę gotuje. 

Próbuje, próbuje i smaku żadnego nie czuje! 

Na pomoc woła starszych kolegów,  

Co wymowę niemałą mieli. 

Tak wszyscy gotowali i próbowali, 

Że w garze nic nie zostało! 

Gdzie kucharek sześć, 

Tam nie ma co jeść! 

Filip Malek 
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NIE OD RAZU KRAKÓW ZBUDOWANO… 
JAK TO JEST Z TYMI PRZYSŁOWIAMI? 

 
Przysłowia…  Każdy z nas ich używa, czy jednak wiemy, co oznaczają?  Podczas 

lekcji języka polskiego uczniowie klasy piątej poznali definicję przysłowia oraz postanowili 
sprawdzić swoją wiedzę w tym temacie. Okazało się, że znajomość przysłów jest mocną 
stroną naszych piątoklasistów.  

Podczas ciekawej dyskusji wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto byłoby 
sprawdzić znajomość przysłów wśród naszych najbliższych. W zespole badawczym wzięli 
udział: Mateusz Banaszek, Karina Browarska, Piotr Rogalski i Maria Sadecka. 

Poniżej została przedstawiona ankieta z wynikami badań. Zapraszamy! 
 

Wnioski z przeprowadzonej ankiety: 

 W ankiecie wzięło udział osiem  osób ( 5 kobiet oraz 3 mężczyzn). 

  Wiek ankietowanych to przedział: od 10 lat do 54 lat. 

 Wszyscy ankietowani zrobili prawidłowo pierwsze zadanie. Oto one: 

Proszę połączyć ze sobą odpowiednie części przysłów: 

a) Fortuna kołem…. 
b) Gdy kota nie ma…. 

c) Nie od razu…. 
d) Wyszło szydło… 

e) Kto pod kim dołki kopie… 

 

1. z worka. 
2. ten sam w nie wpada. 

3. myszy harcują. 
4. się toczy. 

5. Kraków zbudowano. 

Rozwiązanie: 

A4 ; B3 ; C5 ; D1 ; E2 

 100% ankietowanych prawidłowo wytłumaczyło znaczenie podanych przysłów.  

Proszę powiedzieć, co oznaczają podane przysłowia: 

a) Apetyt rośnie w miarę jedzenia. 

b) Dzieci i ryby głosu nie mają. 
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c) Nie chwal dnia przed zachodem słońca. 

Rozwiązanie: 

a) Apetyt rośnie w miarę jedzenia- im więcej coś mamy, tym więcej pragniemy 
b) Dzieci i ryby głosu nie mają- dzieci nie mogą zabierać głosu w ważnych sprawach, 

dorośli nie liczą się  ze zdaniem dzieci 
c) Nie chwal dnia przed zachodem słońca- nie należy cieszyć się z pozytywnych efektów 

zbyt wcześnie, bo można zapeszyć. 
 

 Tylko trzy osoby z ośmiu (co daje 38% badanych) mają swoje ulubione przysłowie. 
Oto one: 

 Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.  
  Co cię nie zabije, to cię wzmocni. 
  W marcu jak w garncu. 

 Ostatnie zadanie sprawiło ankietowanym najwięcej problemów.  Oto one: 

Proszę rozpoznać przysłowie na podstawie obrazka. 

Rysunek 1.  Rysunek 2.  

Rysunek 3.   Rysunek 4.  

 

Rozwiązanie: 

Rysunek 1. Trafiła kosa na kamień. (100% ankietowanych odpowiedziało dobrze) 
Rysunek 2. Nie święci garnki lepią.  (62% ankietowanych odpowiedziało dobrze) 

Rysunek 3. Paluszek i główka to szkolna wymówka. (87% ankietowanych 
odpowiedziało dobrze) 

Rysunek 4. Człowiek człowiekowi wilkiem. (62% ankietowanych odpowiedziało 
dobrze). 
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EGZAMINY PRÓBNE W NASZEJ SZKOLE 
 

W dniach 17-19 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Modlnej odbyły 
się stacjonarne, próbne egzaminy klas ósmych. Arkusze przygotowane zostały 
przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzono je na 
podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Pierwszego 
dnia o godz. 9:00 uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. 
Kolejnego dnia o tej samej godzinie wszyscy zebrani podjęli się rozwiązywania 
zadań z matematyki. W piątek natomiast uczniowie napisali egzamin z 
wybranego języka nowożytnego. Wszystko przeprowadzone zostało w pięciu 
specjalnie przygotowanych salach z zachowaniem wszystkich wytycznych 
sanitarnych. Uczniowie, którzy nie wzięli udziału w diagnozie zorganizowanej 
w szkole mogli samodzielnie rozwiązać testy w domu.  

 

Weronika Maszorek, kl. VIII 
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CHOMICZY KĄCIK 

 

12 kwietnia obchodzony jest Dzień Chomika. Z tego powodu przygotowałam 10 
ciekawostek na temat tych wyjątkowych zwierząt. 

 

1.Najpopularniejsze rasy to: chomik syryjski, dżungarski, chiński i roborowskiego. 

2.Mają16 zębów. Siekacze czyli przednie zęby tych zwierząt stale rosną, dlatego chomiki 
muszą je ścierać. 

3.Prowadzą nocny tryb życia. 

4.Chomiki mają zdolność hibernacji. Kiedy temperatura jest bardzo niska zapadają w głęboki 
sen. 

5.Nie lubią kąpieli wodnych , ale czyszczą futro poprzez tarzanie się w piasku. 

6.Mają słaby wzrok, ale za to świetny węch oraz słuch. 

7.Są to bardzo ruchliwe zwierzątka-na wolności przebiegają nawet do 8 km dziennie. 

8.Można je nauczyć sztuczek. 

9.Temperatura ciała chomika jest taka sama jak człowieka. 

10.Są samotnikami. 

 

Julia Zarębska kl. VIb 
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COŚ NA ZĄB 

Składniki 
Ciasto: 
3 jajka 
2 szklanki mąki pszennej tortowej 
1 szklanka mleka 
2 łyżki bułki tartej 
3 łyżki kakao 
1 szklanka cukru 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
 
Dodatkowo: 
masło do posmarowania formy 
bułka tarta do posypania formy 
cukier puder do posypania ciasta  

Sposób wykonania przepisu (babki 
kakaowej): 

1. Mleko zagotować z kakao i wystudzić. 
2. Jajka utrzeć z cukrem na puszystą masę, stopniowo dodawać mąkę pszenną, proszek do 
pieczenia, bułkę tartą i mleko z kakao. Dokładnie wymieszać. 

3. Przełożyć do foremki na babkę, posmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. 

4. Piec około 45 - 50 minut w temperaturze 180 stopni. Sprawdzić suchym patyczkiem czy 
jest upieczona. Ciepłą wyjąć z formy. 

5. Upieczoną babkę wystudzić i posypać cukrem pudrem lub polać czekoladową polewą. 
Kroić i podawać. 

 Polewa czekoladowa 

Składniki: 

100g masła lub margaryny 

50g kakao 

120g cukru pudru  

4 łyżki mleka ( w przypadku użycia masła) lub 2 łyżki mleka ( w przypadku użycia 
margaryny) 

Sposób wykonania polewy czekoladowej: 

1.cukier puder najlepiej przesiać, żeby był gładki. 

2.Masło (lub margarynę) roztopić w rondelku. Do roztopionego tłuszczu dodać kakao, cukier 
puder i mleko. Dobrze wymieszać trzepaczką i nie gotować. (Gdyby polewa była jeszcze za 
gęsta, dodać odrobinę mleka). 

Jagoda Bernat, kl. V 
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ZAKRĘCONE ŁAMIGŁÓWKI 
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