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Witajcie drodzy Czytelnicy!  

Z kolejnego numeru naszej gazetki dowiecie się jak zwykle o najważniejszych wydarzeniach 

szkolnych i sukcesach naszych sportowców. W „Kąciku kulinarnym” czekają na Was kolejne ciekawe 

przepisy, a w „Kąciku podróżnika” kolejne informacje o Australii. To niestety jest nasz ostatni 

numer w tym roku szkolnym, więc życzymy Wam bezpiecznych, udanych oraz słonecznych wakacji. 

Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia   

Redakcja gazetki szkolnej: 

Uczniowie klasy 2a 

Magda, Daria, Grzegorz, Jakub i Paweł 

 

 

 

http://www.iglucruise.com/promotion_id48
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Wydarzenia szkolne

Matematyczne Koło 

Fortuny 2016 

 
15.03.2016r. w naszej szkole odbył się 

Międzyszkolny Konkurs  Matematyczny dla 

uczniów szkół podstawowych „Matematyczne 

koło fortuny”.  

I miejsce: Grzebieniowska  Julia, Szymczyszyn  

Błażej z PSP nr 10 w Opolu, 

II    miejsce: Stachura  Julia, Kwiatkiewicz 

Aleksander z PSP nr  8 w Opolu, 

III   miejsce: Białokur  Michał, Praczuk  Maciej 

z PSP nr 11 w Opolu. 

GRATULUJEMY!!! 

Konkurs Młodych 

Talentów Poetyckich 

 
 

Uczniowie naszej szkoły: Joanna Kulig z kl. 3a, 

Ewa Broll i Kacper Dmytrowski z kl. 3e oraz 

Anna Domagała z kl. 2a wzięli udział W XVI 

Wojewódzkim Konkursie Młodych Talentów 

Poetyckich „Złote Pióro1”, który miał miejsce 

w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej.  

W kategorii gimnazja wyróżnienie otrzymała 

Anna Domagała za wiersz pt. „Skrawek nieba”. 

GRATULUJEMY!!! 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja2ZuT097MAhVpDJoKHZJUAUgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.zs.zabrzeg.pl%2F52-gazetka-szkolna%2Fnumer-trzeci&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEFW-NZ6bWcQLTr_as6szzbwfLegg&ust=1463489968188797
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VIII Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski 

 
31.03.2016r. miał miejsce VII Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski „Impresje’’. Nasza szkolę 

reprezentowały Julia Walecko, Dominika 

Czemeres oraz Aleksandra Wawrzyńska. Julia 

Walecko zdobyła wyróżnienie. 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Gratulacje dla 

drużyn Odyseuszy 

 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_zote_piro.jpeg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2pTJ197MAhWIVywKHSJlDM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kspig.pl%2Faktualnosci%2Fkonkurs-recytatorski-%25E2%2580%259Eteatr-jednego-wiersza&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNE1MgCdGM9fnZbd7rH-gq-cesiFHg&ust=1463491117019445
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Nasi uczniowie,  zostali Wicemistrzami Polski 

w 25. Finale Ogólnopolskim Odysei Umysłu. Ich 

zadaniem było rozwiązanie problemu 1 „Nowe 

życie rzeczy”. Drużyna, która rozwiązywała 

problem 4 „Przyatakujcie ponownie!” oraz 

drużyna, która rozwiązywała problem 2 „Połów 

pełen pomysłów” zajęły V i VI miejsce. 

GRATULUJEMY!!! 

Szkolne Koło Caritas 

rok szkolny 

2015/2016 

 
W tym roku szkolnym w SKC bierze udział 23 

wolontariuszy. Bardzo aktywnie pracują i biorą 

udział w różnych akcjach charytatywnych m.in. 

zbiórki żywności, pomoc w organizacji festynu 

z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z porażeniem 

mózgowym, praca na rzecz odnowy Katedry 

Opolskiej poprzez organizowanie w trakcie 

zebrań z rodzicami kiermaszy w szkole, 

w trakcie których sprzedawane są jako 

cegiełki własnoręcznie wykonane prace 

uczniów (np. ozdoby świąteczne). Dochód 

przesyłany jest na konto Katedry.  Wielu 

z nich jest również wolontariuszami na 

Światowych Dniach Młodzieży. 

 

 

 

 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc02.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc02.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc01.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc01.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc03.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_skc03.jpg
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Odwiedziny 

 
06.04.2016r. naszą szkołę odwiedziły dzieci 

z przedszkola nr 29. Dzieci brały udział w lekcji 

fizyki i chemii. Wykazały one duże 

zainteresowanie tematyką zajęć. 

 

 

  

 

 

 

 

Światowy Dzień 

Zdrowia 

 

7.04.2016r. obchodziliśmy Światowy Dzień 

Zdrowia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w prelekcji pt. „Szczęście to nic 

innego jak dobre zdrowie”  przygotowanej 

przez uczennice klasy 2D: M. Ibrahim, I. 

Prządo  oraz J. Knosalę. Na koniec 

przeprowadzono quiz, w którym I miejsce 

zajęli uczniowie klasy 2d, II miejsce – 

uczniowie klasy 2a, natomiast III miejsce 

przypadło kl. 2c. Co więcej uczniowie tworzyli 

plakaty – najładniejszym został wybrany 

plakat uczennic z kl. 1d. 

GRATULUJEMY!!! 

 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/DSC05693.jpg
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Opolskie Młode 

Talenty 2016 

 

Ania Domagała z kl. 2a została laureatką 4 

Festiwalu Artystycznego Opolskie Młode 

Talenty 2016. 

GRATULUJEMY!!! 

 

„Otwórz się na 

sztukę” – projekt 

realizowany wśród 

uczniów klas 

pierwszych 

 
W ramach projektu „Otwórz się na sztukę” 

uczniowie kl. 1d przedstawili uczniom klas 

pierwszych i drugich prezentację pt. „Na 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/war.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/war1.jpg
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/ania.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk6cTh4t7MAhVsJJoKHfgmAl4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fobrazkowo.com%2Fobrazek%2FKXgoDh%2F&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNFSDXGb9SWdR_r9Fzu3Nx1sep9qVA&ust=1463494131300609
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czym polega origami i jakie korzyści płyną z 

tego rodzaju  sztuki?”. Prezentacja tematu 

przyjęła formę: plakatu, wykładu, prezentacji 

multimedialnej, wystawy gotowych modeli oraz 

warsztatów origami. 

 

 

 

 

Sukces naszych 

gimnazjalistów 

w LO 1 w Opolu 

 
21.04.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w „Międzyszkolnym Konkursie Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów Miasta 

Opola” zorganizowanym przez Publiczne 

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu. I 

miejsce zdobył Paweł Maziarz z klasy 3e, II 

miejsce zajęli Magda Ibrahim z klasy 2d oraz 

Szymon Faron z klasy 2a.  

GRATULUJEMY!!! 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/SAM_0231.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2wcyB5N7MAhVMBywKHbmqBvUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spzagorow.pl%2Findex.php%2Fjezyk-angielski&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNGPhdqnFm8BzeSzZwOK4Onx3sKphg&ust=1463494492708481
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Literacki sukces 

 
Magda Ibrahim z kl. 2d zdobyła III miejsce 

w XIV edycji konkursu literackiego „Legenda 

o Opolu”. Naszą szkołę reprezentowała również 

Anna Domagała z kl. 2a. 

GRATULUJEMY!!! 

 

Zajęcia z florystyki 

 
27.04.2016r. w Zespole Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących    im. Kazimierza 

Gzowskiego  w Opolu odbyły się zajęcia 

z florystyki. Nasi uczniowie z klasy 2a, 2d 

i 3e, mogli tworzyć własne bukiety i pogłębiać 

swoją wyobraźnię. 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_FullSizeRender.jpg
http://migielicz.pl/konkurs-literacki-praska-fraszka/
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/leg2.JPG
http://blog.laflora.pl/kwiatowe-swieta/dzien-kobiet-kwiatowe-swieta/bukiety-grid
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Nagrody dla 

laureatów 

Wojewódzkiego 

Konkursu Języka 

Niemieckiego 

 
30.05.2016r. wręczono nagrody uczestnikom 

finału Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. Uroczystość zorganizował 

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim. Nasza laureatka 

Katarzyna Smolin wzięła udział w tej 

uroczystości. 

 

 

Apel 

 
05.05.2016r. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w apelu  z okazji kolejnej 

rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 maja.  

 

 

Kreatywni po 

angielsku 

http://g8opole.wodip.opole.pl/images/kolor.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57D86N7MAhVsEJoKHZDICGEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faktywnysenior.blogspot.com%2Fp%2Fjezyk-niemiecki.html&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNGDtbRmFgdx5hhNG_H6aU-0-8YXmQ&ust=1463495797082468
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_niem.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRmrOO6t7MAhXBYpoKHfQQBUMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infor.pl%2Fprawo%2Fkonstytucja%2Fomowienie-konstytucji%2F318355%2Cgaleria%2CDzien-Flagi-Rzeczypospolitej-Polskiej.html&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNFxHJKpOTUDZ69xUE2o85KTq5BjeA&ust=1463496114163697
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Za nami dwa kolejne etapy konkursu 

„Kreatywni po angielsku”. W kwietniu należało 

przygotować własną interpretację flagi 

brytyjskiej. Co więcej, do pracy trzeba było  

dołączyć krótką historię flagi brytyjskiej 

w języku angielskim. Natomiast w maju należało 

przygotować kartkę na Dzień Matki wraz 

z wierszykiem w języku angielskim.   

Oto zwycięzcy: 

1. etap kwietniowy: 

 I miejsce – Justyna Ludwikowska  

z kl. 3e 

 II miejsce – Zuzanna Janik z kl. 3e 

 III miejsce – Michał Zwoliński z kl. 2a 

 

2. etap majowy: 

 I miejsce – Zuzanna Janik z kl. 3e 

 II miejsce – Wiktoria Dąbrowska z kl. 

2b 

 III miejsce – Magdalena 

Ciesielska z  kl. 2a 

 

GRATULUJEMY!!! 

 

 

Sport 

 

 
 

Coca Cola Cup – 

chłopcy 

 
23.03.2016r. reprezentacja naszej szkoły 

rozegrała I rundę eliminacyjną turnieju 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMpLrD697MAhUHEiwKHRdtAccQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.europesongcontest.fora.pl%2F14-europe-beauty-contest%2C103%2F14-meldunek%2C1586.html&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNFPSq7LKbmDhYcTgbojvNioBm_AwQ&ust=1463496505341372
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF6__Q7t7MAhXEWywKHZXoAusQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fipragapoludnie.pl%2Fpilka-nozna%2F&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNHOBs24e0-ZHjn6FvqRPvjqwy3CkA&ust=1463497349996856
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piłkarskiego Coca Cola Cup, gdzie zajęliśmy I 

miejsce w grupie. W meczu półfinałowym 

rywalizowaliśmy z gimnazjum w Tułowicach, 

gdzie po zaciętej walce przegraliśmy 2:1. 

W meczu o III miejsce zwyciężyliśmy 9:0. 

Naszą szkołę reprezentowali : Wojtek 

Aniszewski, Kamil Lukoszek, Wojtek Danielak, 

Dawid Zaremba, Adrian Matusz, Tadeusz 

Wencel, Paweł Dzikowski, Kamil Rzeczycki, Jan 

Dogiel i Maciek Wójciak. 

GRATULUJEMY!!! 

Podwójne zwycięstwo  

 
06.04.2016r.  na lodowisku „Toropol" odbyły się 

Zawody Łyżwiarskie o Puchar Dyrektora ZSO nr 

I w Opolu dla szkół gimnazjalnych i średnich. 

Naszą  szko łę  reprezentowa l i :  Mac iek 

Fabiańczyk, Mateusz Gaida, Michał Mazur i 

Jakub Leśniak, którzy zdobyli I miejsce. Maciek 

Fabiańczyk został również najlepszym 

z a w o d n i k i e m  s z k ó ł  g i m n a z j a l n y c h . 

 

Piłka nożna 

dziewcząt 

 
06.04.2016r.  reprezentacja naszej szkoły 

w piłce nożnej dziewcząt wzięła udział w I 

etapie turnieju Coca Cola Cup. W finale nasza 

drużyna zremisowała  z gimnazjum 

Kolonowskie i o zwycięstwie zadecydowały 

rzuty karne, które niestety przegraliśmy. II 

miejsce w turnieju dało dziewczynom awans 

do następnej rundy. A oto nasza drużyna: 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMm6uJ797MAhXoIJoKHYNTDFMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fdarmowe-zdjecie-wektory%2F%25C5%2582y%25C5%25BCwiarz-sylwetka&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEuVEHW2qNic9szJufFR27FI9lUWQ&ust=1463497466069359
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/shot.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-7jX07bNAhWCB5oKHRFRDQAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkkpbydgoszcz.pl%2F%3Ftag%3Dklasa-sportowa&psig=AFQjCNFfrDsr1MYbC8ly492wAr9aY6Wxxg&ust=1466513768395883
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Julia Witola, Dominika Krawczyńska, Natalia 

Smolarek, Zuzanna Janik, Kamila Zelonka, 

Patrycja Michalska, Justyna Horbowy i Milena 

Mastalerz. 

Dwa dni wcześniej dziewczyny grały w finale 

wojewódzkim w piłce nożnej halowej 

organizowanym przez OZPN na hali 

w Komprachcicach. Nasza drużyna 

zakwalifikowała się do turnieju finałowego 

zdobywając drugie miejsce w eliminacjach. 

Wśród 8 najlepszych drużyn naszego 

województwa zajęliśmy V miejsce. 

Reprezentowały nas: Julia Witola, Dominika 

Krawczyńska, Natalia Smolarek, Zuzanna Janik, 

Kamila Zelonka, Patrycja Michalska, Justyna 

Horbowy, Milena Mastalerz, Natalia Piasecka i 

Zuzanna Jadczuk.  

GRATULUJEMY!!! 

 

MISTRZOSTWA 

OPOLA W PIŁCE 

NOŻNEJ 

 
08.04.2016r. odbył się finał Mistrzostw 

Miasta Opola w Piłce Nożnej. Reprezentacja 

naszej szkoły zajęła II miejsce. Nasi 

reprezentanci to: Wojtek Aniszewski, Kamil 

Lukoszek, Wojtek Danielak, Dawid Zaremba, 

Adrian Matusz, Tadeusz Wencel, Jan Dogiel, 

Kamil Rzeczycki, Paweł Zając i Paweł 

Dzikowski. Kamil Rzeczycki został 

najwszechstronniejszym zawodnikiem 

turnieju. 

GRATULUJEMY!!! 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_YzM9t7MAhWFkCwKHdf-BucQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sp15krosno.pl%2Fpilka-nozna%2F&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNFZmpzERBBNfCd0knPiew-ybnvcJA&ust=1463499481258849
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/multithumb_thumbs/b_1366_768_0_00_images_12999731_190287168024875_1110598086_o.jpg
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PIŁKA NOŻNA 

DZIEWCZĄT 

 
22.04.2016 odbył się finał turnieju piłki nożnej 

dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły 

znalazła się wśród czterech najlepszych drużyn 

Opola. Nasza drużyna zdobyła III miejsce. A 

oto jej skład: Milena Mastalerz, Zuzanna 

Jadczuk, Justyna Horbowy, Patrycja Michalska, 

Kamila Zelonka, Dominka Krawczyńska, Natalia 

Piasecka, Natalia Smolarek, Zuzanna Janik.  

GRATULUJEMY!!! 

 

 

MISTRZOSTWA 

OPOLA W SHORT 

TRACKU 

 
27.04.2016r. odbyły się Mistrzostwa Opola w 

Short  Tracku drużynowo w kategorii 

dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. 

Nasza drużyna w składzie : Maciej 

Fabiańczyk, Mateusz Gaida, Michał Mazur, 

Bartosz Caputa zdobyła I miejsce. 

GRATULUJEMY!!! 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN36-i997MAhVHhywKHbpICfUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sport.karlino.pl%2Fnew%2Fzapisy-na-pilke-nozna-dla-dziewczat%2F&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNHQzZJtP7fcEYElGqOxT8d7Mdyf-w&ust=1463499666298512
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/pn_dz.jpg
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm1LGm-N7MAhVDQpoKHSJgAbkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.conceptdraw.com%2Fexamples%2Fshort-track-clip-art-images&psig=AFQjCNG1XEgewfzp6QoN5l_RxnkyrKHg0g&ust=1463499948563955
http://g8opole.wodip.opole.pl/images/IMG_0132.jpg
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Kącik kulinarny 

 
Cześć!!   

Witam was w dziale przepisów.  Tym razem dwa 

przepisy na potrawy, które możecie podać na 

stół wielkanocny. 

Życzę smacznego! 

 

Sałatka Caprese 

 Składniki: 

świeży pomidor (wielkością podobny do kulki 

mozzarelli), 

świeża, biała mozzarella w kulce, 

pieprz, sól morska (do smaku), 

oliwa z oliwek (do delikatnego polania, ok.1 

łyżeczka), 

świeża bazylia 

 

  Pomidora i mozzarellę kroimy 

w centymetrowe plastry i układamy 

naprzemiennie na talerzu wraz z bazylią.  

Posypujemy  szczyptą  soli morskiej i pieprzu 

oraz polewamy oliwą. 

SMACZNEGO!!! 

 

Leczo 

 
Składniki: 

 

4 duże, dojrzałe pomidory bez skóry, 

1 żółta papryka, 

1 czerwona papryka, 

1 zielona papryka, 

1 łyżka koncentratu pomidorowego, 

1 łyżeczka soli i cukru, 

pieprz do smaku, 

3 łyżki oleju, 
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3 średniej wielkości cebule, 

4 kiełbasy (np. śląska, podwawelska), 

1 łyżeczka słodkiej i pół łyżeczki ostrej papryki 

w proszku, 

ok. pół szklanki wody. 

 

 

Wszystkie warzywa kroimy w średniej 

wielkości paski. Do garnka z grubym dnem 

wlewamy olej, wrzucamy cebulę i smażymy do 

momentu zeszklenia. Gdy cebula się zeszkli 

dodajemy kiełbasę pokrojoną  w talarki i 

smażymy przez ok.4 minuty. Po tym czasie 

dodajemy pomidory, chwilę mieszamy. 

Następnie wlewamy wodę, dodajemy 

koncentrat, paprykę i ponownie mieszamy. Gdy 

woda w większej części odparuje, dodajemy 

słodką i ostrą paprykę, sól,  pieprz i cukier. 

Całość gotujemy, aż papryka zmięknie. 

  SMACZNEGO!!! 

 

 
 

 

 

 

Waniliowa  Panna  Cotta 

 z malinami 
 

Składniki: 

250ml śmietanki 30%, 

250 ml mleka 3,2%, 

pół łyżeczki aromatu waniliowego,   

3 płaskie łyżki (ok.10-11g) żelatyny, 

0.5 łyżyczki oleju, 

3 łyżki ciepłej wody, 

świeże maliny (4 sztuki na foremkę), 

ewentualnie listek mięty do ozdobienia. 

Do garnka wlewamy mleko, śmietankę,  

aromat waniliowy, chwilkę mieszamy i 

pozostawiamy na niewielkim ogniu. W tym 

czasie żelatynę wsypujemy do miseczki lub 

kubka i zalewamy wodą (tak, aby zakryła 

żelatynę). Przygotowaną żelatynę 
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pozostawiamy do momentu napęcznienia. Gdy 

śmietanka z mlekiem będą miały ok.86 stopni 

ściągamy z palnika, dodajemy namoczoną 

żelatynę i porządnie mieszamy. Foremki lub 

filiżanki smarujemy lekko olejem, wlewamy 

mleko i śmietankę, potem wrzucamy po kilka 

malin i wkładamy do lodówki aż do stężenia. 

Następnie wyciągamy stężały deser z foremek 

poprzez zanurzenie ich w ciepłej wodzie. Panna 

Cottę podajemy na białym talerzyku obłożoną 

malinami i przystrojoną listkiem mięty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMACZNEGO!!!!!!!!!!:-) 
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Kącik  

podróżnika 

 

South Australia 

 South Australia shares its borders with 

most of the other states and territories 

of Australia. Queensland, New South 

Wales, Victoria, Western Australia and 

the Northern Territory all adjoin South 

Australia. 

 

 The capital city is Adelaide. More than 

one million people – 70 per cent of the 

state’s population – live in Adelaide. 

 

 Although South Australia is one of the 

largest of the states and territories in 

terms of size, most of it is uninhabited 

because it is dry desert country. Less 

than three-quarters of one per cent of 

its total population lives in these 

outback regions. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi3pprA1bbNAhXiF5oKHfH0B2wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpeople-dont-have-to-be-anything-else.wikia.com%2Fwiki%2FAdelaide%2C_Australia&psig=AFQjCNFCp3RTRrVGutlNJlnUxONNN2bMIw&ust=1466514240094660
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQg7an1rbNAhVJGZoKHRrNByoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.atc-digitaldesign.com%2Fjaquinta%2FHTML%2Ftutorial2%2Ftutorial%2Fsouth_australia_outback.htm&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNEpCeG_YghtAzWjh-8Gi5w1-C2KtA&ust=1466514441249856
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 The motor vehicle industry is South 

Australia’s largest industry. The 

production of grapes (and related wine-

making) is another of the major 

industries. Tourism is also vital to the 

economy. 

 South Australia’s floral emblem is the 

Sturt’s Desert Pea. 

 

 South Australia’s animal emblems are the 

Hairy-nosed (or Plains) Wombat and the 

Piping Shrike (or Magpie). 

 

 

Victoria 

 Victoria is the smallest mainland state 

– occupying only 3 per cent of the total  

 land mass. However, it has the second – 

largest population of any state of 

Australia. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ5dr317bNAhXJFZoKHceZCBgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.internationalskeptics.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D139813%26page%3D63&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNGu5cvgo6NOsazzqBPWURtoImqNxg&ust=1466514906941791
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 The capital city of Victoria is Melbourne. 

The population of Melbourne is 

approximately 3.5 million. 

 

 Victoria’s major industry is food 

production and processing. 

 Victoria has a temperate climate. 

Melbourne’s average temperatures are 

6-13°C in July and 14-26°C in January 

and February. North of the Great 

Dividing Range, the climate tends to be 

warmer and drier. 

 Victoria’s floral emblem is the Common 

Heath. 

 

 Victoria’s animal emblems are 

Leadbeater’s Possum and the Helmeted 

Honeyeater. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4pvq2LbNAhVFMZoKHYU6BgoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftravelbrochures.org%2Fnot-looking-to-save-money-on-holiday-check-out-melbournes-top-restaurants%2Fmelbournes-australia%2F&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNHg8OqXZeKpFncvcMIu-x2FS-swJw&ust=1466515129029529
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Tasmania 

 Tasmania is an island situated 150 

kilometres south of the most southern 

point of Victoria. Tasmania occupies 

68 000 square kilometres – less than one 

per cent of Australia’s total land mass. 

 

 The capital city of Tasmania is Hobart. 

The population is approximately 

200 000 people. 

 

 Tasmania has a temperate climate and 

the highest average rainfall of all the 

Australian states. The mountainous 

west receives up to 3100 millimetres 

annually, whereas the more protected 

eastern half has 400-1200 millimetres 

annually.  

 The major agricultural crops are 

potatoes, other vegetables, hops and 

apples. Sheep, cattle, and pigs are also 

raised. 

 The major industries are mining and 

manufacturing. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrIDo2rbNAhXpE5oKHbaNBJkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bobinoz.com%2Faustralias-states%2Ftasmania%2F&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNF7HmO8JIrVzeD_aO7ZePfc9BAjlg&ust=1466515650375420
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNlNie27bNAhWGIpoKHWj_CiQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.iloveaustralia.it%2Fhobart%2F&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNG2AuBZzmep5pGMsfplNsC3m-aw7w&ust=1466515773761994
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 The Tasmanian Blue Gum is the state’s 

botanical emblem. 

 

 

 

Opracowano na podstawie: 

www.pg8.opole.pl 

www.google.pl 

Spotlight on Australia Ann Dennis 

http://i2.pinger.pl/pgr177/6783140c00017ce051cd9ff2/uiui.png 

 

 

 

 

 

 

 The Tasmanian ‘Tiger’ (or Thylacine), is 

thought to be extinct. Two of these 

creatures are featured on the 

Tasmanian coat-of-arms.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjytp6a3LbNAhUGM5oKHUtEAzwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fflowerhomes.blogspot.com%2Fp%2Faustralia-nicknamed-land-down-under-is.html&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNE8Wh7cu9Rjo0_6meBBTrD4wMxDkg&ust=1466516051393182
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2Fnews%2F2013%2F03%2F130305-science-animals-extinct-species-revival-deextinction-debate-tedx%2F&bvm=bv.124817099,d.bGs&psig=AFQjCNFhMVx-tl7cGMXuMFWgIhwd44cpgw&ust=1466516150363160

