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Robimy tort... 

Kolejny tydzień pracy rozpoczęliśmy od  akcentu. Daty 9 i 14 listopada  

zapamiętamy z pewnością na długo, bowiem koledzy z naszej klasy mają 

wtedy urodziny.  

Z tej okazji wspólnie zrobiliśmy tort i zaprosiliśmy całą szkołę na urodzi-

ny Bartka i Antka 

Dwutygodnik Klasy II 

Zaczynamy od biszkoptu. Co 

nam potrzebne?: 

 jajka 

 mąka pszenna 

 mąka ziemniaczana 

 proszek do pieczenia 

 cukier 

 olej 

I zaczynamy:) 

Opracowała: 

Agnieszka Hys 



Str. 2 Dwutygodnik Klasy II 

Ubijanie białek na 

sztywną pianę 

Mieszanie mąk z prosz-

kiem do pieczenia 
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Smarownie blachy tłuszczem i po-

sypywanie bułką tartą 

Dodawanie cukru do ubitej piany 



Dodawanie żółtek 

Str. 4 Dwutygodnik Klasy II 

Dodawanie mąk 

Wylewanie masy do blaszki 
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Wkładanie ciasta do rozgrzanego piekarnika 

Biszkopt gotowy. Czas przejść do formowania tortu:) 

Przygotowanie 

nasączenia z  

przegotowanej 

wody i cytryny 



Str. 6 Dwutygodnik Klasy II 

Czytanie instrukcji wykonanie kremu tortowego 
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Odmierzanie 250ml mleka 

Ubijanie kremu 



Smarowanie warstw biszkoptu dżemem wiśniowym 

Str. 8 Dwutygodnik Klasy II 

Stopniowe formownie tortu i….najbardziej 

wyczekiwany moment, oblizywanie kremu z 

końcówek do miksera i pojemników:) 
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Smarowanie kolejnych warstw 

biszkoptu kremem 

Str. 10 Dwutygodnik Klasy II 
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Dekorowanie tortu 



Str. 12 Dwutygodnik Klasy II 

I gotowe:) 
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Urodzinowy poczęstunek Bartka i Antka 



Str. 14 Dwutygodnik Klasy II 

Uroczyste  odśpiewanie 100 lat 

Moim marzeniem jest... 
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Str. 16 Dwutygodnik Klasy II 

Nasze zajęcia... 

Doświadczenie krysta-

lizacji soli 
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Mali projektanci 

mody 

Projektujemy 

strój na jesień 



Str. 18 Dwutygodnik Klasy II 

Prezentujemy nasze prace. Reklamujemy nasz projekt 

na pokazie mody jesiennej:) 





Linijka, centymetr, metrówka...Zaczynamy odmierza-

nie :) 

Rysowanie odcinków 
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Układamy krzyżówkę do hasła : ZAGADKA 



Str. 22 Dwutygodnik Klasy II 

Łączymy w pary wyraz z jego zdrobnieniem, dzięki czemu po-

znajemy zasadę wymiany „ch” na „sz” 



Str. 23 2014, nr 6 

Poznajemy zasady pisania listu. Jak jest zbudowany? 



Str. 24 Dwutygodnik Klasy II 

Rozwiązujemy różne zadania i zdobywamy medal „ Do-

brego  Matematyka” 
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Str. 26 Dwutygodnik Klasy II 

W tym tygodniu w naszej szkole obchodziliśmy 

Dzień Praw dziecka oraz Dzień Życzliwości 

 

W związku z tym zobaczcie co się działo…;) 

Dzień Praw Dziecka– 20 listopada 
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Str. 28 Dwutygodnik Klasy II 

Każdy z nas zapisuje wybrane przez siebie 

prawo na balonie :) 
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Dzień Życzliwości– 21 listopada 



UŚMIECHNIJ SIĘ! :) 



Dobre uczynki:) 

Uśmiechnij się do kolegi 

Uśmiechnij się do koleżanki 

Uśmiechnij się do nauczyciela 

Przybij piątkę z 3 kolegami 

Przybij piątkę z 3 koleżankami 

Przybij piątkę z 3 nauczycielami  

Uśmiechnij się do kolegi 

Uśmiechnij się do koleżanki 

Uśmiechnij się do nauczyciela 

Przybij piątkę z 3 kolegami 

Przybij piątkę z 3 koleżankami 

Przybij piątkę z 3 nauczycielami 

Pomóż rozdawać łyżki na obiedzie 

Pomóż rozdawać widelce na obiedzie 

Pomóż rozdawać talerze na obiedzie 

Pomóż rozlewać herbatę na obiedzie 

Powiedz 3 koleżankom komplement 

Pochwal 4 kolegów za coś 

Powiedz coś miłego uczniowi z innej klasy 

Zaproś 2 osoby do wspólnej zabawy 

Podziękuj 2 osobą za to że są mili 

Spytaj kolegę jak się dziś czuje 

Spytaj koleżankę jak się dziś czuje 

Pomóż koleżance odrobić pracę domową 

Pomóż koledze odrobić pracę domową  



 

Zaproś kogoś na spacer po korytarzu 

Powiedz 5 osobom że je lubisz 

Pożycz koledze lub koleżance swój ołówek na jeden dzień 

Podziękuj za obiad 

Przywitaj się z każdym uczniem naszej szkoły 

Uściśnij rękę 5 kolegów 

Uściśnij rękę 5 koleżanek 

Powiedz 3 koleżankom komplement 

Pochwal 4 kolegów za coś 

Powiedz coś miłego uczniowi z innej klasy 

Zaproś 2 osoby do wspólnej zabawy 

Podziękuj 2 osobą za to że są mili 

Spytaj kolegę jak się dziś czuje 

Spytaj koleżankę jak się dziś czuje 

Pomóż koleżance odrobić pracę domową 

Pomóż koledze odrobić pracę domową 

Zaproś kogoś na spacer po korytarzu 

Powiedz 5 osobom że je lubisz 

Pożycz koledze lub koleżance swój ołówek na jeden dzień 

Podziękuj za obiad 

Przywitaj się z każdym uczniem naszej szkoły 

Uściśnij rękę 5 kolegów 

Uściśnij rękę 5 koleżanek 



Zaproś kogoś na spacer po korytarzu 

Powiedz 5 osobom że je lubisz 

Pożycz koledze lub koleżance swój ołówek na jeden dzień 

Podziękuj za obiad 

Przywitaj się z każdym uczniem naszej szkoły 

Uściśnij rękę 5 kolegów 

Uściśnij rękę 5 koleżanek 

Powiedz 3 koleżankom komplement 

Pochwal 4 kolegów za coś 

Powiedz coś miłego uczniowi z innej klasy 

Zaproś 2 osoby do wspólnej zabawy 

Podziękuj 2 osobą za to że są mili 

Spytaj kolegę jak się dziś czuje 

Spytaj koleżankę jak się dziś czuje 

Pomóż koleżance odrobić pracę domową 

Pomóż koledze odrobić pracę domową 

Zaproś kogoś na spacer po korytarzu 

Powiedz 5 osobom że je lubisz 

Pożycz koledze lub koleżance swój ołówek na jeden dzień 

Podziękuj za obiad 

Przywitaj się z każdym uczniem naszej szkoły 

Uściśnij rękę 5 kolegów 

Uściśnij rękę 5 koleżanek 


