KALENDARIUM


1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy.



2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,



3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.



26 maja: Dzień Matki.
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KONSTYTUCJA 3 MAJA
O Konstytucji słów kilka…

z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie
prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.
https://zpe.gov.pl/a/konstytucja-3-maja/

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm
Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza
reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo
Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała
prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji
władzy państwowej.
Konstytucja tak naprawdę była Ustawą Rządową– regulowała
prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji
władzy państwowej. W tym rozumieniu tego słowa był
pierwsza ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po
amerykańskiej). Utrzymano unię polsko – litewską, została
ona jednak zacieśniona. Władza została podzielona zgodnie
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SYMBOLE NARODOWE

Symbole

narodowe

podkreślają

charakter

i niezależność kraju, do którego należą. Najczęściej
wywodzą się z historii danego narodu, co sprawia, że
służą budowaniu postaw patriotycznych. Patriotyzm jest
postawą zakładającą miłość, oddanie i szacunek dla

własnej ojczyzny; patriota jest gotowy do wyrzeczeń
i poświęceń na rzecz własnego narodu w czasie, który
tego wymaga, ale kultywuje także tradycję i kulturę
swojego kraju w czasie pokoju. Do polskich symboli
narodowych zaliczamy

flagę, godło oraz hymn.

Te symbole narodowe są ustalone prawnie przez specjalną
ustawę. Niektórzy uważają, że za symbole narodowe
można uznać także inne rzeczy - takie jak tradycje,
stroje ludowe, legendy, a nawet mundury wojskowe.
https://zpe.gov.pl/a/polskie-symbole-narodowe
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Z ŻYCIA SZKOŁY…

DZIEŃ ZIEMI

KONKURS MATEMATYCZNY

WARSZTATY PLASTYCZNE

Sernik biało-czerwony
na zimno
Składniki na masę czerwoną (truskawkową):
 600 g truskawek mrożonych (w sezonie świeże)
 3 galaretki o smaku truskawkowym
 50 ml śmietanki kremówki 30 lub 36 %
 250 g sera białego (3-krotnie mielonego lub z wiaderka)
Składniki ma masę białą (serową):
 750 g sera białego 3-krotnie mielonego lub z wiaderka
 100 ml śmietanki kremówki 30 % lub 36 %
 3 galaretki przezroczyste
 300 ml gorącej wody










Kremówkę ubijamy na sztywno dodajemy biały ser i miksujemy.
Dodajemy schłodzoną masę truskawkową, miksujemy tylko tyle
żeby składniki się połączyły. Masę przelewamy do wcześniej
przygotowanej blaszki z ciastkami.
Wstawiamy do lodówki, zostawiamy, aż masa stężeje.
W tym czasie, w gorącej wodzie rozpuszczamy trzy
przezroczyste galaretki i studzimy je.
Śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy ser i miksujemy.
Następnie wlewamy zimną, ale płynną galaretkę, miksujemy do
czasu, aż składniki się połączą.
Całość przelewamy na sztywną masę truskawkową, ponownie
wstawiamy do lodówki.
Po około godzinie sernik jest gotowy. Smacznego. :)

Dodatkowo:
 18 herbatników
Instrukcje



Blaszkę o wymiarach 26X30 wykładamy papierem do
pieczenia i układamy ciastka.
Truskawki przekładamy go garnka, podgrzewamy i blendujemy
na mus. Do gorących truskawek dodajemy galaretki i
dokładnie mieszamy, do czasu, aż się rozpuszczą. Studzimy.

https://to-co-lubie-gotuje.pl/patriotyczny-sernik-bialo-czerwony-na-zimno/

