
 

 

Mięciutka, wilgotna i mocno cytrynowa babka, doskonała do herbaty o każdej porze 

dnia. Przepis jest bardzo prosty, a przygotowanie ciasta - łatwe i szybkie. Zapraszamy 
do wypróbowania. Porcja na foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2 litry. 

Składniki:  CIASTO 

 25 dag mąki 
 25 dag cukru 

 25 dag margaryny (może być Kasia, 
Palma, dałam Palmę) 

 4 duże jajka 

 1 duża cytryna 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 LUKIER 
 3/4 szklanki cukru pudru 
 sok z 1/2 cytryny  

Przepis 

na ciasto: 

Białka oddzielić od żółtek. Żółtka utrzeć do białości (na puszystą masę) z mięk-

ką margaryną i cukrem. Dodać startą na tarce jarzynowej na małych oczkach 
całą cytrynę (wcześniej wyszorowaną i sparzoną). Następnie ubić na sztywno 

pianę z białek ze szczyptą soli i dodać do masy. Na koniec wsypać mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia lekko przestudzić w foremce, a następnie wyjąć 
z foremki i jeszcze ciepłą polać lukrem. 

Przepis 
na lukier: 

Cukier puder razem z sokiem z cytryny bardzo dokładnie wymieszać, rozetrzeć 
łyżką. Polukrować babkę po lekkim przestudzeniu. 

Czasopismo uczniów ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. kwiecień 2015 

2015 

W numerze: Rozrywka Przepis kulinarny. Zza krat 

Dużo łask Bożych z okazji Świąt Wielkanocnych dla czytelników czasopisma „SPOKO” 

Poradnik maturzysty 

Przygotowały: Aleksandra Ługowska, Agnieszka Bareja, Katarzyna Kubaj z 1ZW. 

SMACZNEGO. 

Babka cytrynowa - I miejsce w Szkolnym Konkursie na Najlepszą Babkę Wielkanocną 

- zorganizowanym przez mgr Katarzynę Konopkę i mgr Annę Pastor. 



Gazetkę redagują uczniowie i nauczyciele przy współpracy Kółka informatyczno-przyrodniczego . Kontakt 

i zgłaszanie chęci opublikowania artykułów e-mail elemeledudkielemeledudki@gmail.com, lub przez wpis 

po zalogowaniu się na stronie internetowej kółka http//zspnr4siedlce.16mb.com 

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM PRZED MATURĄ? 

Matura to sprawdzian z wiedzy zdobytej w szkole średniej. Jednak nie nale-

ży jej traktować, jak dużej klasówki, ale jak klucz, który może otworzyć 

drzwi do wymarzonych uczelni, jak świetny początek ścieżki kariery i jak 

drogę do realizowania planów. To właśnie dlatego jest nazywana egzami-

nem dojrzałości i najważniejszym sprawdzianem w życiu. W klasie matural-

nej wszyscy – koledzy, rodzice, nauczyciele, rodzeństwo – ciągłe przypomi-

nają Ci o tym ważnym wydarzeniu. W końcu Ty sam mówisz i myślisz już 

tylko o zbliżającym się egzaminie. Co robić, aby stres Cię nie paraliżował? 

Jak pokonać przedmaturalne nerwy?  

http://zdasz.to/ 

 

 

6 marca. b.r. uczniowie klasy ll LO wraz z opiekunami uczestniczyli zajęciach profi-

laktycznych „Więzienie stracony czas”. Spotkanie ze skazanymi rozpoczęło się projekcją 

filmu w więziennej celi. Następnie dzięki pani Marcie Kuźmie, rzecznikowi prasowemu 

tutejszego zakładu karnego poznaliśmy historię placówki, pracę funkcjonariuszy 

oraz życie więźniów. Mogliśmy obejrzeć ich cele i poznać warunki w jakich żyją. Mieli-
śmy okazję zdać wiele nurtujących nas pytań i uzyskać na nie wyczerpujące odpowiedzi. 

Dowiedzieliśmy się, jak łatwo ludzie nieświadomi prawa i konsekwencji swoich czynów, 

mogą pozbawić się wolności. Uświadomiliśmy sobie, że zbrodnie popełniają nie tylko 

groźni przestępcy, ale także zwykli ludzie, często zagubieni w gąszczu życiowych proble-

mów. Widok żelaznych krat w oknach, cały czas przypominał nam o specyfice i grozie 

tego miejsca. 

Dzięki temu spotkaniu mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko popeł-

nienia błędu, który może wpłynąć na całe nasze życie. Była to wspaniała lekcja, która 
uczyła pokory, pozwoliła zrozumieć i docenić znaczenie słowa „WOLNOŚĆ”. 

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej pracownikom Zakładu 

Karnego, a w szczególności pani Marcie Kuźmie za możliwość uczestniczenia w projek-

cie „Więzienie stracony czas” 

Karolina Szaniawska 
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