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OWOCOWO, ZDROWO I KOLOROWO 

OWOCOWE WIEŚCI Z SP 32 
NUMER 2 MAJ 2015 ROK 

 

KOCHANI! 
Oddajemy w Wasze ręce drugi numer naszej gazetki, poświęconej owocom i zdrowiu, 
które z ich spożywania płynie. Bohaterką tego wydania jest TRUSKAWKA. W numerze 
znajdziecie nieco wiadomości o truskawkach, zagadki matematyczne oraz kolorowankę. 
Zapraszamy do lektury i współredagowania z nami kolejnego numeru. 

 

Wiersz na dobry początek 

Truskawki 

Rynek pachnie truskawkami,  

pełno ludzi z koszykami. 

Czerwoniutkie, okrąglutkie 

i do tego są smaczniutkie. 

 

Pani straganiarka w pąsach, 

lecz nie gniewa się, nie dąsa, 

bo ich zapach, kolor, smak 

kusi ludzi wokół tak. 

 

Z cukrem pudrem lub w śmietanie 

każdy ma ochotę na nie. 

Przyciągają, zachwycają 

wszystkim ludziom radość dają. 

 

Rynek pachnie truskawkami,  

chodźcie wszyscy z koszykami, 

i kupujcie, i wekujcie, 

cały rok się rozkoszujcie. 
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Czy wiesz, że… 

 

Pierwsze truskawki sprowadził, z Ameryki do Europy, Francuz Fresie za panowania  
króla Ludwika XIV. Po francusku jego nazwisko znaczy tyle co truskawka właśnie. 

 
Truskawki są pełne skarbów. Zawierają witaminę C, witaminę A, witaminę B,  

mikroelementy, żelazo, wapń, magnez i mangan. Sok z truskawek jest bakteriobójczy, 
zawiera fitoncydy. 

 
Jedzenie truskawek można polecić każdemu, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Nawet 

osoby stosujące diety i cukrzycy mogą pozwolić sobie na zjedzenie dużej ilości 
truskawek, ponieważ cukier, który w nich występuje, to łatwo przyswajalne lewulozy. 

 
Truskawki pomagają pielęgnować urodę stosowane jako maseczki na twarz. 

 Po codziennej kuracji truskawkowej (gdy rozmazana po twarzy truskawka wyschnie- 
zmyć ją letnią wodą) cera staje się gładka, jak u niemowlęcia. 

 
Truskawki należy myć pod bieżącą wodą, moczenie ich w wodzie zabiera im ich 

niepowtarzalny smak. Pamiętajmy o tym, aby ten smaczny owoc myć razem z zieloną 
końcówką, żeby woda  

nie dostała się do owocu. 
 
 
 

Z truskawką w roli głównej: 

 

Jedna z bohaterek popularnej amerykańskiej kreskówki dla dzieci, to Truskawka.  
Mądra i dobra dziewczynka, starsza siostra Jabłuszka, która zawsze pomaga 

przyjaciołom, gdy tylko tego potrzebują. Ma rude włosy i piwne oczy. Nosi bladoróżowy 
kapelusz w truskawki z zieloną kokardą i truskawką. 

 
W latach dziewięćdziesiątych bardzo popularnym programem telewizyjnym dla dzieci było 

„Truskawkowe Studio”, które tworzył Paweł Królikowski, znany aktor z popularnego 
serialu „Ranczo”. 
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Zadania z truskawkami: 

Krzyżówka 
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Zadania z truskawkami: 

 

 

 

 

ZADANIA  MATEMATYCZNE 

 

Truskawki otrzymano w Europie w końcu XVIII lub na początku XIX wieku  

ze skrzyżowania poziomki wirginijskiej i chilijskiej. Truskawka jest 

powszechnie uprawiana w krajach klimatu umiarkowanego , ponieważ posiada 

duże i aromatyczne owoce. Dorodny owoc truskawki ma około 6 cm długości 

i waży 30g, a dorodny owoc poziomki ma około 2 cm i waży 2g. 

 

1.W kobiałce znajduje się 2 kg 100 g dorodnych truskawek. Ile sztuk tych 

owoców mieści się w kobiałce, jeśli wszystkie są tej samej wielkości? 

 

2.Ile sztuk poziomek należy zebrać, aby ważyły one 1 kg? 

 

 

Na odpowiedzi czekamy, w bibliotece, do 15 czerwca. 
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Przepis na ciasto z truskawkami: 

 

Składniki: 
KRUSZONKA 

10 dag margaryny 
10 dag cukru kryształu 

20 dag mąki 
  

CIASTO UCIERANE 
15 dag margaryny (lub masła) 

15 dag cukru pudru 
3 jajka 

19 dag mąki 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

  
45 dag truskawek (lub trochę więcej 50 - 60 dag) 

  
cukier puder do posypania ciasta (niekoniecznie) 

Przepis na kruszonkę: 
W garnku rozpuścić margarynę (lub masło) na wolnym ogniu, dodać cukier, wymieszać, 

dodać mąkę i znów wymieszać. Ostudzić. 
 

Przepis na ciasto ucierane: 
Miękką margarynę (lub masło) utrzeć (zmiksować), dodać cukier puder i ponownie utrzeć 
na puszystą masę. Nie przerywając ucierania dodawać po jednym jajku i dalej ucierać. 
Na koniec dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i zmiksować na małych 

obrotach do połączenia się składników. 
 

Pieczenie ciasta: 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Tortownicę o średnicy 22 cm wyłożyć papierem  
do pieczenia. Przełożyć łyżką ciasto ucierane (jest dość gęste, ale takie ma być), 

wyrównać. Na ciasto poukładać truskawki (jeśli są duże to przekroić na połówki). Na 
truskawki posypać ostudzoną kruszonkę. Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika do  

180 stopni C i piec 65 (do 70) minut. Ostudzić i posypać cukrem pudrem. 
/Przepis pochodzi ze strony internetowej www.ciasta.net./ 
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Truskawkowa kolorowanka 

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
EWA PARCZEWSKA, JOANNA SOBCZUK I KATARZYNA SZYMECZKO 

ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA 
KOLEJNYCH OWOCOWYCH WYDAŃ NASZEJ GAZETKI. 


