Kronika szkolna

 W dniu 28 października 2015 roku
w
naszej
szkole
na
sali
gimnastycznej odbyło się uroczyste
ślubowanie pierwszej klasy. Był to
bardzo ważny i uroczysty dzień dla
naszych Koleżanek i Kolegów.
Na tę uroczystość zostali
zaproszeni: Pani Dyrektor Marianna
Fusiek, Pan Robert Boryczka,
nauczyciele, rodzice klasy pierwszej
oraz uczniowie i przedszkolaki z
naszej szkoły. Uczniowie klasy
pierwszej
przygotowali
część
artystyczną, po której Pani Dyrektor
pasowała każdego z nich na ucznia.
Po pasowaniu Pani Dyrektor wraz z
Panem
Robertem
Boryczką
wręczali upominki i legitymacje.
Pierwszaki otrzymały też prezenty
od Samorządu Uczniowskiego i

klasy drugiej. Wyglądali pięknie.
Ubrani byli na galowo, a na głowach
mieli specjalne czapki.
Po akademii koledzy z
pierwszej klasy wraz ze swoimi
rodzicami udali się na poczęstunek.
Zuzanna Staszewska
 Czwartego listopada troje uczniów
naszej szkoły pojechalo na konkurs
„Dyktando Podstawówek”, który
odbył
się
w
Kozienicach.
Uczniowie ci to: Emila Olszewska,
Dominik Hauda i Oliwia Sendybył.
W konkursie uczestniczyło 27 osób
z
różnych
szkół
powiatu
kozienickiego. Dyktando było
dosyć długie, ale poradziliśmy sobie
z nim. Szkoda, że na wyniki trzeba
czekać do grudnia.
Oliwia Sendybył

MiniWywiad
o maxisprawach
Emila Olszewska jest zwyciężczynią
tegorocznego
Szkolnego
Konkursu
Ortograficznego. Gratulujemy sukcesu.
Kleks: Jakie rady dałabyś osobom z
problemami ortograficznymi?

Emila O.: Myślę, że nie trzeba tu rad. To
wszystko zależy od tego, jak ktoś się
nauczy.
Kleks: Jakie emocje towarzyszyły Ci
podczas konkursu?
Emila O.: Na początku był stres. Bałam się,
że nie uda mi się nawet wejść na podium,
ale jakoś się udało. Oczywiście musiałam
się trochę pouczyć.
Kleks: Czy tegoroczne dyktando było
trudne?
Emila O.: W dyktandzie tylko niektóre
słowa były trudne. Wiele czasu
zastanawiałam się nad takim jednym
słowem… Jednak większość wyrazów
znałam z codziennego języka.
Wywiad przeprowadziła:
Oliwia Faustman

CZY WIESZ, ŻE…?
Nie da się kichać z otwartymi
oczami.
Węże nie mają powiek. Ich oczy
chroni przezroczysta błona.
Masła orzechowego można użyć do
usuwania gum do żucie
przyklejonych do ubrań i włosów.
Meduza może cię ukłuć nawet po
swojej śmierci.
Prędkość dźwięku jest większa w
wodzie niż w powietrzu.
Sloneczniki powoli obracają się, by
ich kwiaty były zwrócone ku
słońcu – sprytne rośliny…
Można zwisać głową w dół, a i tak
jedzenie będzie podróżować w dół
naszego układu pokarmowego,
choć będzie to dla niego prawdziwa
wspinaczka.
Rośliny gromadzą w swoich
liściach energię, którą czerpią ze
słońca.
Szkliwo zębowe jest najtwardszą
substancją, jaką wytwarza twój
organizm.
Miłosz Jemiołek

Może i nie mam powiek, ale i tak jestem
piękny!

Kuchenne Czarodziejki

Dwukolorowa babka pychotka
Składniki:
 5 jaj
 20 dag masła
 1 szklanka cukru
 2 szklanki mąki
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 1 łyżeczka aromatu
pomarańczowego
 1 płaska łyżka kakao
Wykonanie:
Masło ogrzewamy do momentu
roztopienia i zestawiamy z ognia. Jajka
ubijamy z cukrem, wlewamy przestudzone,
ale jeszcze ciepłe masło i dalej ubijamy.
Porcjami wsiewamy mąkę wymieszaną z
proszkiem do pieczenia, a następnie
dodajemy aromat. Całość dokładnie
mieszamy. Wykładamy do natłuszczonej i
posypanej bułką tartą formy babkowej z
kominkiem, zostawiając trochę do
zabarwienia jedną łyżką kakao. Ciemne
ciasto wykładamy na wierzch jasnego
ciasta. Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do temperatury 180 stopni przez około 40
minut. Po wyjęciu z formy i przestudzeniu
babkę posypujemy cukrem pudrem.
Biszkopt z budyniem i musem
truskawkowym

Składniki na biszkopt:
 2 jajka
 1/ 3 szklanki cukru
 50 g mąki pszennej
 20 g mąki ziemniaczanej
Składniki na masę:
 2 budynie waniliowe
 3 szklanki mleka
 2 łyżki cukru
Składniki na mus:
 400 g truskawek
 1 galaretka truskawkowa
Wykonanie:
Mąki przesiać. Białka oddzielić od
żółtek, ubić na sztywną pianę. Stopniowo
dosypać
cukier,
nie
przerywając
miksowania. Gdy piana stanie się sztywna i
lśniąca, zmniejszamy obroty i dodajemy po
kolei żółtka. Wsypujemy mąkę i delikatnie
mieszamy. Blaszkę wykładamy papierem
do pieczenia, wlewamy ciasto. Pieczemy w
temperaturze 180 stopni przez około 20
minut. Odlać pół szklanki mleka i
wymieszać w nim budyń. Gotować na
małym ogniu, aż zgęstnieje. Budyń wylać
na biszkopt, wystudzić. Galaretkę rozpuścić
w gorącej wodzie (100ml). Truskawki
zmiksować i połączyć z wystudzoną
galaretką. Mus wylewamy na zimny budyń
i wstawiamy do lodówki do całkowitego
stężenia.
Oliwia Zawodnik
Alicja Ślażyńska

KĄCIK LITERACKI

Listopad
Święto Zmarłych minęło,
Świeczkę się zapaliło,
Lecz mili drodzy,
Oni zostaną w sercach naszych,
Więc nie smućcie się w nocy.

Oliwia Faustman

Lubię sport

Lionel Andreas Messi Cuccittini
pseudonim Atomowa Pchła urodził się 24
czerwca 1987 r w Rosario (Argentyna).
Jego pozycja na boisku - napastnik, jego
numer – 10.
Karierę piłkarską zaczął w FC
Barcelona
w
2005
roku.
Jest
reprezentantem Argentyny. W swojej
karierze piłkarskiej strzelił ponad 410
bramek! Zdobyte nagrody to: Piłkarz Roku
FIFA oraz Złota Piłka.
Krystian Jatczak

WARTO
PRZECZYTAĆ!!!
Dzisiaj proponuję książkę Elizy
Piotrowskiej „Zmyślacz” opowiadającą o
opewnym chłopcu.
Paweł jest uczniem i chodzi do
szkoły. Jest bardzo lubiany w swojej klasie,
a wszystko dzięki niezwykłemu darowi,
który posiada: Paweł potrafi pięknie
opowiadać. Dowiadujemy się z kart tej
lektury, że chłopiec zawsze „opowiadał
swoje historie tak, że przed oczami tych,
którzy go słuchali, wyświetlały się żywe
obrazy". Opowiadał przede wszystkim o

swoim Supertacie, który co rusz przeżywał
niezapomniane przygody w egzotycznych
krajach. Opowiadał i zachwycał kolegów...
Do czasu, kiedy ktoś odkrył smutną
prawdę - Paweł nie ma ojca, wychowuje go
tylko mama. Najpierw szok, następnie złość
i chęć zemsty rówieśników, powodują, że
chłopiec zamyka się w sobie. I pewnie zaraz
okazałoby się, że sprawa przybiera

poważniejsze konsekwencje, gdyby nie
mądra wychowawczyni klasy Pawła.
Nauczycielka rozmawia ze swoimi
uczniami
i
znajduje
rozwiązanie,
proponując wystawienie przedstawienia na
zakończenie roku szkolnego, do którego
scenariusz napisze właśnie nasz bohater
Zmyślacz.
Emila Olszewska
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Amerykański zwyczaj obchodzony 30 października
Kolorowe, spadają z drzew
Brązowe kulki spadające z pewnego gatunku drzewa
Po deszczu (nie kałuża)
…………. polska jesień
Zakładamy go, gdy robi się chłodno
Zaczyna się 22 grudnia i będzie trwała do 21 marca
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
Oliwia Sendybył

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Myszka siedzi w norce. Wie, że obok
czyha kot. Nagle słyszy szczekanie psa.

„Jeśli jest tu pies – myśli sobie – to kot na
pewno się schował”. Mysz postanawia
wyjść z ukrycia. Kot wyskakuje i łapie ją.
- Widzisz mała – mówi – zawsze miałem
zdolności do języków obcych.
***
- W szkole mamy koleżankę z Afryki. A
wiesz, gdzie leży Afryka?
- Nie, ale chyba blisko, bo koleżanka
chodzi na obiady do domu.

***
- Co robi mydło, by schudnąć?
- Kąpie się dwa razy dziennie.
Zuzanna Staszewska

W listopadzie najbardziej lubię to, że liść
już opadł…

