Kronika szkolna
 Sprawdzian szóstoklasisty odbył
się 1 kwietnia. Rozpoczął się
o godzinie 9.00. Najpierw
uczniowie pisali pierwszą część
z języka polskiego i matematyki,
a potem, po krótkiej przerwie
drugą część, czyli angielski.
Szóstoklasiści
twierdzą,
że
zadania były łatwe, ale jak
naprawdę poszło, dowiedzą się
29 maja.
Andżelika Ośka
 W dniach 24 i 25 maja odbył się
rajd
„Przyroda
mówi
najpiękniej”. Z naszej szkoły
brało w nim udział sześć osób.
Byli też uczniowie ze szkół w
Janikowie, Woli Chodkowskiej i
PSP nr 3 w Kozienicach.

W pierwszym dniu po
długiej
jeździe
autokarem
zwiedziliśmy
Muzeum
Przyrodnicze w Zwierzyńcu, a
następnie
odbył
się
dwukilometrowy spacer do
„Stawów Echo”. Zauważyliśmy
wtedy pasące się dzikie konie.
Po godzinie drogi dojechaliśmy
do Górecka Kościelnego, gdzie
czerwonym szlakiem szliśmy do
elektrowni
wodnej
wybudowanej przez proboszcza
pobliskiej wsi. Na koniec dnia
udaliśmy się na Czartowe Pole,
tam pokonaliśmy odcinek dwóch
kilometrów.
Na
nocleg
pojechaliśmy do schroniska dla
młodzieży w Hucie Różaneckiej.

Szumy nad Tanwią
Górecko Kościelne

Następnego dnia
mieliśmy przejść osiem
kilometrów. Po pobudce
wyjechaliśmy o 9 do rezerwatu
„Szumy nad Tanwią”. Po trasie
mieliśmy starą fabrykę papieru.
Na koniec rajdu udaliśmy się do
Zamościa na zwiedzanie rynku i
na obiad. Następnie poszliśmy
pooglądać przyjeżdżające
motory, bo było właśnie
otwarcie sezonu
motocyklowego. Przyjechali
między innymi ludzie z Francji i
innych krajów. W drodze
powrotnej zajechaliśmy do
McDonalda w Puławach.

Rynek w Zamościu
Wszystkim podróż minęła
dobrze. Mamy nadzieję, że
będzie więcej takich rajdów.
Natalia Ośka
Szymon Pozorek
 Dnia 28 kwietnia na stadionie w
Kozienicach odbyły się zawody
w udzielaniu pierwszej pomocy.
Uczestniczyła w nich cała szósta
klasa oraz dwie uczennice z
klasy piątej.
Gdy przyjechaliśmy na
miejsce,
musieliśmy
zarejestrować nasze drużyny.
Mieliśmy do wykonania cztery

zadania. Nasza szkoła zajęła
ostatecznie dziesiąte miejsce. Po
zawodach otrzymaliśmy mały
poczęstunek.
Było bardzo ciekawie.
Kinga Ośka
 Akademia z okazji Święta
Konstytucji odbyła się 30
kwietnia.
Uczniowie
klasy
czwartej pod opieką pań R.
Strzelczyk i H. Boryczki
rozpoczęli
uroczystość
występem.
Śpiewali
pieśni
patriotyczne i tańczyli.

Naszym
honorowym
gościem był pan Martin Bożek.
Opowiadał
o
konstytucji.
Podziękowaliśmy mu kwiatami
za odwiedziny i przekazaną
wiedzę.
Oliwia Sendybył

CZY WIESZ, ŻE…?
Jeżeli zalejemy jakąś tkaninę np.
sokiem, warto ją jak najszybciej
posypać solą. Sól pochłonie
częściowo wilgoć, dzięki czemu
płyn nie wsiąknie zbyt głęboko
w materiał.
Zakończenie sznurówki to aglet.
Jeżeli zostawimy na noc otwarte
drzwi od lodówki, temperatura
powietrza w pomieszczeniu nie

ochłodzi się, tylko podniesie się.
Radzimy nie próbować, chyba,
że chcecie zapłacić gigantyczny
rachunek za prąd ;)
Dziesięciornica o nazwie mątwa
(sepia), to jedyne zwierzę,
którego krew wprawiana jest w
ruch jednocześnie przez trzy
serca.
Andżelika Ośka

KĄCIK LITERACKI

Opowiadanie…
- Marcin, śpisz już? – zapytałam
szeptem, wchodząc do pokoju brata. W
odpowiedzi zapalił lampkę nocną.
- Co chcesz? – ziewnął.
- Ale z nas gapy. Wiesz co jest jutro?
- Yyy… wtorek?
- Dzień Matki! Kompletnie o tym
zapomnieliśmy.
- Ups… Trzeba coś wykombinować.
- Właśnie. A kasy brak. Chyba, że
masz coś?
- Nie. Ale może upieczemy ciasto?
- To dobry pomysł, ale może dorobię
jeszcze coś. Pomyślę, dobranoc.
Cicho wyszłam z pokoju
Marcina i skierowałam się w stronę

mojej sypialni. Zastanawiałam się, co
mogę zrobić dla mamy. Laurka była
już nudną opcją. Przeszukałam biurko i
jedyne co znalazłam to stara bibuła,
którą ktoś kiedyś pochlapał wodą i
zostały ślady. Miałam jeszcze papier
kolorowy i włóczkę. Usiadłam na
podłodze zastanawiając się, co robić.
Chciało mi się spać, jednak najpierw
musiałam coś wykombinować. Nagle
wpadłam
na
genialny
pomysł.
Pobiegłam do kuchni po długie
patyczki do szaszłyków oraz szklankę
wody i lekko ochlapałam nią bibułę.
Potem wystarczyło tylko poucinać
odpowiednie
kawałki
bibuły,
odpowiednim kolorem owinąć patyczki
i zwinąć kolorowe kwiaty. Nie miałam
jednak siły, aby dorobić listki.
Wycięłam mały, niebieski prostokącik
papieru,
napisałam
na
nim
,,Wszystkiego najlepszego, Mamo!” i
przymocowałam do sporego bukietu.
Zerknęłam na zegarek: dochodziła już 1
w nocy. W duchu obiecałam sobie, że
już nigdy nie zapomnę o żadnych
takich świętach. Za dużo roboty, jak na
jedną noc. A w czerwcu jest Dzień
Ojca. Zaznaczyłam tę datę w
kalendarzu i spokojnie położyłam się
do łóżka, zasypiając z myślą o
spalonym cieście mojego brata…
Andżelika Ośka

KRZYŻÓWECZKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Ląd na morzu

2.
3.
4.
5.
6.

Bohater w czarnej masce
Stołówki dla ptaków
Spód naczynia
Część jajka
Koniec wyścigu
Emila Olszewska

- To co?!
- To trudno...
Oliwia Sendybył

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Zima. Dwa jelenie stoją na
paśniku i żują ospale siano nałożone tu
przez gajowego. W pewnej chwili jeden
z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to
stołówkowe jedzenie!
Pokoloruj mnie…

***
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda,
a ty męczysz się myciem podłóg.
Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła
samochód...
***
Mucha spotyka stonogę:
- Dlaczego nie byłaś na lodowisku?
- Bo zanim założyłam łyżwy przyszła
wiosna.
***
Niedźwiedź złapał zajączka.
Zajączek się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie
przeprosisz to, to...

Małe czy duże słonięta,
Każdy z nich o swej mamie pamięta.
I Ty też, Czytelniku kochany
Nie zapomnij o Dniu Mamy.
I nie tylko w dniu jej święta
Okazać miłość Mamie pamiętaj.

PRZYPOMINAMY, ŻE DZIEŃ
MATKI JUŻ 26 MAJA!

