Kronika szkolna

trzecia przygotowały część artystyczną
zakończoną galą oskarową dla
nauczycieli. Następnie
przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego przekazała
nauczycielom życzenia.

Oliwia Sendybył

 Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
odbyła się na sali gimnastycznej 30
września 2015 roku od godziny 16.00
do 19.00. Na dyskotece byli uczniowie
wszystkich klas. Konkursy były
zabawne. Pierwszy konkurs był to
taniec na kartce, a jedna z par - Oliwia
S. i Krzysiek S. - szczególnie się
popisała, ponieważ Krzysiek wziął w
pewnym momencie swoją tancerkę na
barana. Szkoda, że nie wygrali. Za to
wygrali Ola W. i Łukasz B.
Nagrodami w tym konkursie były
jabłka. Drugi konkurs polegał na tym,
że chłopcy musieli przejść z jednego
końca sali na drugi z piłeczkami
pingpongowymi na łyżeczkach. W tym
konkursie wygrał Karol K. Potem była
jeszcze „wojna gangów” (chłopaki na
dziewczyny. Mamy nadzieję, że
wszyscy bawili się fajnie.

Zuzanna Staszewska
Alicja Ślażyńska
 Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
odbyła się 13 października o godzinie
10.00. Przybyli na nią nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie. Klasy szósta i

 Dnia 12 października 2015 roku odbył
się w naszej szkole konkurs
ortograficzny. Wzięło w nim udział 16
uczniów z klas IV, V i VI. W tym roku
najlepsi okazali się: Emila Olszewska,
Dominik Hauda i Oliwia Sendybył. Na
polu ortograficznym wyróżnili się
także: Miłosz Jemiołek, Paweł
Grzechnik i Maja Bogumił.

MiniWywiad
o maxi sprawach
Drodzy Czytelnicy, przed Wami
wywiad
z
naszym
supersportowcem,
Mateuszem Domagałą, który zajął II miejsce w
Mistrzostwach Gminy Kozienice w Biegach
Przełajowych.

Kleks: Na jakim dystansie biegłeś?
Mateusz: W sumie to biegłem na
dystansie 1 km.
Kleks: Jakie uczucia towarzyszyły Ci, gdy
wygrałeś?
Mateusz: Było to dla mnie wielkie
zaskoczenie, na pewno też czułem się
dumny z siebie.
Kleks: Kto tak dobrze przygotował cię do
biegów?

Mateusz: Pomagała mi pani Ewa Bogacka
oraz mój trener za co bardzo dziękuję.
Kleks: Jacy byli twoi przeciwnicy?
Mateusz: Myślę, że moi przeciwnicy byli
różni, czyli starsi, młodsi, szybsi,
wolniejsi.
Kleks: Czy było ciężko pokonać swoich
przeciwników?
Mateusz: Oczywiście, miałem z tym
problem jak to każdy uczestnik.
Kleks: Bardzo dziękuję za wspaniały
wywiad.
Mateusz: Ja również.
Oliwia Sendybył

wrzesień – natomiast nazwa tego
miesiąca pochodzi od wrzosów;
dawniej
używano
też
nazwy pajęcznik związanej z nićmi
babiego lata
październik pochodzi
od
wyrazu paździerze
oznaczającego
suche łodygi lnu.
listopad – nazwa miesiąca pochodzi
od spadających liści; listopadowe
przysłowie: Jaki listopad, taki będzie
marzec, prorokuje stuletni starzec
grudzień to ostatni miesiąc roku;
panujący
w
tym
czasie
mróz grudzi ziemię, czyli zamienia ją
w zamarznięte bryły

Emila Olszewska

Kuchenne Czarodziejki

CZY WIESZ, ŻE…?
Polskie nazwy miesięcy mają swoje znaczenie.
Oto one:
styczeń - nazwa tego miesiąca
pochodzi od słowa stykać, ponieważ
na przełomie grudnia i stycznia stary
rok styka się z nowym. Początkowo
miesiąc ten nazywał się tyczeń
luty - nazwa miesiąca pochodzi od
określenia srogich mrozów. Używano
również takie określenia, jak sieczeń
marzec – nazwa marzec pochodzi od
łacińskiego Martius,
czyli
miesiąc Marsa, boga wojny
kwiecień – a nazwa tego miesiąca
pochodzi od rozkwitających kwiatów;
dawniej kwiecień nazywano zwodzikwiatem
maj - od imienia rzymskiej bogini Mai
pochodzi nazwa maj
czerwiec – nazwa tego miesiąca
pochodzi
od
wyrazu
czerw
oznaczającego larwę pszczoły
lipiec - nazwa pochodzi od lipy, która
właśnie w tym miesiącu zakwita
sierpień – dawniej sirzpień; nazwa
tego miesiąca pochodzi od używanego
podczas żniw sierpa; inna nazwa to
stojączka












Pierogi ze szpinakiem i serem feta
300 g mąki pszennej
esencja do duszonych warzyw Knorr
120 ml wody
1 jajko
5 g soli
500 g szpinaku (świeżego lub
mrożonego)
200 g sera feta
3 cebule szalotki
4 ząbki czosnku
1 łyżka masła

Krok 1
Za pomocą miksera wymieszaj mąkę z
solą, ciepłą wodą i jajkiem. Następnie wyrabiaj
ręcznie gładkie ciasto pierogowe. Gotowe
odstaw do lodówki na 20 minut.
Krok 2
Przygotuj farsz. Szpinak oczyść.
Szalotki i czosnek pokrój w drobną kostkę.
Krok 3

Na patelni smaż czosnek i szalotki.
Następnie dodaj szpinak i esencję do
duszonych warzyw Knorr. Smaż przez kilka
minut do momentu, kiedy wszystko się
połączy. Po usmażeniu, jeśli to konieczne,
odlej nadmiar płynu. Przełóż szpinak do miski.
Krok 4
Dodaj ser feta i wszystko dokładnie
wymieszaj. Odstaw do lodówki na 20 minut.
Krok 5
Ciasto pierogowe rozwalkuj na cienkie
placki. Wytnij małe, okrągłe kształty, nakładaj
farsz i lep pierogi.
Krok 6
Pierogi ugotuj w osolonym wrzątku.
Podawaj od razu lub na przykład odsmażone.
Kopytka z twarogiem
1 kg ugotowanych, zmielonych
ziemniaków
 0,5 kg mąki pszennej
 2 łyżki mąki ziemniaczanej
 1 jajko
 25 dag zmielonego twarogu
 sól
 masło
 bułka tarta
 cukier
Krok 1
Z ziemniaków, mąki, jajka, twarogu i soli
wyrobić ciasto. Formować wałki o średnicy
około 2 – 3 cm. Pokroić skośnie (jak kopytka)
o długości 7 cm. Ugotować.
Krok 2
Wyłożyć na talerz. Polać roztopionym
masłem z bułką tartą, posypać cukrem. Jest to
pyszne danie uwielbiane przez dzieci.
SMACZNEGO!


Oliwia Zawodnik
Alicja Ślażyńska

Zaraz wpadnę do was!”.
Wiatr wieje,
Smutna teraz jesień jest
I Święto Zmarłych się zbliża.
Szum liści zniknie wnet…
Oliwia Faustman

WARTO
PRZECZYTAĆ!!!
Bardzo lubię czytać książki z serii
„Mikołajek”. Jej autorami są Rene Goscinny i
Jean Jacque Sempe. Jest to książka o
przygodach chłopca Mikołaja i jego kolegów
Alcesta, Ananiasza, Kleofasa, Gotfryda,
Euzebiusza, Rufusa, Joachima i Makcencjusza.
Historia ta rozgrywa się we Francji.
Książka dlatego mi się podoba,
ponieważ przygody Mikołaja są bardzo
śmieszne, wesołe, ciekawe i fantazyjne. Dzięki
nim mogę się zrelaksować i odpocząć od
nauki. W tej książce również są opisane
przygody rodziców Mikołaja i całej jego
rodziny, a także znanych Mikołajkowi osób
między innymi:
pani wychowawczyni
Mikołaja, pana wychowawcy i sąsiadki
Jadwini. Nawet te nieprzyjemne i niemiłe
przygody są opisane w sposób śmieszny i
wesoły.
Polecam tą książkę wszystkim
dzieciom, a nawet i dorosłym.

Emila Olszewska

Lubię sport

KĄCIK LITERACKI

Październik
Deszczu chlupot słychać,
Kałuże wołają nas.
„Zaraz będę,

Robert Lewandowski pseudonim
Lewy (ur 21 sierpień 1988). Wychowywał
się w sportowej rodzinie. Tata uprawiał
judo i grał w piłkę nożną, a mama należała
do
pierwszoligowego
klubu
AZS
Warszawa.

Swoją przygodę sportowca zaczął
dzięki tacie w klubie Partyzant Leszno, ale
nie był ich zawodnikiem. Pierwszym jego
klubem, w którym grał, była Varsovia
Warszawa (1997), z którym był związany
siedem lat. Po grze w klubach: Delta
Warszawa (2005) oraz Legia Warszawa
(2005-2006) i Znicz Pruszków (20062008) zaczął grać w pierwszoligowym
klubie Lech Poznań (2008-2010). Po

udanej karierze w polskich klubach
sportowych
znalazł
się
na
międzynarodowych stadionach w klubie
Borussia Dortmund (2010-2014) i Bayern
Monachium (od 2014).
W Reprezentacji Białoczerwonych
Lewy zaczął grać w roku 2008 na pozycji
napastnika, od 9 grudnia 2014 Robert
zostaje kapitanem Reprezentacji Polski.
Krystian Jatczak

Krzyżówka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Jest teraz dłuższa niż latem
2. Nic przez nią nie widać
3. Musimy ją zakładać, gdy robi się chłodniej
4. Możemy się nim przykryć
5. Powietrze jest takie podczas przymrozków
6. Gromadzą je na zimę zwierzęta
7. Ma długie uszy i wysoko skacze
8. Spada z drzewa
9. Jest krótszy niż latem
10. Nie jadamy ich teraz, bo jest za zimno
Miłosz Jemiołek

Trzymajcie się cieplutko tej jesieni!!!

