Kronika szkolna

Rozpoczęcie
nowego
roku
szkolnego
miało
miejsce
1 września, we wtorek.
Zaczęliśmy mszą w kościele
św. Katarzyny w Ryczywole.
Pogoda bardzo sprzyjała, czasem
nawet za bardzo – dzięki temu pani
Renatka i pani Agnieszka mogły
powrócić do lat, gdy być może
stały w pocztach sztandarowych.
Po mszy spotkaliśmy się na
boisku szkolnym. Przywitaliśmy
się z naszymi wychowawcami i
nowymi salami.
Następnie po tym, jak
otrzymaliśmy
najważniejsze
informacje, poszliśmy do swoich
domów.
Oliwia Sendybył

Ach, kocham Cię Szkoło…

MiniWywiad
o maxi sprawach
Na pierwszym zebraniu redakcji
„Kleksa” zapadła decyzja, że Alicja Kaca
przeprowadzi
wywiad
z
nowym
przewodniczącym naszego Samorządu
Uczniowskiego. Po kilku dniach jednak
okazało się, że przewodniczącą zostala
właśnie… Ala. Ponieważ nie mogła
przeprowadzić wywiadu z samą sobą,
zadania tego podjęła się Emila Olszewska.
Kleks: Czy byłaś zaskoczona, kiedy
wybrano cię na przewodniczącą?
Ala: Tak, to było dla mnie wielkie
zaskoczenie.
Kleks: Czy chciałabyś coś zmienić w
naszej szkole?
Ala: Nie, nasza szkoła bardzo mi się
podoba.
Kleks: Czy sądzisz, że będziesz dobrą
przewodniczącą?
Ala: Tak, postaram się włożyć w to jak
najwięcej pracy.
Kleks: W jaki sposób będziesz pomagać
szkole?
Ala: Będę starać się organizować jak
najwięcej dyskotek oraz pomagać, kiedy
pani mnie o to poprosi.
Emila Olszewska

KĄCIK LITERACKI

1. woda
2. sok owocowy
3. cola
Fanem którego gatunku muzyki jesteś?
1. jazz
2. pop
3. rap/hip hop

Jesień
Drzewa się uśmiechają,
A liście spadają.
Jeżyk na czubku coś niesie.
Sowa mowy mądre ma.
A ja, a ty, a my?
Wszyscy jak wiatr.
Oliwia Faustman

Która z podanych cech jest dla ciebie
charakterystyczna?
1. prawdomówność
2. wrażliwość
3. odwaga
najwięcej odpowiedzi 1:
Komputerowiec

KIM JESTEŚ W
SWOJEJ GRUPIE ?
Chcesz dowiedzieć się czegoś
ciekawego o sobie? Zrób nasz quiz.
Co jest dla ciebie najważniejsze?
1. spokój
2. przyjaciele
3. zabawa
O czym marzysz?
1. dostępie do wi-fi w każdym
zakątku świata
2. pokoju na świecie
3. zdobyciu sławy i bogactwie
Jaki jest twój ulubiony kolor?
1. niebieski
2. lubię wszystkie kolory ;-3
3. czarny/biały
Jaki jest twój ulubiony napój?

W swojej grupie to ty najwięcej
czasu spędzasz w internecie i do ciebie
każdy zwraca się o pomoc w sprawie
komputerów.
najwięcej odpowiedzi 2 :
Przyjaciel

Lider

Sałatka rzodkiewkowa
 2 kubki jogurtu naturalnego
 2 roztarte ząbki czosnku
 1 łyżka octu
 2 duże pęczki rzodkiewek
 posiekany szczypiorek
 sól
Wymyte, oczyszczone rzodkiewki
pokroić na plasterki. Ubić jogurt z
czosnkiem, octem i solą. Sos jogurtowy
wymieszać z rzodkiewkami i wstawić do
lodówki na 1-2 godziny. Przed podaniem
posypać szczypiorkiem.

Jesteś najlepszą i najbardziej
lubianą osobą. Inni chętnie wybierają cię
na swojego przywódcę.

Owocowa sałatka z miodem
 2 pomarańcze
 10 ciemnych winogron
 1 jabłko
 1 kiwi
 sok z cytryny
 3 łyżki miodu
Sok z cytryny i miód wymieszać razem
i dodać do tego pokrojone w małe kawałki
owoce.
Oliwia Zawodnik

Wszyscy traktują cię jak normalną
osobę, ale kiedy chcą porozmawiać idą
właśnie do ciebie.
najwięcej odpowiedzi 3:

Quiz przygotowała Emila Olszewska

Oliwia – Kuchenna
Czarodziejka
Owoce i warzywa są nie tylko
smaczne, ale także bardzo zdrowe. Teraz,
jesienią jest ich szczególnie dużo. Jak je
przyrządzić? Oto kilka propozycji naszej
Czarodziejki. Spróbujcie. Mniam!
Jabłka w kisielu
 1 kg jabłek
 4 łyżki cukru
 2 torebki jasnego kisielu
 cynamon
 150 – 200 g biszkoptów
Blachę wyłożyć pergaminem i ułożyć
na dnie biszkopty. Jabłka zetrzeć na tarce.
Starte jabłka z cukrem i cynamonem
gotować aż zmiękną. Kisiel zrobić w 200
ml wody, dodać do jabłek i zagotować.
Masę przełożyć na biszkopty i posypać
resztą pokrószonych biszkoptów.

UŚMIECHNIJ SIĘ!

- Kacper, dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły? – pyta pani.
- To przez ten znak.
- Jaki znak?
- Przed szkołą stoi znak: „Szkoła, zwolnij”.
Co ma wspólnego łyżka z jesienią?
Je – się – nią.
Mała dziewczynka wraca do domu
od babci ze wsi i mówi:
- Tatusiu, widziałam świnki, które mówiły
tak samo jak ty, kiedy śpisz.

- Co jest zielone i ma gęsią skórkę?
- Potwór!
- Nie, korniszon!

- Kiedy jesteś myszą.
Zuzanna Staszewska

- Kiedy spotkanie z czarnym kotem
przynosi pecha?

Krzyżówka
1
2
3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Niedawno skończyły się…
Drugi miesiąc jesieni
Chodzimy do niej od poniedziałku do piątku
Po lecie zacznie się…
Którym z kolei miesiącem jest październik?
Zmieniają barwy jesienią
Są w szkole między przerwami
Pierwszy września to pierwszy … szkoły
Miłosz Jemiołek

Wszystkim Chłopcom
małym i dużym
spełnienia marzeń
życzy z okazji
Dnia Chłopaka

Kleks

