Kronika szkolna
 Zwycięzcy Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego reprezentowali
naszą szkołę w prezentacjach
środowiskowych 9 marca. Byli to
Aleksandra Kowalczuk, Mikołaj
Banachowicz i Emila Olszewska.
W swojej kategorii Ola została
wyróżniona i dostała dyplom, a
Emila zakwalifikowała się do etapu
rejonowego. Etap ten miał miejsce
16 marca i również zakończył się
dla Emili sukcesem –
zakwalifikowała się do
wojewódzkiego Koncertu
Laureatów.
Emila Olszewska
 Dzień Wiosny w tym roku nasza
szkoła obchodziła 23 marca. Tego
dnia lekcje i przerwy były
skrócone. Po krótkim apelu i
zapoznaniu się ze scenariuszem
dnia, uczniowie otrzymali
kolorowe balony. Mieli z nich
zrobić pisanki. Następnie odbyła
się rewia mody wiosennej. Po
przedstawieniu swoich przebrań
uczniowie poszli na spacer nad
Radomkę. Śpiewali piosenki i
odpowiadali na pytania (zagadki).
Na koniec wrócili do swoich

domów, a uczniowie dojeżdżający
udali się na świetlicę szkolną.
Oliwia Sendybył

MiniWywiad
o maxisprawach
Czy pamiętacie marcowy plebiscyt
na najsympatyczniejsze dziewczyny? Oto
wywiad ze zwyciężczyniami z klas
starszych. Poznajcie więc bliżej nasze
bohaterki!
Kleks: Ile osób na ciebie zagłosowało?
Zuzia: Zagłosowały na mnie cztery osoby.
Emilka: Głosowało na mnie 5 osób.
Maja: Głosowało na mnie 7 osób.
Kleks: Co czułaś, gdy wygrałaś?
Zuzia: Gdy wygrałam, czułam radość i
zdziwienie.
Emilka: Gdy wygrałam, czułam
zdziwienie.

Maja: Gdy wygrałam, czułam satysfakcję.
Kleks: Jakie według ciebie cechy
powinna mieć najsympatyczniejsza
dziewczyna?
Zuzia: Według mnie najsympatyczniejsza
dziewczyna powinna być pomocna, miła i
szczera.
Emilka: Moim zdaniem
najsympatyczniejsza dziewczyna powinna
być wesoła i miła.
Maja: Najsympatyczniejsza dziewczyna
powinna być szczera, koleżeńska i miła.
Kleks: Czym się interesujesz?
Zuzia: Interesuję się muzyką.
Emilka: Interesuję się śpiewaniem.
Maja: Interesuję się rysowaniem i
muzyką.
Z. Staszewska i K. Jatczak









Sposób przygotowania:








Sympatyczna? To właśnie ja!

Kuchenne Czarodziejki

Rzodkiewka (1 pęczek)
Jajka na twardo (6 sztuk)
Po jednej sztuce zielonej i
czerwonej papryki
Wędzony boczek (6 plastrów)
Świeży rozmaryn (3 łyżeczki)
Sól i pieprz do smaku
6 szklanek

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni.
Rozłóż plastry boczku na papierze
do pieczenia i piecz około 10-15
minut. Ostudź.
Paprykę i cebulę pokrój w kostkę,
jajka w ósemki, a rzodkiewkę w
plasterki.
Groszek rozmroź i przepłucz pod
bieżącą wodą na sicie.
Majonez zmiksuj z rozmarynem,
dopraw solą i pieprzem.
Przygotuj 6 szklanek. W każdej
umieść w pionie liść sałaty, a
następnie układaj dowolnie
warstwy poszczególnych
składników. Każdą z warstw
poprzedzaj warstwą majonezu.
Oliwia Zawodnik
Alicja Ślażyńska

CZY WIESZ, ŻE…?

Sałatka wielkanocna
Składniki:





Majonez dekoracyjny (6 łyżek)
Groszek mrożony (1 opakowanie)
Sałata rzymska (1 główka)
Cebula czerwona (3 sztuki)

Wiele wiosennych kwiatów
objętych jest ochroną. Są to na
przykład sasanka, pierwiosnek,
przebiśnieg, krokus, zawilec i
miłek wiosenny.
Najwcześniej rozkwitającymi
kwiatami na wiosnę są
przebiśniegi, ranniki i śnieżyce.
Miłosz Jemiołek

KĄCIK LITERACKI

Wiosna
Patrzę przez okno i co widzę? Wiosna!
Przyszła tu do nas i zapukała.
Te wszystkie kwiaty, ptaki i drzewa,
tak to wiosna, wiosna nam śpiewa!
I gdy ostatnio smutno mi było,
wyjrzałam przez okno na wszystkie drzewa
i pomyślałam, patrząc na wierzbę,
że to wiosna, wiosna nam śpiewa!
Emila Olszewska

Puchar tego kraju. Dwukrotnie zdobyli
Puchar Ligi Mistrzów i Puchar UEFA oraz
Superpuchar UEFA. Jest to najbardziej
utytułowany klub pucharowy UEFA i
FIFA W Portugalii. Jest również zespołem,
który w jednym sezonie zdobył Puchar
Europy, Superpuchar UEFA i Puchar
Interkontynentalny.
Dla ciekawości Przydomek klubu
to „SMOKI”, a adres ESTADIO do
DRAGAO-PISO 3 NASCENTE 4350-415
PORTO

Kwiaty
Kwiaty kwitną,
Śniegi nikną.
Krokusy się śmieją.
Pszczółka siadła
Na kwiatku czereśni.
Motylek cytrynek
Wita wszystko wkoło.
Żegnaj marzanno,
Zimowa panno.

Krystian Jatczak

Zagadki, zagadki!!!

Oliwia Faustman

Lubię sport
FC Porto - pełna nazwa Futebol
Clube do Porto) został założony 28
września 1893 r.
Prezesem jest Jorge Pinto da Costa,
a trenerem Jose Peserio. Klub założył
Portugalczyk Antonio Nikolau de Almeida.
Klub nie tylko trenuje piłkarzy ale także
tenisistów,
bokserów,
pływaków
i
lekkoatletów. W Portugalii zdobyli 25 razy
Mistrzostwo Portugalii i 17 razy Super

Co przeplata trochę zimy, trochę
lata?
Co to za gałązka,
co kotków ma bez liku
i chociaż nie zamruczy,
miła jest w dotyku?
Leży w koszyczku pięknie
wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone.
Czarno – biały fraczek,
buciki czerwone,
umykają żaby,
gdy idzie w ich stronę.
Już ciepły wietrzyk z łąki powiewa,
drobniutkie pąki rosną na
drzewach.

6. Świecą w nocy mocno i jasno
7. Mocno grzeje
8. Gdy staniemy tyłem do słońca,
widzimy swój…
Marta Hauda
Marika Hauda

Jaka to pora roku?
Potulne zwierzątko z masła
ulepione,
małą chorągiewką wdzięcznie
ozdobione.
Nie ma lepszej lotniczki,
ogon niczym nożyczki,
w powietrzu toczy kółka.
To właśnie jest…
Świat się robi ponury,
gdy zajdzie za chmury.
Mówią, że w nim jest jak w garncu.
Miłosz Jemiołek

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a
ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła samochód…
Kotki na drzewach…

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

***
- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie
uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem
śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, że
nie usłyszałem kosiarki…
***
- Jak nazywa się biała marchewka?

7.

- Pietruszka.
8.

Oliwia Sendybył
1. Bardzo pięknie pachną
2. W czasie tych świąt idziemy z
koszyczkiem do kościoła
3. Mała Iwona
4. Chodzi… koło drogi
5. Przylatuje do nas w kwietniu

