Kronika szkolna
 Rozgrywki w piłce ręcznej chłopców
odbyły się 22 października. Nasza
szkoła
była
w
grupie
ze
Stanisławicami, PSP nr 1 w
Kozienicach i z Brzeźnicą. Wygraliśmy
z
Brzeźnicą,
a
potem
ze Stanisławicami, natomiast ze szkołą
nr 1 przegraliśmy. Mecze były bardzo
zacięte.
Trzecie
miejsce
w
rozgrywkach
zdobyliśmy
dzięki
wygranej ze Stanisławicami.
Łukasz Bogumił
 Ślubowanie to ważne wydarzenie dla
klasy pierwszej. Odbyło się ono w tym
roku 27 października. Do uroczystości
przygotowała uczniów pani Agnieszka
Miżejewska. Wszyscy bardzo się
postarali. Mamy nadzieję, że starsze
klasy
przyjmą
pierwszaków
z
uśmiechem i radością.
Zuzanna Czerwińska
 Tradycyjnie uczciliśmy w naszej szkole
Święto
Niepodległości
uroczystą
akademią. W tym roku przygotowała ją
klasa piąta. Uczniowie przypomnieli
wydarzenia
z
przeszłości
Polski
oraz

zaprezentowali sylwetki sławnych
Polaków, którzy walczyli o wolność
naszej Ojczyzny, wykonali też kilka
pieśni patriotycznych.

MiniWywiad
o maxisprawach
Przeprowadziłam wywiad z dwoma
pokoleniami, to znaczy z moją babcią i moją
mamą na temat czasów dawnych i
współczesnych.

Oliwia S.: Jak kiedyś się bawiłyście?
I. Uwielbiałam bawić się z dziećmi na
podwórku, jeżeli miałam czas, to graliśmy w
państwa – miasta.
II. Grałam w sznura, klasy, a w lato jeździłam
do babci na wieś, tam zawsze były jakieś
zwierzęta i świetnie się z nimi bawiłam.
Oliwia S.: Czy w dzisiejszych czasach jest
łatwiej niż kiedyś?

II. Tak, pod każdym względem. Kiedyś po
szkole musiałam iść do biblioteki i szukać
tematu pracy domowej. Teraz dzieci mają pracę
domową wysyłaną na skrzynkę pocztową.
I. Tak, ze względu na to, że kiedyś dzieci
ciężko pracowały w polu, a teraz mogą
swobodnie odpoczywać i uczyć się.
Oliwia S.: Czy brakuje wam takiej swobody jak
sprzed kilku lat?
II. Oczywiście, że tak. Dobrze pamiętam, kiedy
razem z moimi siostrami bawiłyśmy się przed
blokiem np. łapałyśmy ślimaki i robiłyśmy
wyścigi. Teraz to całkiem coś innego, człowiek
goni za pieniędzmi i zapomina o swoim cennym
czasie.
I. Patrzę na młodych ludzi, którzy nie mają
czasu na zabawę ze swoimi dziećmi, oczywiście
czasem odbierają swoje dzieci ze szkoły lub
świetlicy nawet o 17:00, ponieważ są tak
zapracowani.
Oliwia S.: Dziękuję za wywiad mojej mamie i
babci.
Oliwia Sendybył

ZGADNIJ, CO TO JEST!

Ma króciutkie nóżki i malutki ryjek,
Chociaż igły nosi, nigdy nic nie szyje.
___
Chociaż nie jest babcią
Mówią na nią „siwa”.
Na „m” się zaczyna,
Zwykle rano bywa.
____
Bez skrzydeł, a jednak lecę.
Nie mam rąk, a jabłka zrywam.
Nie mam ust, a gaszę świecę.
Powiesz, jak ja się nazywam?
_____
Dominik Drewnik
Co to za pani?
W złocie i w czerni
Lasy przemieni,

A gdy odejdzie gdzieś
W obce kraje,
Śnieżna zawieja po niej zostaje.
______
On dziesiąty jest w kolejce,
Gdzie stoi 12 miesięcy.
___________
Kiedy rośnie, to się zieleni,
Kiedy spadnie – złotem się mieni.
____
Co to jest, odgadnij:
Leci tylko w dół,
Jest tylko na dworze,
Suchy być nie może.
______
Oliwia Zawodnik

Kuchenni Czarodzieje

Piernik na zsiadłym mleku
Składniki:










3 szklanki mąki
2 szklanki cukru
2 szklanki zsiadłego mleka
2 łyżeczki sody
3-4 łyżeczki dżemu
2 łyżki kakao
1 przyprawa do piernika
1 kostka margaryny
2 jajka

Wykonanie:
Jajka ubić z cukrem, dodać zsiadłe
mleko, mąkę wymieszaną z przyprawą do
piernika, kakao i sodą. Na koniec dodać dżem i
rozpuszczoną margarynę. Piec około 1 godziny

w temperaturze 180 stopni. Polać polewą
czekoladową.
Karol Kowalczuk
Palce czarownicy
(ciasteczka na Halloween)
Składniki:
 1-2 łyżki czerwonego barwnika
spożywczego (na paznokcie)
 32 blanszowane lub prażone migdały
(w całości)
 8 łyżek masła w temperaturze
pokojowej
 ½ szklanki cukru pudru
 5 łyżek cukru kryształu
 1 duże jajko + 1 żółtko
 ½ łyżeczki ekstraktu migdałowego
 szczypta soli
 2 szklanki mąki
 zielony barwnik spożywczy
 do smarowania: białko dużego jaja –
rozbełtane
Wykonanie:
1. Migdały przekrój wzdłuż na pół. Każdą
połówkę pomaluj z wierzchu (od strony skórki)
czerwonym barwnikiem spożywczym.
Pozostaw migdały do wyschnięcia.
2. Za pomocą miksera lub robota kuchennego
ustawionego na średnie obroty utrzyj masło z
cukrem na jasną, puszystą masę (1-2 minuty).
Dodaj jajko, żółtko, ekstrakt migdałowy i sól.
Wymieszaj wszystkie składniki, aż się połączą.
Zmniejsz prędkość miksera na małą i dodaj
mąkę. Miksuj tylko do czasu, aż połączy się z
pozostałymi składnikami. Dodaj kilka kropel
zielonego barwnika spożywczego. Wymieszaj.
Uformuj z ciasta kulę, owiń ją folią
śniadaniową i włóż do lodówki na minimum
godzinę.
3. Piekarnik nagrzej do 175°C. Blachy do
pieczenia wyłóż papierem pergaminowym.
Pracując na raz tylko z połową ciasta (drugą
połowę przechowuj w międzyczasie w
lodówce), podziel je na 16 równych kawałków.
Na lekko posypanej mąką stolnicy zroluj każdy
kawałek w walec i uformuj w taki sposób,
żeby przypominał palec o długości około 1011 cm. Lekko zgnieć ciasto po bokach
formując knykcie. Tępą stroną noża zrób na

UŚMIECHNIJ SIĘ!

nich wyżłobienia podobne do tych, które
znajdują się na prawdziwych palcach.
4. Ułóż ciastka na blachach do pieczenia. To
samo powtórz z drugą połową ciasta. Gdy
wszystkie paluchy będą gotowe, posmaruj je z
wierzchu niewielką ilością rozbełtanego
białka. W jeden koniec każdego ciastka wbij
połówkę migdała – paznokieć. Włóż ciastka na
12 minut do nagrzanego piekarnika. Po
wyjęciu ostudź. Jeżeli podczas pieczenia
ciastka w jakiś sposób zdeformują się, popraw
ich kształt, póki są jeszcze ciepłe (ale nie od
razu po wyjęciu z piekarnika, żeby się nie
poparzyć).
Krystian Jatczak

Lubię sport

PUPILE ZNANYCH PIŁKARZY
Chyba nie muszę pisać, kim jest Lionel
Messi, za to warto wspomnieć o jego mniej
znanej, ale bardzo atrakcyjnej przyjaciółce...
Jest nią oczywiście Facha – suczka rasy bokser,
która pojawia się na wielu zdjęciach u boku
argentyńskiego piłkarza. Oprócz Fachy Messi
ma też swojego drugiego ukochanego
przyjaciela. Pies ten też jest rasy bokser, ale
niestety nie wiem, jak się wabi.
Isco, ofensywny pomocnik Realu
Madryt ma labradora, którego nazwał Messi.
Wytłumaczył, że nadał mu takie imię, bo Messi
jest najlepszy na świecie tak jak jego pies.
Były piłkarz, David Beckham, dostał od
swojej żony buldoga o imieniu Coco, za którego
dała ona ponad 2000 funtów. Oprócz tego
kupiono psu lakier do paznokci, z którego
czworonóg nie był jednak zadowolony.
Niestety, gdy pies podrósł, trafił do schroniska,
bo był już za stary. Takiego zachowania nie
pochwalamy.

Piotr Włodarczyk

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, wygrałaś konkurs klasowy „Czyja
mama jest najpiękniejsza?”! Wszyscy
głosowali na swoje własne mamy, a ty dostałaś
dwa głosy.
***
Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo, jaką koszulkę mam dzisiaj założyć?
- Z krótkim rękawem, a dlaczego pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce...
Jakub Skotak

***
- Mamo, mamo, jadę bez jednaj ręki!
- Mamo, mamo, jadę bez dwóch rąk!
- Mamo, mamo, jadę bez zębów...
***
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Straszy w Halloween
Zimą jest…
Długi pies
Zaczyna się 23 września
Sakrament Święty księdza
Na przykład papirusowy
Dzieje Polski
Budzi cię rano
Kamień znad morza
Słyszysz go, gdy jesteś nad morzem
……… pomidorowa

12. Przeciwieństwo słowa „tak”
13. ……… konkurs ortograficzny
Aleksandra Kowalczuk i Miłosz Jemiołek

