Kronika szkolna
 Szkolne jasełka odbyły się 22
grudnia. W tym roku były one
trochę
nietypowe.
Zamiast
zwykłego przedstawienia każda z
klas zaprezentowała swoją kolędę
lub pastoralkę. Naszymi gośćmi byli
rodzice, pan dyrektor R. Boryczka
oraz pan sołtys L. Matuszewski.
Każda klasa zaprezentowała się
bardzo ładnie. Występ zakończył się
wielkimi brawami.
Emila Olszewska

MiniWywiad
o maxisprawach
Pan Jan Chodyra jest od lat naszym
szkolnym konserwatorem. Pan Jan jest
niezwykle lubiany przez uczniów. Nic
dziwnego – ma nie tylko złote ręce, ale też
złote serce.
Kleks: Jak długo pracuje Pan w naszej
szkole?
Pan Jan: Pracuję w sumie około 8 lat.

Kleks: Co Pan najbardziej lubi w swojej
pracy?
Pan Jan: Bardzo lubię majsterkować.
Kleks: Czy do tej pory jakaś praca
sprawiła panu trudność?
Pan Jan: Niespecjalnie.
Oliwia Sendybył

WARTO
PRZECZYTAĆ !!!
Recenzja książki Roalda Dahl "Charlie i
fabryka Czekolady"
Charlie Bucket jest bohaterem
powieści. Pochodzi z ubogiej i licznej
rodziny, jednak nie z powodu dużej ilości
dzieci. Czworo dziadków gnieżdżących się
na jednym jedynym łóżku, pan i pani
Bucket oraz Charlie to mieszkańcy
maleńkiego, zimnego i koślawego domku
na obrzeżach miasta, w którym przecież
mieściła się ogromna i wyjątkowa Fabryka
Czekolady. Po licznych zdradach przez
pracowników fabryka była przez długi czas
nieczynna, aż pewnego razu zaczęła
ponownie wytwarzać fantastyczne wyroby
cukiernicze, jednak nikt nie widział jej
pracowników. Fabryka ciągle była

zamknięta, a w oknach widać było czasami
niewielkie cienie.
Charlie był chłopcem, który
potrzebował
jedzenia, bo dorastał.
Dziadkowie byli schorowani, zajmowali
jedyno łóżko, podczas gdy rodzice i
chłopiec spali na tapczanach na podłodze,
gdzie hulał wiatr. Jednak co wieczór starsi i
młodsi gromadzili się w jednym pokoju i
snuli opowieści, dzielili swój los i swój
posiłek, próbując jak najwięcej oddawać
Charliemu, który z kolei nie chciał brać...
To dziadek Joe uzbierał potajemnie
dodatkowe pieniądze, by chłopiec mógł
kupić drugą w tym roku czekoladę i
spróbować wygrać tajemniczy Złoty
Kupon. Tylko 5 takich kuponów rozeszło
się na cały świat, by ich szczęśliwi znalazcy
przybyli na wycieczkę po Fabryce
Willy’ego Wonki i zapewnili sobie taką
ilość czekolady, by wystarczyło im na całe
życie.
Czy Charlie wygra kupon..?
Przeczytaj ksiażkę i sprawdź!
Emila Olszewska

Kuchenne Czarodziejki

grubo i wycinać pierniki. Układać je na
wysmarowanej tłuszczem blasze. Piec w
dobrze nagrzanym piekarniku około jednej
godziny.
Po
wystudzeniu
można
polukrować.

Babka drożdżowa
Składniki:
 1 torebka drożdży
 sól
 50 dag mąki
 3 jajka
 1 opakowanie cukru waniliowego
 15 dag cukru
 15 dag rodzynek
 20 dag masła i śmietanki
 8 dag zmielonych migdałów
 olejek cynamonowy
Wykonanie:
Drożdże wymieszać z łyżeczką
cukru i śmietanką, odstawić na 15 minut.
Mąkę przesiać. Dodać cały cukier, migdały,
olejek, sól, jajka i tłuszcz. Wyrabiać ciasto
mikserem 5 minut, odstawić do
wyrośnięcia. Dodać rodzynki, przelać do
formy. Piec 50 minut w temperaturze 200
stopni C.
Oliwia Zawodnik
Alicja Ślażyńska

KĄCIK LITERACKI

Pierniczki
Składniki:
 50dag mąki
 15 dag miodu naturalnego
 2 jaja
 15 dag cukru
 przyprawa do piernika
 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Wykonanie:
Miód zrumienić z przyprawami.
Wymieszać razem pozostałe składniki i
zagnieść ciasto. Rozwałkować je dość

Nowy Rok
Sylwester, fajerwerki
i oczywiście pyszne cukierki!
Nowy Rok 2016!
Dużo marzeń, szczęścia,
zdrowia i radości.
Północ wybiła,
koniec starego roku.
W końcu nowe postanowienia.
Nowy Rok wita nas!
Oliwia Faustman

Moja puszcza
Gdy wchodzę do puszczy,
czuję zapach liści.
Widzę skarbnicę roślin i zwierząt.
Dęby i Sosny przywołują mnie swym
szelestem.
Ptaki szepczą mi na ucho
swe piosenki.
Słyszę trzepot motylich
skrzydeł.
Grzyby kuszą swym wyglądem.
A ja?
A ja myslę, jakby to było cudownie
tu zostać i marzyć codziennie.
Maja Bogumił
laureatka konkursu „Moje spotkania z
Puszczą”

Uroki Puszczy Kozienickiej

Bioróżnorodność
co znaczy, wiecie?
Powiem wam,
to rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i
mikroorganizmów,
które występują na całym świecie.
Ale my nie musimy szukać ciekawych
okazów daleko,
za górami, za rzekami,
czy w odległej głuszy,
bo mamy ich pod dostatkiem
w Kozienickiej Puszczy.
Sosny, buki, jodły, dęby
rosną tutaj na potęgę.
Liczna zaś zwierzyna płowa,
wśród ostępów gdzieś się chowa.
Wspomnieć tutaj też wypada –
ptaków wielka jest gromada.
Bezkręgowce, gady, płazy
i tych liczne są okazy.
Wiele mszaków i porostów,
w rzekach ryb i wodorostów,
łąk i kwiatów, grzybów mrowie,
puszcza jest piękna, każdy to powie.
I specjalistą nie trzeba być,
aby w tym miejscu móc spokojnie żyć.
Nie niszczyć roślin, nie płoszyć zwierząt,
korzystać z tego, co daje przyroda

tak, aby między nami panowała zgoda.
Łukasz Bogumił
laureat konkursu „Moje spotkania z Puszczą”

CZY WIESZ, ŻE…?
Oko muchy składa się z czterech
tysięcy oczek? Każde z oczu muchy
jest pęczkiem 4 tysięcy małych
oczek - ommatidiów (fasetek).
Każde z nich posiada własną
rogówkę,
aparat
diotryczny,
komórki barwnikowe i receptory.
Każda fasetka odbiera tylko wąski
wycinek pola widzenia. Daje to
obraz mozaikowy, który zostaje
przetworzony
w
układzie
nerwowym. Ludzki wzrok jest o
wiele ostrzejszy. Muchy za to widzą
"szybciej" niż ludzie. W ciągu
sekundy tworzą 200 obrazów
otoczenia. Dla porównania ludzkie
oko potrafi zarejestrować 20
obrazów na sekundę. Źródło
światła, które miga częściej niż 20
razy na sekundę, zlewa się przed
oczami w jeden obraz i nie widzimy
momentu przejścia od jednej do
drugiej "klatki". Mucha nie widzi
zatem płynnego obrazu tak jak
ludzie
lecz
projekcję
poszczególnych obrazów, pomiędzy
którymi są długie przerwy. To, co
się wokół nich dzieje muchy widzą
zatem w zwolnionym tempie.
Dzięki temu mają dość czasu by
zauważyć zbliżającą się packę i
odlecieć.
Emila Olszewska

Astronom
może
pomóc
archeologowi! Nie każdy wie, że
podstwą ustalenia chronologii
wahań klimatycznych w epoce
lodowej,
a
więc
kultur
paleolitycznych, są obserwacje
astronomiczne dotyczące stopnia
napromieniowania Ziemi przez
Słońce.
Miłosz Jemiołek

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nocny ptak
Ten król dał Jezusowi kadzidło
Miesiąc, który ma najmniej dni
… Króli
Miesiąc „narodzenia” Jezusa
Ostatni dzień grudnia
… ryjek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Miłosz Jemiołek

Bezpieczne
ferie
Ferie zimowe zbliżają się wielkimi
krokami. Chcielibyśmy Wam
przypomnieć, jak bezpiecznie je spędzić.

Jeżeli pogoda będzie typowo
zimowa, pamiętajcie, by wychodząc na
dwór ciepło się ubrać. Chcecie jeździć na
sankach? Proszę bardzo! Nie róbcie tego
jednak przy ulicy. Na łyżwach jeździjcie
tylko w wyznaczonych miejscach i pod
opieką dorosłych.

A jeśli pogoda zmusi Was do
pozostania w domu? Pamiętajcie, żeby nie
przesadzać z komputerem czy telewizją.
Namówcie domownikow i przyjaciól do
wspólnego spędzania czasu. Może
pogracie w jakieś gry planszowe? Może się
razem pobawicie?
Z. Staszewska
O. Faustman

