Kronika szkolna
 W dniu 1 września 2016 roku odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego. Wszyscy uczniowie, grono
pedagogiczne i rodzice spotkali się na
boisku. Po przemówieniu Pani
Dyrektor uczniowie spotkali się ze
swoimi wychowawcami.
W nowym roku szkolnym
życzymy wszystkim uczniom dobrych
ocen i samych sukcesów.
Piotr Włodarczyk
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
odbyły
się
12
września.
Przewodniczącą
została
Oliwia
Sendybył, zastępcą przewodniczącej
został Miłosz Jemiołek, sekretarzem
Zuzanna Staszewska, skarbnikiem zaś
została Amelia Hauda. Opiekunem już
po raz drugi z rzędu jest p. Małgorzata
Pietrzyk.
Oliwia Sendybył

MiniWywiad
o maxisprawach
Oliwia Sendybył została w tym roku
szkolnym wybrana przewodniczącą naszej
szkoły. W pracy samorządowej ma już
doświadczenie, ponieważ w ubiegłym roku
pełniła rolę zastępcy przewodniczącej i
naprawdę solidnie wypełniała swoje
obowiązki. Poznajmy ją bliżej.
Kleks: Czy byłaś zaskoczona, kiedy
wybrano Cię na przewodniczącą?
Oliwia: Tak, to było dla mnie wielkie
zaskoczenie. Czułam się wyróżniona.
Kleks: Czy chciałabyś coś zmienić w
naszej szkole?
Oliwia:
Chciałabym,
żeby
była
powiększona sala gimnastyczna oraz żeby

były
wprowadzone
do
niektórych
przedmiotów e-booki.
Kleks: Czy sądzisz, że będziesz dobrą
przewodniczącą?
Oliwia: Tak, ponieważ postaram się
wysłuchać każdego problemu i go
rozwiązać.
Kleks: W jaki sposób będziesz pomagać w
szkole?
Oliwia: Będę starała się wspierać
młodszych uczniów.
Kleks: Czy zdradzisz nam, ile osób na
Ciebie głosowało?
Oliwia: Głosowało na mnie 8 osób.
Zuzanna Staszewska
Miłosz Jemiołek

Kuchenni Czarodzieje

Domowe muffinki
Składniki:
 2 szklanki mąki
 1 szklanka mleka
 2 jaja
 ¾ szklanki cukru
 1/3 szklanki oleju
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 dowolne dodatki (np. owoce,
bakalie, kawałki czekolady itp.)
Wykonanie:
Przygotuj dwie miski. W jednej
wymieszaj składniki suche: mąkę, cukier i
proszek do pieczenia. W drugiej misce
wymieszaj składniki mokre: jajka, mleko i
olej. Wsyp składniki sypkie do mokrych i
wymieszaj łyżką, ale niezbyt dokładnie.
Następnie dodaj ulubione dodatki. Ciastem
napełnij foremki do muffinek. Wstaw do
piekarnika nagrzanego do 200 stopni
Celsjusza. Piecz około 20-25 minut.
Wystudź i zjadaj ze smakiem! Smacznego!

Karol Kowalczuk

Pieczeń z szynki
w dzikim sosie
Składniki:
 1 kilogram szynki wieprzowej
 6 dag wędzonej słoniny
 6 dag smalcu do pieczenia
 1/8 litra śmietany
 1 dag mąki
 2 dag kaparów
 ¼ l rosołu
 włoski makaron
Wykonanie:
Zamarynować wieprzowinę i upiec
z cebulą. Gdy zmięknie, podlać śmietaną
rozbitą z mąką. Dodać pozostałą marynatę i
rosół. Włożyć kapary obmyte w zimnej
wodzie. Dusić w tym sosie pieczeń przez
kilka minut. Pokroić mięso i podać na
półmisku z przecedzonym sosem. Obłożyć
ugotowanym makaronem, polać masłem i
zarumienioną bułką tartą.
Krystian Jatczak

KĄCIK LITERACKI

Naszą tradycją stało się już
wspominanie wakacji we wrześniowym
numerze „Kleksa”. Dowiedzcie się, jak
spędzili je uczniowie klasy czwartej.
***

Te wakacje były bardzo ciekawe.
Zobaczyłam
wiele
ciekawych
rzeczy, na przykład widziałam ogród bajek,
wrocławskie krasnoludki. Miasta, które
zwiedzałam to: Warszawa, Polanica Zdrój,
Kłodzk, Wrocław. Razem z moją siostrą, jej
rodzicami i bratem oglądaliśmy te miejsca.
W Polanicy spaliśmy u wujka. Było
naprawdę fajnie. Gdy dojechaliśmy do
Polanicy, poszliśmy obejrzeć podświetlone
fontanny, które tańczą w rytm muzyki.

Widzieliśmy posąg niedźwiedzia, który też
jest w Polanicy. Właśnie w Polanicy Zdrój
są piękne fontanny i pyszne gofry.
Zwiedzaliśmy ogród bajek w Międzygórzu
oraz zobaczyliśmy wodospad Wilczki.
Kłodzk to piękne miejsce. Znajduje się tam
ciekawy most. Dla przyjemności można
zwiedzać rynek lub przepłynąć gondolą.
Widziałam również Wrocław. A we
Wrocławiu jest ponad 90 krasnoludków,
których można szukać. Są tam również
piękne kościoły. Ja i moja siostra
rozbijałyśmy duże bańki. A Warszawa? W
Warszawie tylko spaliśmy, ale poszliśmy
też na plac zabaw.
Tak wyglądały moje wakacje!
Zuzanna Czerwińska
***
Wakacje zaczęły się wspaniale.
Pierwszy tydzień lipca byłam w Grecji, na
wyspie Rodos. Pojechałam tam z babcią i
dziadkiem i bardzo miło spędziłam czas.
W czasie wakacji zwiedzałam z
rodzicami dużo ciekawych miejsc. Byliśmy
na Świętym Krzyżu i w Częstochowie.
Duże wrażenie zrobiły na mnie ruiny
zamków w Chęcinach i Olsztynie, lecz
najbardziej podobał mi się zamek
Krzyżtopór. Zwiedziłam również muzeum
w Kozłówce. Byłam też w Sandomierzu i
Kazimierzu Dolnym.
Oprócz zwiedzania bawiłam się z
kolegami i kąpałam się w basenie. Podczas
wakacji odwiedziły mnie dwie siostry
cioteczne, a trochę czasu spędziłam u babci.
To były najlepsze wakacje, jakie
pamiętam, ponieważ nie było czasu na
nudę.
Aleksandra Kowalczuk

***
W czasie wakacji bawiłem się z
kolegami.
W domu graliśmy w gry planszowe
i na konsoli. Na dworze bawiliśmy się w
różne zabawy np. w chowanego, w berka
piłkowego i normalnego. Graliśmy także w
piłkę nożną. Natomiast z rodziną
jeździliśmy na różne wycieczki rowerowe.
Chodziliśmy też nad wodę kąpać się i
opalać się na plaży. Z rodzicami i z bratem
pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego.
Zwiedzaliśmy wieżę, Górę Trzech Krzyży i
zamek. W kościele było dużo relikwii. Z
wieży było widać cały Kazimierz Dolny i
kawałek Wisły, ale żeby można było
zobaczyć ten piękny krajobraz, trzeba było
wejść długimi, stromymi, drewnianymi
schodami. Z wieży poszliśmy na Górę
Trzech
Krzyży.
Przy
wchodzeniu
musieliśmy uważać, ponieważ można było
się poślizgnąć. Na górze widzieliśmy trzy
drewniane krzyże, a w dole można było
podziwiać krajobraz miasta. Potem
przeszliśmy na zamek. Tam zwiedzaliśmy
lochy i inne pomieszczenia, w których były
różne rekwizyty i ciekawostki. Pod koniec
wakacji z wujkiem, ciocią i siostrami
byliśmy w zoo w Warszawie. Zobaczyłem
tam dużo różnych zwierząt. Największe
wrażenie zrobił na mnie gepard, ponieważ
to mój ulubiony zwierzak. Byliśmy też na
lodach i w McDonald ’s.
Późnym popołudniem wróciliśmy
do domu.
Dominik Drewnik
***
Tegoroczne wakacje były bardzo
udane. W pierwszej połowie wakacji byłem
u babci. W sierpniu z rodzicami i braćmi
pojechaliśmy nad Jezioro Białe. W upalne
dni kąpaliśmy się, a wieczorem byliśmy w
wesołym
miasteczku.
Wakacje
zakończyłem wycieczką do parku rozrywki
„Farma Iluzji”. Bardzo miło spędziłem tam
dzień.
Jakub Skotak
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Krzyżówka
1. Wpuszcza nas na lekcję i
wypuszcza na przerwę
2. Wkręcamy ją, by było jasno
3. Kilku muzyków tworzy…

Jest dziesiątym miesiącem
Przed wrześniem
Piszemy na niej na lekcji
Tyka w klasie i w domu
Arab, lecz nie człowiek
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Oliwia Zawodnik

Lubię sport
RONALDHINO GAUCHO
Ronaldhino to brazylijski piłkarz
grający zazwyczaj na pozycji pomocnika.
Mistrz świata 2002, dwukrotny mistrz
Ameryki.
Posiada
obywatelstwo
hiszpańskie i brazylijskie. Urodzony 21
marca 1980 r. w Porto Alegre (Brazylia).
Obecnie gra we Fluminense.
Piotr Włodarczyk

UŚMIECHNIJ SIĘ!

Tata widzi zapłakaną córkę.
- Kochanie, co się stało? – pyta tata.
- Śniło mi się, że szkoła się zawaliła.
- Ale to tylko sen. Spokojnie.
- I właśnie dlatego płaczę!
Jasio chwali się mamie:
- Dzisiaj jedyny podniosłem rękę w klasie.
- A jakie było pytanie?
- Kto strącił donicę z kwiatkiem…
Jakub Skotak

