MiniWywiad
o maxisprawach

Na zakończenie roku szkolnego
zachęcamy do przeczytania naszego
wywiadu z uczniami, którzy zdobyli
wyróżnienie
w
międzynarodowym
konkursie „Kangur Matematyczny”. Tymi
osobami są Aleksandra Kowalczuk z klasy
IV, Filip Ochmański z klasy II i Miłosz
Jemiołek z klasy V.
„Kleks”: Czy lubisz matematykę?
Dlaczego?
Ola: Tak, to mój ulubiony przedmiot.
Miłosz: Oczywiście, bo jestem z niej
dobry.
Filip: Tak, bo umiem rozwiązywać
zadania.
„Kleks”: Ile punktów otrzymałaś/
otrzymałeś?
Ola: 88,75.
Miłosz: 95.
Filip: 50.

„Kleks”: Co czułaś/ czułeś, gdy
zdobyłaś/zdobyłeś wyróżnienie?
Ola: Zachwyt i szczęście.
Miłosz: Zaskoczenie i szczęście.
Filip: Radość.
„Kleks”: Kto przygotowywał cię do
konkursu?
Ola: Sama się przygotowywałam.
Miłosz: Pani Ela Nakończy.
Filip: Mama i pani Ela Nakończy.
„Kleks”: Czy chciałabyś/ chciałbyś wziąć
udział w tym konkursie za rok?
Ola: Tak, oczywiście.
Miłosz; Jasne.
Filip: Tak.
Jakub Skotak i Dominik Drewnik

KĄCIK LITERACKI

Bezpieczne
wakacje
Już wakacje się zbliżają,
Wypoczynku nadszedł czas.

Zagrożenia więc czyhają
Na każdym kroku na nas.
Odpoczynek ważna sprawa,
Lecz nie zapominaj tam –
Bezpieczeństwo to podstawa,
Kilka zasad dla was mam.
Pływaj tylko tam, gdzie można,
Gdzie ratownik trzyma straż.
Skakać możesz na skakance,
A do wody – zakaz masz.
W górach zawsze idź po szlaku,
Ważna rzecz - wygodne buty.
Ekwipunek miej w plecaku,
No i trzymaj się swej grupy!
Kiedy słońce mocno świeci,
Czapkę lub kapelusz weź.
Wiedzą o tym wszystkie dzieci,
Że o udar łatwo jest.
Góry, morza i jeziora,
Lasy, dom czy zagranica,
Jaka by nie była pora,
Zawsze trzymaj się rodzica!!!
Aleksandra Kowalczuk

„Bezpieczenstwo
przede
wszystkim”

- Nie martw się. Ja tego dopilnuję –
odpowiedział mu Janek.
Następnego dnia równo o 12.00
miało dojść do spotkania pod lasem.
Słońce grzało bardzo mocno, ale Wojtek
nie mówiąc nic rodzicom, wymknął się z
domu. Koło lasu czekał już na niego Janek.
- No, jesteś wreszcie! Ile można czekać?!
- Sorry za spóźnienie. To trochę trudne
przejść pół miasta w taki upał.
- Nie narzekaj na pogodę, no już, ruszaj!
Pamiętasz chyba o zakładzie?
- Dobra, do zobaczenia!
Wojtek szedł, szedł i ciągle
zastanawiał się, czy jeszcze daleko. Był
bardzo spragniony i zmęczony. Słońce
grzało coraz bardziej, a on maszerował
przez las. W połowie drogi padł na ścieżce.
Na szczęście jego mama już godzinę po
wyjściu syna zadzwoniła na policję i
zgłosiła zaginięcie. Po jakimś czasie
Wojtek obudził się. Był w szpitalu, a przy
nim jego mama, tata i młodsza siostra
Karolina. Rodzice byli szczęśliwi, że ich
syn jest cały i zdrowy, ale byli też na niego
źli, bo nie powiedział im, że wychodzi z
domu.
Pewnie wszystkich ciekawi, co z
Jankiem. On jeszcze nie dostał kary, ale
prędzej, czy później wszyscy się dowiedzą,
że to przez niego Wojtek trafił do szpitala.
Pamiętaj! Nigdy nie daj się
namówić na coś, co nie jest dla ciebie
bezpieczne!
Zuzanna Czerwińska

(Krótka historia o tym, że trzeba zawsze
mieć swój rozum)
Pewnego dnia Wojtek grał z
kolegami w piłkę na szkolnym boisku. Był
to pierwszy dzień wakacji. Chłopcy
świetnie się bawili do czasu, gdy przyszedł
Janek z propozycją zakładu.
Chłopak przyszedł głównie do
Wojtka. Nienawidzili się. Chciał, żeby
Wojtek poszedł do lasu całkiem sam.
Wojtek odpowiedział mu:
- Dobra, ale skąd pewność, że się tam
zjawię?

Pokoloruj mnie!

Kuchenni Czarodzieje

Lody waniliowe
Krem angielski:





500 mililitrów pełnego mleka
(3,2 %)
125 gram cukru
Ziarenka z 1 laski wanilii
(przeciętej wzdłuż)*
6 żółtek

krem będzie ją lekko oblepiał. Natychmiast
zdjąć z ognia, nie doprowadzać do
wrzenia, bo wtedy krem by się zważył.
Przelać do naczynia i pozostawić do
wystudzenia. Przykryć folią spożywczą i
schłodzić w lodówce.
Zimny krem angielski wymieszać ze
schłodzoną kremówką. Wlać do maszyny
do lodów i dalej postępować według jej
instrukcji. Przełożyć do pojemniczka i
włożyć na kilka godzin do zamrażarki.
Gotowe lody powinny być zwarte, ale
zachowywać kremową konsystencję.
Lody można również wykonać bez
maszynki – schłodzone składniki
zmiksować, przelać do pojemnika, włożyć
do zamrażarki. Podczas chłodzenia mniej
więcej co 30 minut przez pierwsze trzy
godziny miksować, by nie wytworzyły się
kryształki lodu i lody były bardziej
puszyste. Zamrozić.


Laski wanilii
Ponadto:


100 ml schłodzonej śmietany
kremówki 30% lub 36 %

Do garnuszka wlać mleko, dodać 2/3
cukru z przepisu i ziarenka wanilii*,
wymieszać i na średnim ogniu
doprowadzić do wrzenia. W międzyczasie
utrzeć w misie mikserem żółtka z resztą
cukru do uzyskania jasnego, puszystego
kremu. Gotujące się mleko wlać do żółtek,
cały czas mieszając trzepaczką, a następnie
wlać z powrotem do garnuszka.
Podgrzewać na małym ogniu,
mieszając drewnianą łyżką, aż gęstniejący

Laskę wanilii również można
dodać dla aromatu, a po
wystudzeniu wyjąć.
Karol Kowalczuk
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1. Ma korę i liście
2. Jedynki, dwójki, trójki itd.
3. Mała w stogu siana
4. Pani, która uczy nas wychowania fizycznego
5. ……… Dziecka
6. Mieszkasz w nim od małego
7. Miliony ludzie mieszkają na niej
8. Mieszkają w nim Eskimosi
9. Mieszkańcy igloo
10. Nosimy ją na głowie
11. Głowa pusta to ………
12. Kolczaste drzewo kwitnący wczesnym latem na biało
Miłosz Jemiołek i Oliwia Zawodnik

Lubię sport
Arkadiusz malarz urodzony 19 czerwca 1980 roku w Pułtusku jest polskim piłkarzem
grającym na pozycji bramkarza w klubie Legii Warszawa. Największym sukcesem Malarza
było zdobycie Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i występ w Lidze Mistrzów. Mierzył się
on z takimi nazwiskami jak Cristiano Ronaldo, Gareth Bale czy Pierre Emerick Aubameyang.

Piotr Włodarczyk

