Kronika szkolna
 W dniu 19 października Kozienicki Dom
Kultury im. Bogusława Klimczuka
zaprosił troje uczniów z klasy piątej
z wychowawcą do udziału w projekcie
edukacyjnym „Śladami Bogusława
Klimczuka” realizowanym w związku
z obchodami Dnia Patrona. Wycieczka
rozpoczęła się od zwiedzania domu
rodziny Klimczuków, Kaplicy św.
Józefa, byłego Domu Kultury. Następnie
przejechaliśmy autokarem do Warszawy, gdzie zwiedzaliśmy gmach
Polskiego Radia „Sekrety Radia”.
Uczniowie z poszczególnych szkół
mogli nagrać improwizowaną rozmowę
między sobą i w ten sposób zobaczyć,
jak powstają audycje radiowe. Z gmachu
Polskiego Radia przejechaliśmy na
Cmentarz Powązkowski, gdzie na grobie
Bogusława Klimczuka w dniu jego
urodzin zostały złożone kwiaty i został
zapalony znicz.
Kleks
 21 października w PSP Brzeźnica odbyły
się Mistrzostwa gminy Kozienice
w minipiłce ręcznej chłopców. Szkołę
reprezentowali: K.Ruba, K.Mikołajczyk,
D.Zalewski, I.Pomarański, M.Nyrek,
J.Skotak, J. Słomski, R. Wrona. Chłopcy
wywalczyli III miejsce.
Kleks
 23
października
odbyły
się
5. mistrzostwa marszu na orientację
w Królewskich Źródłach.

Uczestniczyli w nim uczniowie naszej
szkoły. Byli to uczniowie klasy piątej
i szóstej. Chociaż tylko jedna drużyna
znalazła się w pierwszej dziesiątce, to
i tak impreza ta podobała się wszystkim.
Miłosz Jemiołek
 Tegoroczne ślubowanie klasy pierwszej
odbyło się 27 października. Prowadzącą
uroczystości była Oliwia Sendybył. Na
początku uczniowie starszych klas:
Dominik Drewnik i Zuzanna Balcerzak
wyrecytowali wiersze z radami dla
młodszych
kolegów.
Potem
pierwszoklasiści zaprezentowali swoją
część artystyczną przygotowaną pod
opieką pani Marianny Kacprzak.
Na końcu uczniowie pierwszej klasy
uroczyście ślubowali. Życzymy samych
sukcesów w szkole!
Aleksandra Kowalczuk
 28 października w hali sportowej
w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa
Kozienic w halowej piłce nożnej
chłopców.
Kapitan
szkolnej
reprezentacji - Kuba Mikołajczyk
wylosował grupę B. Pierwszy mecz
z PSP w Janikowie nasi chłopcy wygrali
2:0, drugi z PSP nr 3 wygrali 1:0, trzeci
- z PSP w Stanisławicach wygrali 6:1.
W półfinale grali z PSP w Woli
Chodkowskiej i wygrali 1:0. Mecz
finałowy przegrali z PSP nr 1 - 0:1,
zajmując II miejsce. Gratulujemy
wicemistrzom gminy Kozienice!
Miłosz Jemiołek

 W dniu 9 listopada odbył się
w naszej szkole apel z okazji 99 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie klasy czwartej i piątej
przypomnieli ważne fakty historyczne
dotyczące tego święta, znaczące dla
naszej Ojczyzny postacie. Recytowali
wiersze i śpiewali pieśni o tematyce
patriotycznej. Występy oraz wystrój sali
przygotowała
wraz
ze
swoimi
wychowankami p. Ewa Bogacka.
Kleks
 14 listopada uczniowie naszej szkoły
wybrali się na wycieczkę do Palmir
i Warszawy. Było to 15 osób z klas:
czwartej, piątej i szóstej. Najpierw
uczestnicy przeszli w Palmirach kilka
kilometrów po wyznaczonej trasie,
doszli do cmentarza i muzeum. Na tym
cmentarzu został pochowany sławny
olimpijczyk,
Janusz
Kusociński.
Na wielu tabliczkach można było
zauważyć litery NN, co oznacza, że imię
i nazwisko jest nieznane.Potem wszyscy
pojechali do Warszawy. Tam nasza
szkoła wraz ze szkołą w Wólce
Tyrzyńskiej zwiedzała Stare Miasto.
Wtedy uczniowie mogli zbierać punkty
w aplikacji Play Mazovia. Nasza szkoła
dobrze radziła sobie z tą aplikacją.
Następnie uczniowie pojechali do
McDonalda oraz zwiedzili ogród
świateł. Wycieczka podobała się
wszystkim uczestnikom.
Miłosz Jemiołek
 Film pt. ,,Dzieciak rządzi'' 17 listopada
oglądali uczniowie wszystkich klas. Był
on o dziecku, które przybyło z innego
świata. Film opowiada o dwóch
,,braciach'', którzy na początku bardzo
się nie lubią, lecz później zaczęli się ze
sobą porozumiewać. Film był bardzo
śmieszny.
Rozbawił
wszystkich
oglądających.
Łukasz Bogumił
 W dniu 21 listopada uczniowie z klas IIV uczestniczyli w bezpłatnych
zajęciach „Znam zabytki mojej gminy”.
Były
to
warsztaty
zabytkowej
architektury gminy Kozienice, w ramach

zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki
ochrony
dóbr
kultury
i dziedzictwa narodowego dofinansowanego ze środków gminy Kozienice. Pod
kierunkiem
pana
prowadzącego
powstało wspólne dzieło uczniów, nasz
lokalny zabytek - Kościół pod
wezwaniem św. Katarzyny w Ryczywole.
Kleks

MiniWywiad
o maxisprawach
Pani Marta Sochaj jest nową
nauczycielką w naszej szkole, uczy biologii
w klasie VII. Powiedziała nam kilka słów
o sobie..
KLEKS: Czy czuje się Pani spełniona
w swojej pracy i dlaczego?
P.M.SOCHAJ: Bardzo lubię to, co robię
i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie
siebie w innej roli, jeśli chodzi o pracę
zawodową.
KLEKS: Co najbardziej Pani ceni w swojej
pracy?
P.M.SOCHAJ: W mojej pracy szczególnie
cenię kontakt z młodymi ludźmi, wśród
których spotykamy wiele indywidualności.
Każdy z nich jest inny, oryginalny. Do
każdego
musimy
mieć
unikatowe
podejście, co sprawia, że ta praca jest
ciekawa i nie ma w niej miejsca na nudę.
KLEKS: Jak długo już pracuje Pani
w szkole?
P.M.SOCHAJ: W zawodzie nauczyciela
pracuję od 1999 roku, czyli już od ponad 18
lat.
KLEKS: Dlaczego wybrała Pani zawód
pedagoga?
P.M.SOCHAJ: Szczerze mówiąc, miałam
w tym zawodzie pewną praktykę, gdyż od
dzieciństwa bawiłam się „w szkołę”
z moimi koleżankami. Kocham pracę
z dziećmi i młodzieżą, więc nie mogłam
wybrać
KLEKS: W jakich innych szkołach Pani
jeszcze uczy?
P.M.SOCHAJ: Ten rok jest dla mnie dosyć
trudny, ponieważ w związku z wprowa-

dzaną reformą edukacji pracuję aż w 4 szkołach: w Ryczywole, Woli Chodkowskiej,
Nowej Wsi oraz Kociołkach.
KLEKS: A jak czuje się Pani w naszej
szkole?
P.M.SOCHAJ: W Ryczywole jestem dość
rzadko, bo tylko 2 razy w tygodniu
i wpadam tu niemal jak po ogień:-), mimo
to
czuję
się
naprawdę
dobrze.
Najważniejsza dla mnie jest atmosfera na
lekcjach i współpraca z moimi uczniami,
a ta układa się wzorowo, naprawdę nie
mogę narzekać. A tak przy okazji,
pozdrawiam
moją
klasę
VII!.
Do zobaczenia na biologii.
KLEKS: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Oliwia Sendybył

Kuchenni Czarodzieje
Miodowy napój:
Składniki:
 1,5 l wody
 3 łyżki miodu
 połowa cytryny
Wodę przegotować i ostudzić do
temperatury około 30 stopni C [aby dodany
miód nie stracił swoich właściwości], dodać
miód oraz wyciśnięty sok z cytryny
i wymieszać.
I tu najważniejsze:
 Napój wykonywać w godzinach
wieczornych!
 Pić następnego dnia rano jako
pierwszy napój!
Dominik Drewnik
Kruche rogaliki drożdżowe
Składniki:
o 0,5 kg mąki,
o 0,25 kg margaryny,
o 0,5 szklanki śmietany,
o 8 dkg drożdży roztartych z mąką
na proszek,
o trochę marmolady owocowej,
o jajko do posmarowania,
o cukier kryształ do posypania.
o
Przygotowanie:
Z
mąki,
margaryny,
śmietany
i drożdży zagnieść ciasto , nie dodawać do
ciasta ani jajek, ani cukru. Uformować kulę
i włożyć do letniej wody. Ciasto najpierw

opadnie na dno, a po upływie pół godziny
wypłynie na wierzch. Wówczas wyjąć je
na posypaną mąką stolnicę, dość cienko
rozwałkować, wyciąć niewielkie kwadraty.
Każdy smarować marmoladą i ukośnie
zwijać, formując rogaliki . Układać je na
blaszce do pieczenia posmarowanej
tłuszczem, smarować rozbitym jajkiem
i posypywać kryształem. Piec na złoty kolor
w piekarniku nieco gorętszym niż
do drożdżowego ciasta.
Dominik Drewnik

KĄCIK LITERACKI
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w corocznym konkursie „Moje spotkania
z Puszczą". Tegoroczny temat konkursu to
„Moje wędrówki przez leśne kryjówki”.
Niektórzy z nich odnieśli sukcesy
w dziedzinie literatury. Oto ich prace:
Moje wędrówki przez leśne kryjówki
Przyszło zimno, czy to jesień?
Czas kryjówek szukać w lesie.
Las jest domem od natury,
Chce każdemu szczęście dać.
Czy to ludziom, czy zwierzętom
Skarby swe pozwala brać.
Korzystają więc zwierzęta,
domy swe budować chcą.
Legowiska i kryjówki,
By przed zimą schronić się.
Mrówki igieł nanosiły
i mrowisko ulepiły.
Ciężka praca się opłaca,
By bezpieczny powstał dom.
Tam zwalone drzewo leży,
pod nim nora jest głęboka.
Co się skryło w takiej norze?
Dziś odgadnąć trudno jest.
Czy schronieniem jest borsuka?
Może lis tam ukrył się?
I zapasy do kryjówki
już przed zimą ściąga swe.
Więc gdy wchodzisz już do lasu,
to rozglądaj bacznie się,
bo to nigdy nie wiadomo,
gdzie zwierzęta kryją się.
Zuzanna Staszewska (1. miejsce)

Moje leśne wędrówki
Lubię czasem wyruszyć w las,
cudowne miejsce do wytchnienia.
Tam inaczej mi płynie czas,
mam wrażenie, że nic się nie zmienia.
Podczas takich wycieczek do lasu,
odwiedzam mój ulubiony zakątek.
Staram się nigdy nie robić hałasu,
by nie spłoszyć leśnych zwierzątek.
W gąszczu drzew przy polanie
leży spróchniały już korzeń.
To jest najlepsze mieszkanie
dla setki małych stworzeń.
Mrówki budują mrowisko
z mnóstwa igieł sosnowych,
lecz nie podchodzę zbyt blisko,
by nie uszkodzić budowy.
W norce tuż obok głazu,
mieszka rodzina jeży.
Nie widziałam ich ani razu,
nic dziwnego, że nikt mi nie wierzy.
W dziupli starego drzewa,
słychać wesołe dźwięki.
Nie wiem, co to rozbrzmiewa,
lecz lubię takie piosenki.
Jedyne czego nie lubię,
to pajęczyny wśród drzew.
Wcale się tym nie chlubię,
że wywołują mój gniew.
Spacer przez leśne kryjówki,
może naprawdę zachwycić.
Piękno takiej wędrówki,
trudno jest w słowach uchwycić.
Aleksandra Kowalczuk (wyróżnienie)
Spacer przez las
Idę sobie leśną dróżką,
tupię żwawo lewą nóżką.
Aż tu nagle-staję, patrzę…
Po gałązkach, hop do góry,
wiewióreczka skacze mała,
składa w dziupli swe zdobycze,
chce żyć w zimie znakomicie.
Idę dalej i co widzę?
Grzybek rośnie, a pod grzybkiem ślimak.
Wgryzł się cały w ów ogonek,
żeby zrobić sobie domek.
Obok drzewa, przy pniu starym,

kopiec z igieł usypany.
To mrowisko, twierdza mrówek
-efekt pracy ich wędrówek.
Idę dalej, na skraj lasu,
tam pagórek usypany.
W tym pagórku wielka nora,
pewnie ujrzę w niej potwora!
Szybko wracam, dość spaceru
Zobaczyłem już zbyt wiele.
Dzikie zwierzę jest w kryjówce,
ono nie jest przyjacielem!
Wiktoria Balcerzak (wyróżnienie)

Wykreślanka
Znajdź w tabeli i zaznacz następujące
wyrazy:
mróz, kurtki, czapki, spanie, noc, koce,
kakao, dom
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Zuzanna Staszewska

Uśmiechnij się!
Po klasówce z matematyki rozmawiają
dwaj koledzy!:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
-Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy
od siebie.
Nauczyciel matematyki na lekcji:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9
jabłek , a w drugiej mam 7 jabłek, to znaczy,
że ...
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże
dłonie, proszę pana.
Jakub Skotak

Uwaga!
W numerze grudniowym „Kleksa” jedna
z waszych
koleżanek
zaprezentuje
superciekawą książkę. Czekajcie na nas!

