Kronika szkolna
 Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło
się 4 września. O godzinie 8.00
uczniowie wraz z kadrą nauczycieli
i rodzicami spotkali się w kościele
pod wezwaniem Świętej Katarzyny
w Ryczywole. Około godziny 9.00
wszyscy poszli do szkoły, gdzie
w sali
gimnastycznej
zostały
przekazane niezbędne informacje
dotyczące
roku
szkolnego
2017/2018. Według nowej reformy
dzieci będą uczęszczały do szkoły
8-klasowej. W związku z tym do
kadry pedagogicznej dołączyło
czworo nauczycieli: p. Danuta
Reguła, p. Magdalena Wnuk,
p. Marta Sochaj, a także p. Dariusz
Kowalczyk.
Szatnia
została
przeniesiona w miejsce dawnego
magazynku
i
cieszy
się
zadowoleniem dzieci.
Życzymy
wszystkim
wielu
sukcesów w nowym roku szkolnym
Oliwia Sendybył
 W dniu 12 września odbyły się
wybory
do
Samorządu
Uczniowskiego.
Wybory
te

prowadziła
pani
Małgorzata.
Pietrzyk.
Na początku uczniowie wybierali
opiekunkę samorządu, została nią
pani Renata Strzelczyk. Potem
przyszedł czas na Samorząd
Uczniowski.
Przewodniczącą
szkoły została Oliwia Sendybył,
zastępcą - Karol Kowalczuk,
skarbnikiem-Kuba
Skotak,
sekretarzem - Oliwia Faustman.
Zobaczymy,
jak
będą
się
spisywać.
Jakub Skotak, Dominik Drewnik,
Maciej Jasiówka
 W czwartek, 14 września, na
trzeciej godzinie lekcyjnej odbyło
się spotkanie pana Policjanta
z uczniami naszej szkoły. Tematem
głównym było bezpieczeństwo
dzieci podczas drogi do szkoły. Pan
policjant tłumaczył nam, jak należy
się zachować podczas jazdy
samochodem,
rowerem
oraz
poruszania się pieszo.
To była bardzo pouczająca wizyta.
Ola Kowalczuk

MiniWywiad
o maxisprawach
Pani Danuta Reguła w tym roku
szkolnym podjęła pracę w naszej szkole.
Uczy matematyki i chemii w klasie VII.
Zgodziła się na rozmowę z nami.
KLEKS: Czy czuje się pani spełniona
w swojej pracy i dlaczego?
P.D. REGUŁA: Tak, jestem spełniona
w pracy. Satysfakcja płynie z różnych stron.
Jest dużo momentów, kiedy czuję, że to, co
robię ma sens: wyniki egzaminów, dobre
oceny
uczniów
w
szkołach
ponadgimnazjalnych.
KLEKS: Co najbardziej pani ceni w swojej
pracy?
P.D. REGUŁA: Dla mnie najważniejsze
jest poczucie, że robię coś, co ma sens.
Bardzo lubię kontakt z ludźmi, więc za to
też cenię swoją pracę. Na pewno dobra
atmosfera jest również motywująca.
Pracując, sami uczymy się dyscypliny,
odpowiedzialności,
poznajemy
nowe
rzeczy i doskonalimy się w rożnych
dziedzinach, co pomaga nam w życiu.
KLEKS: Ile lat pani uczy?
P.D. REGUŁA: Dużo :) Uczę 25 rok.
KLEKS: Dlaczego wybrała pani zawód
pedagoga?
P.D. REGUŁA: Szczerze, zadecydował
przypadek. Po studiach chciałam pracować
w laboratorium, ale znalazłam pracę
w szkole i tak zostało. I dobrze, że tak się
stało, nie żałuję.
KLEKS:W jakich szkołach jeszcze pani
uczy?
P.D. REGUŁA: Uczę jeszcze w szkole
w Świerżach Górnych.
KLEKS: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Oliwia Sendybył

Kuchenni Czarodzieje

Szejk owocowy
Składniki
ilość porcji: 1
 ulubione owoce
 2 gałki lodów
 mleko
Przygotowanie: 5min.
Sposób przygotowania
1. Wszystkie
składniki
zmiksować w blenderze na
gładko. Sprawdzić smak
i w razie potrzeby dodać
więcej mleka, lodów lub
owoców.
2. Przelać
do
szklanki
i udekorować owocami.

Ciastka Czekoladowe
Składniki
 125 g miękkiego masła
 100 g cukru
 1 jajko, umyte, rozmiar L
 125 g czekolady gorzkiej
 150 g mąki pszennej, tortowej
 30 g kakao
 15 g sody
 szczypta soli
 1 opakowanie cukru wanilinowego
Przygotowanie
Masło
ucieramy z
cukrem,
dodajemy jajko oraz rozpuszczoną
w 40°C czekoladę. W drugim naczyniu
łączymy mąkę, kakao, sodę, szczyptę soli
oraz cukier wanilinowy. Suche składniki
dodajemy do utartej masy i starannie
wyrabiamy ciasto. Rozwałkowujemy je na
grubość około 0,5 cm i wycinamy kółka
o średnicy 5-6 cm.

Ciasteczka układamy na uprzednio
przygotowanej blaszce wyłożonej papierem
do
pieczenia.
Ciastka
układamy
w większych odstępach tak, aby podczas
wypieku nie posklejały się. Blaszkę
wstawiamy do nagrzanego do 170°C
piekarnika, pieczemy około 20 minut.
Smacznego!
Jakub Skotak, Dominik Drewnik,
Maciej Jasiówka

bo jazda kolejkami górskimi jest naprawdę
ekscytująca. Najbardziej podobał mi się
roller coaster Mayan. Cały tor przejechałam
prawie na jednym wdechu.
Moja wakacyjna wyprawa była
bardzo ciekawa, bo nie tylko dobrze się
bawiłam, ale też czegoś nowego się
nauczyłam.
Aleksandra Kowalczuk
***

KĄCIK LITERACKI

Naszą tradycją stało się już
wspominanie wakacji we wrześniowym
numerze
„Kleksa”.
Wspomnieniami
podzielili się z nami Ola i Miłosz..
***

W tegoroczne wakacje zwiedziłam z
rodziną Szlak Orlich Gniazd. Jest to trasa
turystyczna biegnąca od Krakowa do
Częstochowy, na której można zobaczyć
średniowieczne
warowne
zamki.
Większość budowli została wybudowana
przez Kazimierza Wielkiego i zniszczona
podczas potopu szwedzkiego.
W ciągu trzech dni zobaczyliśmy aż
13 zamków. Liczne z nich są już, niestety,
ruiną,
ale
niektóre
częściowo
zrekonstruowano i można sobie wyobrazić,
jakie kiedyś były potężne. Najbardziej
podobały mi się zamki: Ogrodzieniec,
Bobolice i Pieskowa Skała. Zwiedzanie ruin
było trochę męczące, ponieważ czasami
trzeba się wspinać na górę, ale warto się
trochę wysilić - w końcu to część naszej
historii. Poza tym krajobraz na tym terenie
jest po prostu piękny. Wszystkim, którzy
lubią zwiedzać zamki, polecam tę trasę.
Jeden dzień naszej wycieczki
poświęciliśmy na rozrywkę i spędziliśmy
go w Energylandii. Bawiliśmy się świetnie,

Ogrodzieniec

***
Na początku lipca swoje wakacje
spędziłem
z
przyjaciółmi. Miałem
wyjechać w góry, lecz jednak zostałem.
Dopiero 15 lipca pojechałem do
kolegi w Warszawie. Dojechałem w sobotę,
więc zaczęliśmy zwiedzanie w niedzielę.
Poszliśmy najpierw na Stare Miasto, gdzie
zobaczyliśmy Syrenkę warszawską, Zamek
Królewski, aż się zbliżaliśmy do fontann.
Na odpoczynek przystanęliśmy na lody. Te
fontanny w różny sposób wystrzelały.
Natomiast w nocy one świecą. Następnego
dnia poszliśmy do pobliskiego Ośrodka
Sportu, gdzie pływaliśmy w basenie. We
wtorek odwiedziliśmy Park Linowy, ale
trafiliśmy na olbrzymią wycieczkę. Na
szczęście udało się z trudem wyczekać na
swoją kolej. Niektóre przeszkody były
łatwe, a inne bardzo trudne. W środę jednak
jeszcze raz odwiedziliśmy Białołęcki
Ośrodek Sportu. Kolejnego dnia wróciłem
do domu.
Resztę
lipca
spędziłem
w Ryczywole, a któregoś dnia odwiedziłem
Farmę Iluzji w Trojanowie. Było tam
świetnie.
W sierpniu połowę miesiąca
przesiedziałem,
oglądając
telewizję,
w końcu jednak pod koniec się obudziłem

i spędzałem czas z przyjaciółmi, np. na
Rynku.
Myślę, że inni też mieli udane
wakacje, bo ja świetnie się bawiłem.
Miłosz Jemiołek

Wykreślanka
Znajdź w tabeli i zaznacz następujące wyrazy:
SZKOŁA, JESIEŃ, LIŚCIE, SZELEST, LATO, KSIĄŻKI, PLECAK, CIEŃ, LAS, CZAS, DZWONEK,
LEKCJA, KLEKS, PIÓRNIK, TECZKA
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Lubię sport
Wyniki meczów Mistrzostw Świata
Kazachstan-Polska 2-2
Polska-Dania
3-0
Polska –Armenia
2-1
Polska-Rumunia
3-0
Polska-Czarnogóra 2-1
Mecze rewanżowe
Polska-Rumunia
3-1
Polska-Dania
0-4
Polska-Kazachstan 3-0
Nadchodzące mecze
Armenia-Polska
Czarnogóra-Polska
Grupa E tabela na rok 2017/18
1.
Polska
2.
Czarnogóra
3.
Dania
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Zuzanna Staszewska

Rumunia
Armenia
Kazachstan
Kacper Mikołajczyk

Ciekawostki
Sygnałem do zrzucenia liści z drzew jest
długość dnia, gdyż czym jest krótszy dzień,
tym przegroda między liściem a gałązką
staje się większa.
Liście są np. zielone latem, gdyż zależy to
od słońca. Zielony barwnik występuje latem
mocniej, dlatego, że jest długo słońce,
a jesienią krócej, więc liście mają różne
kolory.
Niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów,
ponieważ pająki i owady, którymi się
żywią, chowają się.
Miłosz Jemiołek

