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Trwa już czwarty miesiąc nowego
roku szkolnego 2015/2016

“Umysł nie jest
naczyniem, które
należy napełnić,
lecz ogniem, który
trzeba wzniecić.”
Plutarch

W TYM NUMERZE
PORUSZAMY NASTĘPUJĄCE
TEMATY :

KONKURS „MAM TALENT”

Kolejny raz w naszej szkole odbył się szkolny
konkurs talentów...
Ciąg dalszy na stronie 2

Coraz bliżej Święta

KĄCIK SPORTOWY

Rzucać można tylko zza linii końcowej , którą
można przekroczyć...
Ciąg dalszy na stronie 8

OZDOBY BOŻONARODZENIOWE

Wystarczy zapał i dobre chęci,
a na pewno uda Wam się zrobić...
Ciąg dalszy na stronie 5

KĄCIK MUZYCZNY

Cleo,właściwie Joanna Klepko-polska
piosenkarka i autorka tekstów...
Ciąg dalszy na stronie 4

Od Mikołaja

Świąt Bożego Narodzenia
odzianych w rodzinne
ciepełko
pachnących
kapustą,grzybami,
rybą i choinką
z życzeniami
spełniającymi się
przy łamaniu opłatkiem,
spędzanych w gronie
bliskich
i kochanych osób.

A ja? Kto ma prezent dla mnie?

KĄCIK WYDARZEŃ SZKOLNYCH#

Konkurs „Mam Talent”
Kolejny raz w naszej szkole odbył się konkurs talentów. Do konkursu zgłosiło
się aż 16 chętnych.Uczniowie uzyskali następujące miejsca:
Klasy I-III
I miejsce-Wiktoria Przęczek
II miejsce- Julia Czarnecka, Zofia Kubiak
III miejsce- Amelia Zdanowicz
Klasy IV-VI
I miejsce- Mateusz Czapski
II miejsce- Aleksandra Sajek,Barbara Ostrowska
III miejsce-Oksana Łusiewicz

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.
Serdecznie gratulujemy !

STRONA
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KĄCIK KULINARNY#

Ciasteczka na talerzu

STRONA
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Przepis doświadczonego kucharza

Pieguski z czekoladą
Składniki:

•
•
•
•
•
•
•

1 szklanka mąki (ok. 135g)
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
pół łyżeczki soli
pół kostki masła (100g)
1/4 szklanki cukru (ok. 50g)
1 jajko
200g czekolady deserowej grubo posiekanej lub
kropelek czekoladowych

Dla kogo:

dla fanów
domowych
ciasteczek
dla mających
ochotę
pochrupać coś
słodkiego
dla fanów
czekolady

rys.Julia Wygonna

KĄCIK MUZYCZNY#

STRONA

Czyli muzyka popularna
wśród uczniów

Zayn Malik-brytyjski wokalista.W 2010 roku Malik
zgłosił się jako solowy artysta do brytyjskiego talent
show The X Factor. Po wyeliminowaniu go jako
solowego artysty, został połączony z czwórką innych
uczestników w zespół, który został później znany jako
One Direction. Przez całą swoją przygodę z zespołem
wydał cztery płyty, które odniosły duży sukces
komercyjny, odbył światowe trasy koncertowe i wygrał
wiele nagród.

Cleo, właściwie Joanna Klepko-polska piosenkarka
i autorka tekstów, reprezentantka Polski (wraz
z Donatanem) podczas 59. Konkursu Piosenki
Eurowizji w 2014 roku.

Ariana Grande-amerykańska piosenkarka,
kompozytorka i aktorka.Grande zaczęła swoją

karierę występami podczas lokalnych imprez
sportowych organizowanych na Florydzie

Shakira, właściwie Shakira Isabel Mebarak Ripollkolumbijska piosenkarka popowa,autorka tekstów,
muzyk, producent muzyczny, tancerka i ambasador
dobrej woli UNICEF.
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KĄCIK PLASTYCZNY#
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Ozdoby bożonarodzeniowe
Bałwanki I Świąteczna skarpeta

Zrób zabawne zimowe
bałwanki - będą świetną ozdobą
zarówno domu, jak i ogródka
Składniki:
• plastikowa butelka - najlepiej
przezroczysta,
• akrylowa farba - biała oraz o
dowolnym innym kolorze,
• kolorowy papier (techniczny) lub
tektura,
• plastelina,
• kawałek polaru lub innego materiału
na szalik bałwanka,
• dwie małe suche gałązki.
Wykonanie:
1. 3/4 butelki pomaluj białą farbą (warto
nałożyć kilka warstw). Odstaw do
wyschnięcia.
2. Górną część butelki pomaluj na
dowolny kolor (w zależności od tego,
jakiego koloru ma być kapelusz
waszego bałwanka).
3. Wytnij z tektury lub kartki
technicznej koło. Aby powstało rondo
kapelusza bałwanka, musisz w kole
wyciąć jeszcze jedno kółko średnicą
odpowiadające mniej - więcej
średnicy butelki. Załóż rondo na
właściwe miejsce (aby ułatwić sobie
pracę - można rondo rozciąć, po
włożeniu zaś go na głowę bałwanka skleić taśmą klejącą).
4. Przyklej do "buzi" bałwanka oczy, nos
i uśmiech z plasteliny i obwiąż go
szalikiem. W butelce zrób dwa
otworki na ręce i włóż do nich patyki
lub gałązki.

Wystarczy zapał i dobre chęci,
a na pewno uda Wam się zrobić
taką skarpetę, której nie posiada
nikt inny
Składniki:

Nie zapomnijcie
podpisać
skarpetę
imieniem !

• tkanina o kolorze naturalnym,
• nożyczki,
• czerwona ozdobna taśma,
• igła,
• nić,
• farbki do malowania na
materiale,
• klej brokatowy.
Wykonanie:
Z materiału wytnij podwójnie kształt
skarpety, za pomocą maszyny do szycia
lub ręcznie zszyj skarpetę. Przyszyj
również ozdobną tasiemkę, nie zapomnij
o zrobieniu zawieszki. Wewnątrz skarpety
włóż kawałek gazety. Teraz można na
skarpecie rysować dowolne świąteczne
wzory. Na koniec -można ją dodatkowo
ozdobić klejem brokatowym.

KĄCIK HUMORU

STRONA

Idzie Jaś do lekarza
z dwoma ptakami
na nosie i mówi do lekarza`:
-Proszę pana
mam gile!

rys.Julia Wygonna

Dobra wiadomość!
Czytelnictwo w Polsce
przestało spadać.

Zatrzymało się
na zerowym
poziomie ?

rys.Julia Wygonna

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze
Słowacją od południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? dopytuje się Jasio.

rys.Hanna Niesiobędzka
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KĄCIK ORTOGRAFICZNY-CZYLI GŁÓWKA PRACUJE #

STRONA

7

Rozwiąż krzyżówkę

Oto Żaneta Marzena Ortografrozmarzona żaba. Niedużej
postury,lecz obdarzona
przeogromną wiedzą na temat
pisowni ż, rz

Złote zasady Żanety Marzeny
ż jak żaba
• wymienia się na g,dz,h,z,ź,s
• po spółgłoskach r,l lub ł oraz n (w zapożyczeniach)
• w partykułach -że, -ż

rzeka rz
• wymienia się na r
• po spółgłoskach p,b,t,d,k,g,ch,j,w
• w zakończeniach -arz, -erz,-mierz,-mistrz

Kolekcjoner, ul. Główna 321, 00-000 Jakieś miasto | 12 345 67 89 | http://www.apple.com/pl/iwork

KĄCIK SPORTOWY # #

#

#

#

#

#

Propozycje zabaw sportowych
"Berek pająków"
W parach w podporze tyłem,
uciekającego dotykamy tylko nogą.

Natarcie
Ćwiczący podzieleni na dwie
drużyny ustawione w szeregach
po przeciwnych stronach boiska .
Każdy ćwiczący ma piłkę . Na
sygnał, zawodnicy obu drużyn
biegną, kozłując piłkę na miejsce
przeciwnej drużyny. Wygrywa
zespół, którego zawodnicy
szybciej zajmą pozycję
przeciwników .

Przepędzanie piłki
Ćwiczący podzieleni na dwie
drużyny ustawione w szeregach na
liniach końcowych boiska .Każdy
ćwiczący z piłką. Na linii
środkowej leży piłka . Na sygnał
zawodnicy obu drużyn starają się
„przepędzić” ją na boisko
przeciwnika , rzucając w nią
swoimi piłkami. Rzucać można
tylko zza linii końcowej , którą
można przekroczyć jedynie w celu
zebrania piłek z własnego boiska .
Wygrywa drużyna , która
przepędzi piłkę za linię końcową
boiska przeciwnika.

Poleca p.Artur Wilemski
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