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Wspomnienie z
wakacji nad morzem

    Kalendarz roku
szkolnego 2016/2017

      Witamy serdecznie w
nowym roku szkolnym !!!!!
  Przedstawiamy naszą nową redakcję, którą tworzą uczennice
klasy VI "a",  opiekunem zespołu redakcyjnego  jest pani      
Katarzyna Bryndal.
Redaktorki "KUJONKA" to:
         Hania Lińska,    Zuzia Grudzień,  Maja  Janus,        Karolina
Niemkowicz ,  Martyna Malek oraz  Amelia Hinc.

B

Nowy rok
szkolny.... nowy
przewodniczący
MiDSU. W tym
roku mieliśmy trzy
kandydatki, co
wiąże się ze
wspaniałymi
,nowymi
pomysłami. Nasze
kandydatki to:
-Hanna Lińska
(klasa 6a)
-Natalia Fedoruk
(klasa 6b)
- i Michalina

Sadowska (klasa
6b).                 
Miały one
przekonujące plany
i równe szanse, ale
mogliśmy wybrać
tylko jedną. Naszą
nową
przewodniczącą
została... Natalia
Fedoruk!!!
zastępczynią jest...
Hanna Lińska,a jej
z kolei Michalina
Sadowska! Nasz
nowy samorząd

szkolny nazywa
się. MiDSU!
Liczymy na klasy I-
III.
Dziewczyny mają 
bardzo dużo
obowiązków, ale
znając je ,wiemy
,że na pewno sobie
poradzą! Liczymy
na was,
dziewczynki!

Zuzia 
 

Zimowa przerwa
świąteczna:               
23-31 grudnia 2016r
Ferie zimowe:  
   13- -26 luty 2017r
Wiosenna przerwa
świąteczna:  
  13-18 kwietnia
2017r

Dodatkowe dni
wolne: 31
października 2016r,
2,4,5 maja 2017r, 16
czerwca 2017r,
19czerwca

2017r (Święto
Szkoły)
Koniec roku
szkolnego: 23
czerwca 2017r

Ferie letnie:
24czerwca-
31sierpnia 2017r
Życzymy udanego
roku szkolnego !!!!

K
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Kącik komediowy...by
Karolina Niemkowicz
Pierwszy kawał:
Idzie Piotrek przez budowę i niesie worek cementu na
plecach.
Za nim kolega Bartek niesie dwa worki cementu.
Majster zatrzymuje Piotrka i pyta:
- Czemu niesiesz tylko jeden worek cementu, a Bartek
aż dwa?
- Panie majster, bo to leń jest, jemu się nie chce dwa
razy chodzić.
Kawał drugi:
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.
Kawał trzeci:
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle
błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę domową
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi
mama i tata.

:)

Wpadki filmowe

Niektórzy nie zauważają wpadek w filmach, fakt
czasami trudno je wychwycić zatem oto niektóre z
nich.

W filmie Gladiator jeden z niewolników nosi białe
adidasy.

W filmie Troja podczas walki Hektora z
Achillesem przez odbite światło w zbrojach widać
kamerę.

W filmach z serii Władcy Pierścieni Legolas ma
błękitne albo brązowe oczy.

W Pretty Woman rogalik ,który je Julia Roberts w
następnym ujęciu zmienia się w naleśnika.

W filmie Władca Pierścieni Gandalf Biały podnosi
miecz i  widzimy jego zegarek.

                                                          Martyna Malek .

Karolina

Martyna
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Nela mała reporterka...
Jest to seria książek pisanych przez
10-ęcio letnią dziewczynkę :)

Książka warta
uwagi...

 Książki i internet

Książki
autorstwa Neli,
moim zdaniem
są naprawdę
warte
przeczytania
ponieważ, są
bardzo ciekawe
i napisane
językiem
dziecka. Poza

tym bardzo
kolorowe,
ślicznie wydane
z fotografiami 
wykonanymi
przez Nelę.
Dziewczynka
razem ze swoją
mamą i
kamerzystą
(ponieważ

ma także
program
emitowany na
TVP abc w
sobotę o godz.
15.20)zwiedza
egzotyczne
miejsca na
ziemi.
Proponuje także
poczytać

o samej autorce
bo jej historia
jest bardzo
ciekawa.

Hania

Książki
dotychczas
wydane przez
Nelę:

-10 niesamowitych przygód Neli
-Nela na trzech kontynentach
podróże w nieznane
-Nela i tajemnice świata
-Nela na tropie przygód 
-Śladami Neli przez dżunglę, morza
i oceany

Hania

CIEKAWOSTKI
-badania
dowiodły, że
pies może
odczytac
emocje z twarzy
swojego
właściciela
-Milion
amerykańskich
psów zostało
spadkobiercami
fortun swoich
zmarłych
właścicieli.
-Psy posiadają

trzy pary powiek
- górną, dolną i
specjalną
membranę
nawilżającą i
chroniącą oko.
-W ciele psa jest
aż 319 kości

           Zuzia

W tych czasach
jest o wiele
mniej książek
wypożyczanych
przez dzieci i
młodzież.
Dlaczego tak
jest? Powodem
tego jest
internet.

No dobrze,
internet jest
potrzebny, ale
kilka lat temu go
jeszcze nie było
i ludzie
normalnie żyli.

Maja

Hania

Hania

Maja
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Amelko

  Jak się uczyć?

--Kącik        
ciekawej      
książki:
-Dom Tajemnic 
-Pat ze
Srebrnego Gaju
- Seria książek
Zwiadowcy
- Drużyna:
Wyrzutki
-Dolina Elyona:
Mroczne
Wzgórza
-Dolina Elyona:
Dolina Cierni 
-Amelka
-Mały Książe
Ania z
Zielonego
Wzgórza,
Hobbit,
Władca
Pierścieni, 
Harry Potter...

1-Musi być
cisza i spokój.
2-Ucz się w
stałych
godzinach.
3-Zapewnij
sobie dobre
oświetlenie,
biurko i
wywietrzony
pokój.
4-Musisz
wiedzieć z
czego masz się
uczyć.
5-Jeżeli

zapamiętujesz
wzrokowo, to
wykorzystaj
kilka kartek i
kolorowych
mazaków, aby
zapisywać sobie
wszystkie
informacje.
UWAGA!
Podręcznik pod
poduszką nie-
dzia-ła !

        Maja

PIECZONE
JABŁKA<

Mamy teraz
mnóstwo
pysznych
jabłek, więc
przepis jest
idealny na
początek jesieni.
Często mamy
ochotę na
słodką
przekąskę, więc
do dzieła !

Składniki na
pieczone
jabłka:4 duże
jabłka,2-
3łyżeczki
płatków
owsianych i 1
łyżeczka
cynamonu lub 4
cukierki krówki.

Przepis:
Nagrzewamy
piekarnik do 180

stopni Celsjusza
,wycinamy 
ogryzek,
wydrążamy
jabłka,
układamy je na
blaszce
wyłożonej
papierem do
pieczenia.      W
misce
mieszamy płatki
i cynamon
(możemy dodać
przyprawy do
jabłecznika). 

Jeśli
wybrałeś/aś
przepis z
krówkami:
pokrój krówkę
na kawałki i
włóż do środka
jabłka. 

Pieczemy
30minut.

Ciepłe,
krówkowe, z
nutą cynamonu,
słodkie – idealne
na zimne
wieczory jako
podwieczorek.

Smacznego!

             Zuzia

Własnoręczny zrobiony piórnik na
nowy rok szkolny. 
Co potrzebujesz?: 
duży kawałek filcu, sznurek,
dowolne ozdoby i nożyczki.
Sposób wykonania:
1.Wytnij z filcu dowolny prostokąt
według własnego uznania.
2.Zrób w równoległych liniach
krótkie przecięcia (na przybory).
3.Na środku jednego końca zrób
małą dziurkę i przewlecz...

... przez nią sznurek i zawiąż go na
supeł. 
4.Na drugim końcu sznurka
nawlecz jakąś ozdobę np. sowę i
także zawiąż na supeł.Piórnik jest
już gotowy wystarczy przez dziurki
włożyć przybory.                  
Zwinąć piórnik w rulon i zawiązać
sznurkiem wokół dla zabezpie-
czenia.                           
Oczywiście możesz go ozdobić we
własnym stylu, to jest tylko
propozycja :)

Zachęcam Was do
wykorzystywania własnego talentu i
tworzenia własnych prac.

Amelia

Amelka
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