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Jesień

W szkole jesteśmy
już ponad miesiąc, a
już na drodze stało
wiele niespodzianek,
a w tym kartkówki
sprawdziany i
mnóstwo prac
domowych. Niestety
musimy się z tym
pogodzić i
wytrzymać jeszcze
dziewięć miesięcy. I
bardzo ważna rada...
nie odkładajcie nauki
na później tylko
uczcie się codziennie
po trochu (jeśli
macie sprawdzian)i
jak mi mówi mama
,,Najpierw obowiązki,
potem
przyjemności." i na
tym zakończę ten
artykuł.
                       Maja

   Jak  wiemy mamy już kalendarzową jesień... Zaczęła się 23
września. Ponieważ jest tak ciepło można stwierdzić, że mamy
wiosnę. Ale dziś będziemy patrzeć na tą niesamowitą porę roku
optymistycznie (nie mylcie z pesymistycznie). Jesienią jest tyle
interesujących i ciekawych zmian. Gdyby tak każdy mógł patrzeć
na to wszystko przez różowe okulary... Może przejdźmy do
optymizmu. Jesienią można zbierać kasztany, przecież każdy z
nas kiedyś robił małe ludziki z kasztanów. 
Ale to nie wszystko! Można przypatrywać się liściom, które
spadają i  zmieniają kolor. Potem można je zebrać i włożyć do
wazonu w formie bukietu. Będą pięknie wyglądały i podkreślą
wygląd jesieni. Jesienne spacery są teraz bardzo zdrowe i
stylowe. Jeśli możecie korzystajcie i bądźcie aktywni! 
O to krótki wierszyk, który idealnie opisuje jesień:

                         "Złote, żółte i czerwone
                         opadają liście z drzew,
                         zwiędłe liście w obcą stronę
                         pozanosił wiatru wiew."
                                     
                                                             Zuzia

Karolina
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Własnoręcznie zrobione nauszniki na rozpoczynającą się jesień:
Co potrzebujesz?:
kawałek sztucznego futerka,plastikową opaskę na włosy, kawałek
cienkiego filcu, nożyczki, klej do tkanin, igłę z nitką w kolorze futerka i
dowolne ozdoby np; ćwieki, koronka.
Sposób wykonania:
1. Z filcu wytnij prostokąt, który będzie w takiej wielkości, żeby obkleić całą
opaskę.
2. Za pomocą kleju do tkanin oklej opaskę filcem.
3. Z futerka wytnij cztery kółka jednakowej wielkości. Powinny być 
wystarczająco duże, aby zakryły uszy. 
4. Załóż opaskę i sprawdź, w którym miejscu powinny być futerka, aby
przykryły uszy. Przyklej jedno koło do boku opaski.
5. Do przyklejonego koła doklej drugie, aby ich wnętrze strony się
pokrywały. Tak samo przyklej koła z drugiej strony opaski. Jeśli boisz się,
że koła mogą się rozkleić, możesz je ze sobą zszyć.
6. Możesz przyozdobić opaskę, lub sztuczne futerko według własnego
pomysłu. 

PAMIĘTAJ, że ozdoby tak jak reszta muszą się razem trzymać, żeby nic
nie odpadło i nie sprawiało zbędnego problemu. 

Zapraszam do spróbowania własnych możliwości przy wykonaniu. 
Amelia
  
   

Kocham ciasta z jabłkami – zwłaszcza na jesień! Ciepłe,
pachnące cynamonem razem z kubkiem gorącej herbaty to
idealny pomysł na deszczowe popołudnie. Oto prosty i przede
wszystkim smaczny przepis. Składniki:

200 gram mąki pełnoziarnistej żytniej (można  pomieszać różne mąki)
500 gram jabłek (najlepiej kwaśnych)
200 gram masła
0,5 szklanki słodzika
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki cynamonu
1,5 łyżka mąki ziemniaczanej

Przepis:
Przygotowujemy dużą miskę. Masło kroimy na małe kosteczki i
wrzucamy do miski. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Dodajemy
mąkę, słodzik, proszek do pieczenia, 1 łyżkę cynamonu. Dokładnie
mieszamy. Po wymieszaniu zagniatamy ciasto, aż będzie tworzyło
całość. 3/4 ciasta układamy w okrągłej blaszce wypełnionej papierem do
pieczenia(tortownicy) o średnicy ok. 25 cm. Posypujemy mąką
ziemniaczaną. Jabłka ścieramy na tarce i układamy je na cieście.
Posypujemy 1 łyżką cynamonu. Pozostałe 1/4 ciasta rozsypujemy w
formie kruszonki na jabłkach i pieczemy przez 50 minut.
  Smacznego! Życzy Zuzia

Jak już wiemy od 3.10.16r.
(poniedziałek) do końca miesiąca
zbieramy karmy, koce, zabawki dla
naszych małych przyjaciół. Nasi
przyjaciele znajdują się w
schronisku w Słupsku. Potrzebują
naszej pomocy! Każdy pies i kot
szuka domu. Jeśli myślałeś o
zakupie psa czy kota lepiej jedź do
Słupska i znajdź swego nowego
przyjaciela. 
                  
                      Zuzia

Amelia

Zuzia

http://www.codzienniefit.pl/skladnik/maki-pelnoziarnistej-zytniej
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/jablek
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/masla
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/proszku-do-pieczenia
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/cynamonu
http://www.codzienniefit.pl/skladnik/maki-ziemniaczanej
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Ostatnio odbył
się konkurs z J.
Angielskiego dla
klas VI.
Zwyciężczynie to:
Amelia Hinc VIa 
Hanna Lińska VIa
Iga Dulnikiewicz
VIb 
GRATULUJEMY!

Kącik
ciekawej
książki:
-Czasodzieje
-Panna z
mokrą głową
-Zosia i jej
ZOO
-Detektywi z
klasztornego
wzgórza
-Zagubiony
dziennik
Indiana Jonsa
-Karolcia
-Most do
terabithi
-Trzynastka na
karku
-Mroczne
wzgórza 
-Seria
książek „Martynka
-S.Z.T.U.K.A.
Szalenie
zajmując
twory
utalentowanych
i krnąbrnych
artystoẃ

Śmieszne słowa po Czesku:
-Odjazdy autobusów - Odchody autobusowe
-Mam pomysł - Mam napad
-Plaster na odciski - Naplast na kure oko
-Płyta CD - Cedeczko
-Chusteczka do nosa – smarková šmatička 
-Lody – zmrzlina
-Wiewiórka - drevni kocur
-Gimnastyka – zdrvotné vyhybaský
-Parasol - szmaticku na paticku
-Czekolada-kakaová deska 
- rekin ludojad- lůdkowý pogryzač 
"Być albo nie być - oto jest pytanie" - "Bytka abo
ne bytka - to je zapytka"
                                               Hania
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Kawały miesiąca...by Karolina
Niemkowicz
Kawał pierwszy:
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku
autobusowym.Przechodzi obok chłopak i mówi:  -
Przepraszam, ten autobus kursuje tylko w święta.
-No, to mam szczęście, bo dzisiaj są moje
imieniny...
Kawał drugi:
Co zrobi kibic, jak Polacy wygrają Euro 2017?
-Wyłączy konsole i pójdzie spać

Łamańce językowe.
Mówią że język polski jest jednym z najtrudniejszych
języków na świecie. Więc co powiecie aby poprawić
swoją polszczyznę? Spróbuj to powtórzyć.

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie.
W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
czcza szczypawka czka w Szczecinie,
Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, strząsa
skrzydła z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy
Pszczynie, Straszny wszczyna szum.
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe
nóżki - różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki
czarne miała. - Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! Wyrzuć
wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki!
Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w
koczku każdy loczek. Po czym przykrył koczek
toczkiem lecz część loczków wyszła boczkiem.
Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy, w
krzakach drzemie krzyk... A w Trzemesznie
straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg...

                                                               Martyna Malek
         

Kawał trzeci:
-Mamo dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach
wybuchowych
-To super synku. Na którą idziecie jutro do szkoły?
-Jakiej szkoły???
Kawał czwarty:
Na lekcji polskiego pani pyta:
-Dzieci czym będzie słowo "chętnie" w zdaniu
"Dzieci chętnie wracają do szkoły po wakacjach"
Na to Jasiu
-Kłamstwem proszę pani.
Kawał piąty:
-Jak było w szkole?
-A spoko, dostałem sześć...
-Brawo
-...jedynek
Kawał szósty:
Jasiu do mamy 
-Dlaczego wysyłasz mnie do szkoły w wieku 6 lat?
-Żebyś ją szybciej skończył i wyprowadził się
Kawał siódmy:
-Dzieci pamiętajcie, polowy są zawsze równe...
-Az resztą po co ja wam tłumacze i tak większa
połowa nie zrozumie... 
-...?!

Pomysł na ozdobę przy użyciu
szyszek.

 Potrzebne materiały:
   -kilka szyszek
   -sznurek
   -mocny klej (ale nie na gorąco ani super glue) 
   -farby (niekoniecznie)
       Jeśli chcesz, aby było kolorowo to pomaluj
szyszki farbą, albo zostaw je w barwach naturalnych.
Następnie utnij w miarę długi kawałek sznurka i nałóż
klej tam gdzie wcześniej był ogonek i przyklej do
sznurka, poczekaj aż tamto miejsce wyschnie i
przyklej następne szyszki. Gotowe. 
        Można zrobić także podobne ozdoby gdy zamiast
szyszek będą liście, albo liście przyklejone do kartek z
książki, a z tej kartki wyciąć inny wzorek lub po prostu
wyciąć z kartek z książki liście.

                                            Zapraszam do 
                                          tworzenia:   Maja

Karolina
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Ślubowanie
złożone przez
uczniów klasy
pierwszej !!!!
Teraz już są
pełnoprawnymi
uczniami naszej
wspaniałej szkoły

KINOMANIAK
Cuda z nieba- film warty uwagi
Film opowiada o Anabelle,która pewnego dnia zachorowała.Wydawało
się,że to zwykły wirus ale jednak nie.Była to dużo poważniejsza
choroba.Rodzice dziewczynki byli u wielu lekarzy lecz nikt nie wiedział co
jej dolega.Jeden z nich stwierdził,że nie toleruje ona laktozy, kolejny że to
silny refluks, ale mama Anny nie odpuszczała bo miała przeczucie,że
 musi być to coś gorszego.Po wielu badaniach odkryto, że jelita Anny są
zablokowane i nie trawi ona pokarmu tylko zostaje on w brzuchu. Przeszła
poważną operacje. Karmiona była przez sondę .Lekarz Anny
zaproponował aby umówić ją do najlepszego specjalisty w kraju. Były dwa
problemy, musiały one lecieć do Bostonu i czekać rok aby je
przyjęto.Matka Anny nie zgodziła się i poleciała z dziewczynką od
razu.Poznały tam kobietę,która pokazała im miasto i bardzo polubiła
Anabelle. Nagle w szpitalu zwolniło się miejsce.Okazało się,że jej jelita są
sparaliżowane. Przeszła tam wiele ciężkich operacji i poznała
dziewczynkę chorą na raka kości.Oddała jej swój medalik z
krzyżem.Gdy wróciła do domu razem ze starszą siostrą wspinały  się na
stare drzewo,które było puste w środku i Anna wpadła do niego. Wiele
godzin nie wiedziano co się z nią dzieje,myślano,że nie żyje.Okazało się,
że dziewczynka przeżyła śmierć kliniczną, rozmawiała z Bogiem, który
zapewnił ja, że będzie zdrowa. I tak się stało. Moim zdanie film ten jest
naprawdę warty uwagi. Jest piękny i wzruszający. Idealny na długie
jesienne wieczory. Osobom przewrażliwionym nie polecam oglądać bo
chyba każdy na nim płakał. Mnie osobiści zachwycił i wzruszył. 
Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach.                                Hania

Zapraszam do zapoznania się z
s e r i ą "KINOMANIAK". W każdej
gazetce będę recenzować film
godny uwagi:) 

      Dzień Edukacji Narodowej
(DEN)  popularniej nazywany
Dniem Nauczyciela wypada
14.10.16r. Jest to polskie święto
państwowe oświaty i szkolnictwa
wyższego. Święto to upamiętnia
powstanie Komisji Edukacji
Narodowej, która była pierwszym
ministerstwem oświaty publicznej w
Polsce. Zgodnie z zapisami
ustawy dzień ten jest dniem
wolnym od zajęć lekcyjnych!

Polecamy film
"Cuda z nieba" i
podobny "Niebo
istnieje naprawdę"

Hania
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Miasto Roku:W
tym roku jednym z
najbardziej
popularnych miast
dla Polaków jest
Dubaj w
Zjednoczonych
Emiratach
Arabskich. 

Zuzia

Ma 7 miesięcy i waży 40 dekagramów. Toudi bliski zostania najmniejszym
psem świata 
    Czy wiedzieliście, że najmniejszy pies świata ma 6cm! Jest to Toudi z
Wrocławia. Jest to rasa chihuahua. Ten piesek jest 3razy mniejszy od
swego rodzeństwa. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda ten maciupeńki
zwierz obejrzyjcie film na YT pod tytułem „Toudi” najmniejszy pies świata”.
                                                                             Zuzia

zuzia

Ciekawostka:  Nie
ma naturalnie
niebieskiego
jedzenia- nawet
jagody są
fioletowe! 
Karolina 

Pewnie wiecie, że 31.X jest
halloween! Ale więcej dowiecie się w
następnym numerze "Kujonka".

Karolina

Toudi

halloween

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/najmniejszy-pies-swiata-toudi-z-wroclawia,558328.html
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