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NICOLE nową przewodniczącą
Samorządu Szkolnego

-
Nicole Paolucci z klasy 6c została wybrana w tym
roku przewodniczącą Samorządu Szkolnego. 

-Czym się interesujesz?
Jestem przyjacielską, życzliwą i miłą osobą, która zawsze
pomaga innym. Interesuję się siatkówką, jazdą na nartach oraz
tenisem.
-Dlaczego startowałaś w wyborach?
Chcę coś zmienić w naszej szkole, chcę, żeby była  inna niż
pozostałe szkoły, a przez to lepsza i bardziej przyjazna dla
uczniów.
-Za co lubisz naszą szkołę? A co należałoby zmienić?
Lubię moją szkołę za to, że mam wspaniałych nauczycieli,
dobrych przyjaciół i że panuje tu bardzo miła atmosfera. Moim
zdaniem nasza szkoła jest świetna, ale można byłoby wprowadzić
kilka "poprawek", jak choćby odnowienie łazienek czy też
przywrócenie szczęśliwego numerka.
-Co byś jeszcze chciała zrobić dla naszej szkoły, jakie masz
plany?
Jak już wspominałam w moim programie wyborczym, na pewno
chciałabym, aby zostały postawione dystrybutory z wodą, której
picie bardzo pomaga wszystkim dobrze funkcjonować.
Fajnym pomysłem jest też wprowadzenie dnia na opak. Spodobał
mi się pomysł Karoliny z szafkami zamiast wieszaków w szatni,
moim zdaniem warto byłoby go zrealizować. Myślę, że fajną
sprawą mógłby być radiowęzeł, który służyłby do powiadamiania o
różnych sprawach, robienia słuchowisk czy audycji muzycznych.
-Czy wierzysz w to, że obietnice wyborcze będą dotrzymane?
Oczywiście, że wierzę. To, że zostałam przewodniczącą, nie
oznacza, że tylko moje plany będę próbowała wdrożyć w życie
naszej szkoły. Moim zdaniem każdy z kandydatów miał świetne
pomysły i mam nadzieję, że wiele z nich uda nam się zrealizować.
Obiecujemy, że będziemy informować o wszelkich waszych
działaniach. Dziękujemy za miłą rozmowę.

NOWOŚĆ NA
SZKOLNEJ
STOŁÓWCE

W naszej szkole od września w miejsce
papierowych bloczków wprowadzono
karty i czytniki obiadowe. Redaktorzy
gazetki postanowili dowiedzieć się, jak
sprawdzają się te nowinki. Pani Danusia
pracująca w świetlicy twierdzi, że to jest
zdecydowanie lepszy pomysł, ponieważ
uczy dzieci samodzielności. Do tej pory
młodszym uczniom to właśnie Panie
wycinały codziennie maleńkie bloczki i
rozdawały dzieciom przy okienku.
Obecnie dzieci same dbają o swoje karty,
pilnują, by nie zginęły, a przy okienku
podstawiają je do czytnika. Nauczyciele
mają więcej czasu dla dzieci. Panie
kucharki nie muszą odbierać maleńkich
karteczek i na bieżąco widzą, kto ma
opłacony obiad. Dziecku i rodzicom
łatwiej jest pamiętać o plastikowej karcie,
niż o małym bloczku. Nie zdarzają się też
oszustwa, gdyż karty są imienne.
Uczniowie mówią, że to nie skraca
oczekiwania w kolejce na obiad, ale do
stania przy okienku wszyscy się
przyzwyczaili. Karty są trwalsze, można
je nosić na szyi i trudniej je zgubić niż
bloczki.
Jednym słowem dobry pomysł!
                         Magda Szarek
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W FABRYCE CZEKOLADY

Pod koniec września klasa 6c pojechała do fabryki czekolady Wawel,
której siedziba mieści się w Dobczycach.

Przy  wejściu poproszono nas o założenie białego czepka na głowę i
ubranie fartucha, wyglądaliśmy jak albinosy albo pracownicy
laboratorium.Wszystkie rzeczy trzeba było zostawić przy wejściu do
fabryki.
Podzielono nas na 2 grupy. Gdy weszliśmy na salę, gdzie znajdowały się
wszystkie maszyny, poczuliśmy niesamowity zapach czekolady.
Najpierw pokazano nam, jak ze zwykłej czekolady robi się pysznego
batonika, oczywiście zostaliśmy później nim poczęstowani. Potem pani,
która nas oprowadzała, pokazała nam, gdzie są przechowywane
wszystkie cukierki, batoniki oraz czekolady. Zaskoczyła nas ilość tych
wszystkich słodkości, które tam były. Następnie pracownicy poczęstowali
nas Mieszanką krakowską. Oczywiście nie mogło zabraknąć
Kasztanków, Tiki-taków i Malagi. Zobaczyliśmy, jak cukierki są oddzielane
i pakowane w małe papierki. Niewiarygodne jest to, że aż tyle może być
ich pakowanych w ciągu tak krótkiego czasu. Raz jechały w górę, raz w
dół, w lewo, w prawo - coś niesamowitego!!!!! Widzieliśmy również jak
Fresh and fruity przechodziły przez taką ,,magiczną’’ maszynę, z której
wychodziły już żelki posypane cukrem. Spróbowaliśmy również nowego
smaku czekolady, był przepyszny, taki mleczny… . Wszyscy wyszli z
pełnymi brzuchami, ale to jeszcze nie był koniec, bo zostaliśmy
poczęstowani gorącą czekoladą. Gdy już wychodziliśmy, dostaliśmy
prezent - całą paczkę żelków Fresh end fruity i mleczną czekoladę z
karmelem w środku. Każdy mógł sobie kupić coś słodkiego w sklepiku.
Nigdy nie zapomnę tej wspaniałej i fascynującej wycieczki.

                                                        Nicole Paolucci
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ŻABA NA ZDROWEJ
DIECIE

W naszej gazetce chcemy
promować zdrowe żywienie.
Będziemy proponować
przepisy na smaczne przekąski,
które możecie wykonać sami.

Zdrowe chipsy, bo
jabłkowe 

Składniki:
- 2 duże jabłka
- cynamon
Sposób przygotowania:
Jabłka umyj i pokrój na cienkie
plasterki. Posyp plasterki jabłek
cynamonem z obu stron.
Brytfankę wyłóż papierem do
pieczenia, następnie rozłóż jabłka
i susz w piekarniku rozgrzanym
do temperatury 50°C przez 3-4
godziny.
  SMACZNEGO!!!
                         Kama Zych

Trochę słodyczy nie zaszkodzi...
BLOK CZEKOLADOWY
Składniki:
Kostka masła, dwie łyżki kakao,
pół szklanki mleka, szklanka
cukru, mleko w proszku 26%,
orzechy włoskie lub laskowe.

Sposób przyrządzania:
Masło, cukier i mleko rozpuścić w
garnku. Dodać kakao i gotować
przez 3min.Odstawić, aby się
lekko schłodziło. Gdy będzie
letnie, wsypać powoli mleko w
proszku (ok.3/4 opakowania).
Mieszać do uzyskania jednolitej
konsystencji. Wylać na blaszkę,
pozostawić na ok. 1-2 godziny w
lodówce.
SMACZNEGO! 
                      Patrycja Galas
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ZABAWA Z FISZKĄ

Fishboard to
inaczej fiszka.
Swoim
kształtem
przypomina
rybę.Myślę, że
dlatego tak się
też nazywa.

Ponadto
polecam:
1."Igrzyska
śmierci"-
Suzanne Collins
2."Niezgodna"-
Veronica Roth
3."Never,
never"-Colleen
Hoover, Tarryn
Fisher (dla
dziewczyn :)

Fiszka to deskorolka z lat 70-80 -tych. Jest lekka,
poręczna, kolorowa i szybka. Jej główną funkcją jest
przemieszczanie się, stąd niespecjalnie nadaje się do
wykonywania ewolucji. Ma  kilkadziesiąt centymetrów i
można nią osiągnąć dosyć duże prędkości. Jest
bardzo zwrotna i radzi sobie z napotkanymi
nierównościami i wybojami.
Ostatnio kupiłam sobie taką i jestem z niej bardzo
zadowolona. Codziennie  jeżdżę na niej do szkoły.
Najbardziej lubię jednak zabawę z koleżankami, wtedy
razem świetnie spędzamy czas! Na fiszce wykonuję
jazdę na jednej nodze a także „w kucnięciu.
Mieści się do plecaka, łatwo więc można zabrać ją ze
sobą.
Oczywiście pamiętajmy o ochraniaczach.
Bardzo polecam jazdę na fiszce!
                                                          Magda Szarek

.

CZYTAJĄC, STAJESZ SIĘ MĄDRZEJSZY!
RECENZJA
Powieść John'a Flanagana pt."Turniej w Gorlanie"
opowiada go losach młodego Halta i Crowleya, którzy
mają za zadanie przywrócić dawny Korpus
Zwiadowców. Korpus uległ zniszczeniu, ponieważ
nikczemny baron lenna Gorlan Morgarath pragnął
objąć władzę w całym królestwie Araluen. Dlatego też
musiał się pozbyć króla oraz jego najlepszych
wojowników-zwiadowców. Dodatkowo Morgarath
przedstawia księcia Duncana-syna króla Oswalda-w
mrocznym świetle. Za sprawą Tiller'a-sobowtóra
Duncana-rabuje wsie i osady, a prawdziwy Duncan
przebywa w niewoli. Co z tego wyniknie?

Czy Halt i Crowley oraz dwunastka zwiadowców
zdołają przywrócić królestwu dawny pokój? Tego
dowiecie się w 13. części słynnego cyklu "Zwiadowcy".
Według mnie książka jest niesamowita-wciąga na
maksa i "nie przynudza". Akcja cały czas trzyma w
napięciu. Dla tych, którzy uwielbiają fantastykę -
pozycja niezbędna!
                                          Ola Zimny

.

NOWOŚCI KINOWE
Nasze propozycje dla kinomanów i nudzących się
w jesienne popołudnia:

4 listopada 2016 r. odwiedzą nas małe
TROLLE, które nigdy nie spotkały się z
niebezpieczeństwem, aż do dziś.
Również 4 listopada tego roku zaprowadzimy
was do świata ,,we śnie’’, który znajduje się ZA
NIEBIESKIMI DRZWIAMI.
W małym, cichym, szwedzkim miasteczku
Valleby trwają gorączkowe przygotowania do
ślubu właścicieli miejscowej kawiarni. BIURO
DEKTEWISTYCZNE LASSEGO I MAI chce
pomóc parze młodej, sami zobaczycie, czy im
się to uda 11 listopada 2016r.
Po wizycie ducha z przeszłości chłopiec o
imieniu Kubo wyrusza w niebezpieczną podróż,
by odnaleźć legendarną zbroję. Już 2 grudnia
KUBO I DWIE STRUNYzmierzą się z tym
wyzwaniem.
SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCYchłopiec prosi
drzewnego potwora o pomoc w uleczeniu chorej
matki. Czy mu się uda, dowiecie się już 2
grudnia 2016r.   

                   poleca Nicole Paolucci
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Konie kocham nad życie!

Mam na imię
Gabrysia.
Chodzę do 
5. klasy szkoły
podstawowej.
Konno jeżdżę
od 7 roku życia.

Kontakt z końmi poprawia moje samopoczucie, rozwija
moją wrażliwość. Czuję się bardziej samodzielna i
odpowiedzialna.
Znam różne rasy koni np: konie afgańskie, konie
gorącokrwiste, zimnokrwiste, kucyki i dzikie konie.
Moją ulubioną rasą to konie afgańskie - czyli araby . To
konie bardzo piękne i inteligentne oraz bardzo
wrażliwe. Szybko przywiązują się do ludzi. 
Jeżdżę na koniach dwa razy w tygodniu.
Mam bardzo miłą panią trenerkę. Nazywa się Sylwia
Lipa. Jest czasami bardzo wymagająca, ale dużo
dzięki niej się uczę, nie tylko jazdy, ale także o samych
koniach . Udało mi się przeprowadzić z nią krótką
rozmowę:
- Ile lat pani jeździ konno?
- Jeżdżę już bardzo długo, bo zaczęłam, gdy miała 6
lat.
- Czy spadła pani kiedyś z konia?
- Tak zdarzyło mi się parę razy...
- Czy Pani ulubione zwierzę to koń?
- Tak, konie to piękne i mądre zwierzęta.
- Czy pani lubi swój zawód?
- Tak, bardzo lubię uczyć jazdy konnej.

.

.

ŻABA SIĘ ŚMIEJE...

- Przyznaje się Pan do morderstwa?
- Nie.
- A wie pan, jaka kara grozi za składanie fałszywych
zeznań?
- Oczywiście. Dużo mniejsza niż za morderstwo.

Pyta Jasio mamy:
- Pobawisz się ze mną?
- Nie mam czasu?
- A dlaczego nie masz czasu?
- Bo pracuję.
- A po co pracujesz?
- Żeby zarobić pieniążki.
- A po co zarabiasz pieniążki?
- Żeby Cię nakarmić.
- Mamo, ależ ja nie jestem głodny!

Pani przedszkolanka pomaga małemu Jasiowi
założyć wysokie, zimowe botki. Szarpią się, męczą,
ciągną...
Jest! Weszły! Spoceni siedzą na podłodze a Jasio
mówi:
- Ale założyliśmy buciki odwrotnie...
Pani patrzy: faktycznie, lewy na prawy. No to je
ściągają, mordują się, sapią...
Ufff, zeszły.
Wciągają je znowu, sapią, ciągną, nie chcą wejść...
Ufff, weszły.
Pani siedzi, dyszy a Jasio mówi:
- Ale to nie moje buciki...
Pani ugryzła się w język, znów się szarpią z butami...
Zeszły.
Na to Jasio:
- To buciki mojego brata, i mama kazała mi je nosić...
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż
się przestaną trząść, przełknęła ślinę i znów pomaga
wciągać buty. Tarmoszą się, wciągają, silą się...
Weszły.
- No dobrze - mówi pani - a gdzie są twoje
rękawiczki?
- Schowałem w bucikach, żeby nie zgubić!

                    Zbyszek Skawiński

Zachęcam
wszystkie
osoby jeżdżące
na koniach, by
dały o sobie
znać i wrzuciły
informację o
swojej pasji do
skrzynki Żaby
(koło sali 39).
     Gabi Mars

.
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