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  11 listopada Święto Niepodległości

W tym roku cały
październik nasza szkoła
 zbierała dla psów i kotów
karmę, zabawki, koce,
smycze... Robiliśmy to
dla naszych domowych
pupilków, które obecne
są w schroniskach. Oto i  
  efekty.

   

     CO NOWEGO U NAS W SZKOLE ?
                                                     JUŻ WAM MÓWIĘ .....

  11 listopada Święte Niepodległości...  W
tym roku w naszej szkole apel
przygotowały dla nas klasy szóste.  Jak
każdy dobrze wie dzień 11 listopada jest
bardzo ważny w historii naszego narodu.
 W 1918 roku właśnie w ten dzień o 11.11
Polska odzyskała niepodległość. Tylko od
nas zależy czy Polska będzie dalej
niepodległa czy też nie. Na tym kończę ten
historyczny artykuł. Czeka na was reszta
jakże ciekawego Kujonka.

Karolina

Hania
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ANDRZEJKOWY CZAS...:) czyli co
przygotować na andrzejki...

Najpierw chciałam przybliżyć wam historię tego
święta.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter
wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko
dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki).
Początkowo andrzejki traktowano bardzo
poważnie, a wróżby odprawiano tylko
indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach
późniejszych przybrały formę zbiorową,
organizowaną w grupach rówieśniczych panien na
wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież
obojga płci.

Jakie wróżby na andrzejkowy wieczór...?
1. Wróżenie z wosku
2. Przestawienie butów
3. Rzucanie butami
4. Losowanie karteczki z imieniem przyszłego

męża\żony
5. Przebijanie kartki z imionami

                                              Hania Lińska
NAJDŁUŻSZE SŁOWA ŚWIATA...!
W tym artykule chciałam wam pokazać jak długie
są niektóre słowa...ZAPRASZAM:)
-Tytyna...pewnie zastanawiacie się o co chodzi
ale „tytyna” to skrót od pełnej nazwy tej proteiny,
która ma 189,819 liter i jest najdłuższym wyrazem
świata. Śmiałek nagrał film kiedy to mówił to
słowo...a film ten trwał 3 godziny 33 minuty...!Poza
tym wyrósł mu zarost a kwiat stojący obok niego
zwiędnął! 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz-
to niemieckie słowo oznacza “prawo do
delegowania obowiązków dotyczących nadzoru
znakowania bydła i etykietowania wołowiny”

-konstantynopolitańczykowianeczka, to jedno
z najdłuższych słów w języku polskim...

-Archeminiwiriłokotoczerepepenczewiczakowski,
jest to najdłuższe nazwisko świata! nie mogę
potwierdzić na 100% ale to właśnie wyczytałam:)

-Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis -
nazwa choroby płuc.

Oto mały kawałek najdłuższego słowa świata

Hania
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   Dzisiaj mam dla Was pyszny i łatwy przepis na oreo!
Wypieki smakują jak pyszne ciastka kakaowe ze
słodkim, waniliowym nadzieniem. Może trochę bardziej
przypominają kupne „hity” ?
Składniki: ok. 120g daktyli suszonych, 3 łyżki mąki
pełnoziarnistej lub innej mąki (byle nie pszennej),   3
łyżki prawdziwego kakao (takiego do ciast), 2 łyżki
mleka, 1-3 łyżki wody, 1 łyżka oleju.                   
Masa biała: 4 łyżki jogurtu greckiego, 1 łyżeczkę cukru
wanilinowego, 1-1,5 większej łyżki miodu lub cukru
pudru.           
Sposób przygotowania:                                            
Najpierw zrobimy białą masę, mieszamy jogurt grecki
z cukru waniliowego, wsadzamy do zamrażarki. W ten
sam dzień już po nałożeniu na ciasteczka, masa może
się nieco rozpływać, możecie ją dłużej mrozić.
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Daktyle pokrój
na malutkie kawałeczki. Pokrojone daktyle, mąkę,
kakao, mleko i olej zmiksujemy w jedną masę. Jeżeli
masa jest za gęsta, nie da się nawet przemieszać -
dodaj wodę. Na blachę pokrytą papierem do pieczenia
formujemy ciasteczka z masy. Powinno wyjśc 6-8
dużych okręgów. Pieczemy ok.10 minut. Ciastka nie
będą kruche, bardziej miękkie!Wyciągamy jogurt z
zamrażarki i nakładamy łyżką na ciastko, a następnie
przykrywamy kolejnym.                                                  
     Pałaszujemy!!!        Zuzia
KinoSzkoła.... 
Nasza szkoła jest w programie KinoSzkoła. Program
ten jest przeznaczony dla szkół podstawowych,
gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych. Mogliśmy
wybrać filmy na jakie chcieli byśmy pójść. Decyzja
zapadła i filmy, na które pójdziemy to...
"Alicja po drugiej stronie lustra", w listopadzie i
„BFG: Bardzo Fajny gigant”, w lutym. Specjalistką
od filmów nie jestem ale myślę, że te filmy będą
naprawdę ciekawe i zainteresują każdego :)
                                              Hania Lińska

W tym miesiącu zaczynamy zbiórkę głównie książek
dla chorych dzieci do szpitala. Bardzo prosimy o
przynoszenie nie zniszczonych książek 
odpowiednich dla wieku dzieci. 
Także do końca listopada mamy czas na zrobienie
razem z naszymi bliskimi  aniołki. Te drewniane
druciane i kochane... 
Wiecie, że nasza szkoła ma także wiele więcej
ważnych wiadomości. Najczęściej w klasach 
znajdują się kartki z Działaniami na miesiąc,
zachęcamy do zobaczenia. :)

1.Ciekawostki o kotach, których mogliście nie znac:
-Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza
to, że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat
swojego życia 2.Koty wydają z siebie ok. 100 różnych
dźwięków , psy natomiast tylko ok. 10. 
3.Mimo powszechnego przekonania, że to Egipcjanie
jako pierwsi udomowili koty, najstarszy grobowiec z
oswojonym kotem został znaleziony na Cyprze i jest
starszy od egipskich malowideł przedstawiających
koty o ok 4 tyś. lat.  4.Koty są najpopularniejszym
zwierzęciem domowym z Północnej Ameryce.
Szacuje się, że w tamtejszych domostwach mieszka
ok 73 mln kotów i o 10 mln mniej psów.  5..-Koci słuch
jest lepszy niż słuch psa.6. Koty są w stanie
wychwytywać dźwięki o wyższej częstotliwości, niż te,
które są słyszalne przez człowieka.  7Maksymalna
prędkość biegnącegp kota to 49km/h.  8Koty ocierają
się o ludzkie nogi nie tylko dlatego, że to lubią, ale
również po to, aby zaznaczyć swoje terytorium
gruczołami zapachowymi zlokalizowanymi w okolicy
pyszczka.  9.Najgrubszy na świecie kot, Himmy z
Australii, ważył 21 kilogramów.10.Każdy koci nos jest
pokryty niepowtarzalnym wzorem linii, które tworzą
unikalny wzór tak samo jak linie papilarne na
opuszkach palców człowieka.  Zuzia

Zuzia

Hania
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Pewnie wiecie, że w jesień i zimę bardzo ważne jest
dokarmianie ptaków. Więc mam dla was dwa pomysły
na własnoręcznie zrobione zawieszki dla ptaków. :)

1. Przekrój pomarańczę na dwie części tak, aby jedna
była większa. Następnie z większej części wydłub cały
miąższ (nie będzie on nam potrzebny). Słomką zrób
dwie dziurki na bokach skórki i przez nie przewlecz
sznurek i go zawiąż. Specjalną mieszanką ziarenek
dla ptaków uzupełnij zawieszkę.
Gotowa zawieszka dla ptaszków! 
2. Papierową rolkę z zewnątrz posmaruj masłem
orzechowym. Następnie obtocz ją w ziarenkach. Przez
rolkę przewlecz sznurek i go zawiąż.
Następna gotowa zawieszka do powieszenia!

Specjalną mieszankę dla ptaków możesz kupić w
sklepie np. zoologicznym, albo skomponować
samemu. :)      Zapraszam do tworzenia Amelia

 Przywitała już nas jesień...  
       ale i  śnieg już sypnął...

Pamiętacie zebranie na sali
gimnastycznej? Jeśli nie,to
tutaj macie zdjęcia tych      
kapci. 
17.11 w czwartek odbył się
Szkolny Dzień Kapci. Klasy
 I-VI prezentowały swoje
kapcie na sali gimnastycznej.
Sam pomysł powstał na
zebraniu samorządu
szkolnego MiDSU. Dzień w kapciach :)

Amelia

Hania
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        JUŻ W
KSIĘGARNIACH

Pewien czas temu klasa 6,,a"
została zaproszona na spotkanie
z panią Moniką Sawicką -
pisarką. Stworzone zostały
wtedy nasze " Książki Marzeń'.
Na dole przedstawiamy parę
zrobionych własnoręcznie
książek.

Fakty, które brzmią jak
kłamstwa:

Pluton jest mniejszy od Rosji
W Chinach jest zakazane
przytulanie się do drzew
W Singapurze zabronione jest
żucie gumy.
Przeciętny czterolatek zadaje
ponad 400 pytań dziennie
2 września to narodowy dzień
lodów o smaku borówki
(Prawdziwa) maślanka nie
zawiera mleka
W 1967 roku Wieża Eiffla
została przeniesiona
tymczasowo do Kanady.
Kobiety mają więcej kubków
smakowych niż faceci

Kawały... by Karolina 
Kawał pierwszy:
Dlaczego blondynka grabiąc liście złamała nogę?
-Bo spadła z drzewa ...
Kawał drugi:
Jasiu przynosi do domu gazetę i chowa ją do lodówki.
Mama pyta:
-Dlaczego chowasz gazetę do lodówki?
-Żeby była ciągle świeża!
Kawał trzeci:
Co mówi kabel do kabla?
-Bądźmy w kontakcie!

K.N.
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KINOMANIAK- Sięgając wysoko (2016)

Kelly ma szesnaście lat i od dziecka trenuje gimnastykę.
Jej pasja jednak już się wypaliła. Po nieudanych
zawodach , które załamały dziewczynę przeprowadza się
z matką z USA do Australii. Wierzy, że uda jej się tam na
nowo ułożyć sobie życie, z dala od sportu i paraliżującej
ją presji. Szybko okazuje się, że aklimatyzacja w nowym
miejscu i zdobycie znajomych nie będą łatwe.
Odskocznią od problemów staje się gimnastyka. Kelly
 wstępuje do drużyny szkolnej,na nowo odnajduje
 radość i ukojenie. Sport pomaga jej  zdobyć
prawdziwych przyjaciół. Dziewczyna bardzo się stara.
Swoim talentem zachwyca wszystkich tylko
nie dziewczynę, starszą i okropnie zazdrosną o talent
Kelly, jej celem jest dostać się do dobrej szkoły
gimnastycznej ale boi się, że Kelly będzie lepsza. Kelly
jedzie z drużyną na pierwsze zawody gdzie spotyka swój
stary zespół jeszcze bardziej zazdrosnych „koleżanek".
Cała drużyna wierzy w wygraną ale...powtarza się
sytuacja z ostatnich zawodów jedno małe potknięcie i
występ całego zespołu zniszczony. Kelly nie poddaje
się, wykonuje potrójne salto i ratuje drużynę. Mimo,
że zajęli 2-ugie miejsce, zaraz po starej drużynie
 dziewczyny to dla Kelly i całego zespołu  był to
najlepszy dzień w życiu...  Inspirujące młodzieżowe kino,
które mówi o pokonywaniu własnych słabości oraz
nieustannym szukaniu motywacji do działania. Pełen
pozytywnej energii obraz Claya Glena udowadnia też, jak
ważne w życiu każdego człowieka są pasja i przyjaźń.
Zachęcam do obejrzenia tego filmu:)

                                                         Hania Lińska

Polecany jest także film pt.
,,Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć " autorstwa inspirowany
książką J.K.Rowling(autorki, która
napisała również Harry'ego
Potter'a). Premiera była już
18.11.16 r. Nie będę go wam
opisywać, ale polecam
książkę,którą sama mam zamiar
przeczytać.
Ps.Może w którymś wydaniu
gazetki będzie on opisany w
całości.                            Maja

Filmowy
KUJONEK...
polecamy filmy:)
czytajcie na dole

Hania
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