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Szkoła Podstawowa im.
Marii Kuncewiczowej w
Rzeczycy
Rzeczyca 69
24-120, Kazimierz Dolny
Numer 28 11/16

      11 listopada w naszej szkole.
W poniedziałek 14 listopada
obchodziliśmy Święto Niepodległości.
Oglądaliśmy filmy: Animowaną Historię
Polski i o tym jak Polska straciła i
odzyskała niepodległość. Był to bardzo
interesujący sposób przedstawienia
historycznych wydarzeń. Niestety jedna
dziewczynka z zerówki podczas filmu
rozpłakała się bo przestraszyła się scen
walki.
                            Paulina Skoczek kl.6 .

     Cyrk O'Bibolando
W dniu 16.11.2016 roku naszą szkołę
odwiedził cyrk. Najbardziej podobał mi
się tańczący stwór oraz sztuczki
magika. Wiele emocji wzbudził straszny
wąż, którego mogliśmy nawet
pogłaskać. Skecz z udziałem Oli i
Dawida podczas, którego Dawid "stracił
bokserki" był bardzo zabawny. Cały
występ wprawił wszystkich w świetny
nastrój, szkoda tylko, że trwał troszkę
krótko.
                            Natalia Dudek

Poskromienie węża...

Z dziennika zawodnika

     8 listopada 2016r. odbyły się zawody sportowe w tenisa
stołowego dziewczyn. Z naszej szkoły pojechały dwie
dziewczynki: Paulina Skoczek i ja. Obie, awansowałyśmy do
kolejnego etapu rozgrywek, ja zdobyłam pierwsze miejsce, a
Paulina piąte.W dniu zawodów stresowałam się, ponieważ
byłam przeziębiona. Walczyłam jednak z całych sił.
     Po grze byłam szczęśliwa i dumna z siebie. Nie mogłam
uwierzyć w wygraną. Pokonałam nawet córkę trenera.   
Następny etap odbył się w Rykach 16 listopada. Grałam i
walczyłam, żeby awansować dalej. Zajęłam czwarte miejsce,
co zagwarantowało mi grę w następnych zawodach. Super!!!
Przeszłam tylko ja, Zuzia. Byłam najszczęśliwsza na ziemi.  
Reszcie niestety się nie udało. Odrobinę szczęścia zabrakło
koledze Wojtkowi, który zajął piąte miejsce.
     Moje kolejne zawody byłe bardzo trudne i męczące.
Pomimo włożonego wysiłku, niestety przegrałam dwa mecze.
Wygrałam tylko jednego seta i okazało się że zajęłam
siedemnaste miejsce. Byłam i tak zadowolona, że nie ostatnie
oraz że jako pierwsza ze szkoły dotarłam do etapu
wojewódzkiego.
                                              Zuzanna Niezgoda klasa 4
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Grudniowe rozmowy

Paulina Skoczek: Czy lubi Pani swoją pracę?
Pani Hania: Hmm! Każda praca ma swoje plusy i
minusy. Raczej tak!
P. S.: Kto jest Pani idolem kulinarnym i dlaczego?
P. H.: Idol kulinarny! A kto to jest? Nie mam takiego,
ale lubię oglądać w telewizji Ewę Wachowicz i Magdę
Gessler. Czy one są idolami? Trudno powiedzieć. Pani
Ewa gotuje na ekranie z przepisów, które przysyłają
czytelnicy, a Pani Magda tylko rządzi i liście laurowe
wkłada do gara. Więcej się reklamuje niż gotuje.
Natomiast Pan Okrasa to kucharz, ale jak dla mnie to
trochę dziwnie gotuje.
P.S: W jakim wieku zaczęła Pani gotować?
P. H: Gdy miałam 11 lat ugotowałam pierwszą zupę w
swoim życiu. Była bez soli, przypraw, jedynie woda i
warzywa. Mój tata stwierdził żemama lepsze zupy
gotuje.
P. S: Gdzie bardziej lubi Pani gotować w domu, czy dla
nas w szkole?
P. H: Oczywiście że dla was! Dzieci są dobrymi
smakoszami, to co wiedzą to powiedzą. Kiedy im
smakuje to i ja mam lepszą motywację do pracy.
Praca w kuchni jest bardzo odpowiedzialna,
szczególnie gdy gotuje się dla dzieci. Nie każdy w tym
zawodzie może pracować.
P. S: Jaka jest Pani ulubiona potrawa, którą Pani
gotuje?
P. H: Rosół, bigos i pyzy z mięsem. To też lubią moje
dziewczyny.
P. S: Co przygotuje Pani na nadchodzące Boże
Narodzenie?
P. H: Jestem tradycjonalistką; jak zwykle barszczyk,
śledzik, ryba oraz dodatki. W drugi dzień; flaczki, jakieś
mięsko pieczone lub smażone. Święta obchodzę
skromnie, nie kupuję nie wiadomo czego i ile.
P. S: Czy w przygotowaniach do świąt pomagają Pani
córki?
P. H: W tym  roku zostaje sama, jak palec, ze
wszystkim. Iwonki nie będzie na święta, a Marysia jak
zwykle przyjedzie w Wigilię, bo nie lubi sprzątać.
Wymyśli wyjazd do dziadków, u niej to standard. W
ubiegłym roku Iwonka posprzątała w pokoju; nawet
uprała, uprasowała i powiesiła firanki.
P. S: Czy podzieliła by się Pani z naszymi
czytelnikami jakimś świątecznym przepisem?
P. H: Chętnie.
P.S: Dziękuję za rozmowę!
P. H: Ja również dziękuję! Paulina Skoczek klasa 6

Pani Hania jak zwykle uśmiechnięta

                    Ryba w galarecie
Ryba w całości (pstrąg). 
Rybę wypatroszoną kroimy na dzwonki (z głową
i ogonem).
Wkładamy do dużego garnka z warzywami
(marchewka, pietruszka, seler, kawałek pora i
plasterek cytryny) i gotujemy na małym ogniu
żeby się nie rozpadła, dodajemy sól. Gdy ryba
jest ugotowana, przekładamy ją na półmisek.
Możemy udekorować tymi warzywami co się
gotowały oraz plasterkami cytryny. 1 szklankę
wywaru odlewamy i dodajemy 1 łyżkę żelatyny,
dobrze mieszamy. Tężejącą galaretą polewamy
rybę i do wkładamy do lodówki.
                             Sałatka
Makaron muszelki - gotujemy.
20 dkg szynki  - kroimy w kostkę.
1 puszka ananasa - w kostkę.
20 dkg sera żółtego trzemy na tartce.

Sól, majonez, pieprz, trochę oleju oraz
2 łyżki musztardy - mieszamy na sos., dodajemy
do pozostałych składników i gotowe.
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Dla każdego coś miłego

Garść humoru
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich
kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę.
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?  - Merry Christmas!
                  wybrała Kasia Kazanowska

Szalone Mikołajki

Mikołajki w naszej szkole odbyły się pod
hasłem "I Ty możesz zostać Świętym
Mikołajem", w związku z tym wszyscy
przyszliśmy w mikołajowych czapkach.
Każda klasa wraz z wychowawcą
udekorowała świątecznie swoje sale
lekcyjne. Pojawiły się choinki, stroiki,
bałwanki i przeróżne ozdoby. Następnie
odbył się konkurs "Mistrz Savoir-vivre".
Zabawa była wyśmienita, tym bardziej, że
jedną z konkurencji było eleganckie
zjedzenie galaretki, która spadając z
widelca nie ułatwiała nam zadania.
Mistrzem została Paulinka i Natalia. Na
zakończenie dnia wykonaliśmy wiele
przepięknych kartek świątecznych pod
czujnym okiem pani Joli i pani Uli. 

                                    Natalia Izdebska klasa V

Mikołajkowe przedszkole

Każdy może być Świętym Mikołajem

Redakcja numeru:             
Paulina Skoczek - klasa VI
Natalia Dudek - klasa VI    Natalia Izdebska - klasa
V
Katarzyna Kazanowska - klasa V
Dawid Margaryan - klasa IV   
Zuzanna Niezgoda - klasa IV

Znajdziesz nas na
   www.sprzeczyca.neostrada.pl  oraz facebook'u

.

.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 28 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRzeczycaNews

Znajdź róznice i pokoloruj rysunek

Połącz punkty i pokoloruj rysunek
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