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     Dzień Kobiet

Redakcja

   Redakcja gazetki szkolnej zaprasza do udziału
w konkursie pt. „Witaj Wiosno” 
   Tematem Konkursu jak się domyślacie jest
wiosna, dlatego też czekamy na wasze
inspiracje artystyczne dotyczące tej pory roku.
Technika wykonania pracy jest dowolna: może
to być rysunek, plakat, projekt wykonany z
kolorowego papieru, plasteliny itp. Na Wasze
prace czekamy do 7.05.2017 r. Najciekawsze -
jak zawsze zostaną nagrodzone! 
                                                  
                                                       Redakcja gazetki szkolnej.

Zapraszamy na naszą stronę
internetową:   http://zs1-
leszczyny.szkolnastrona.pl/#
oraz na stronę Samorządu
Uczniowskiego na facebooku.

Rekolekcje wielkopostne w tym roku
odbędą się 5,6,7 kwietnia.

Przerwa świąteczna: 13 -18 kwiecień

W następnym numerze wydanie
specjalne gazetki - ciekawa historia
drewnianego
leszczyńskiego kościółka Trójcy
Przenajświętszej i dzwonu "Maria".

     To  był prawdziwy Dzień Kobiet!
Jak co roku nasi kochani chłopcy
spisali się na medal. Tego dnia żadna
dziewczyna nie wróciła do domu bez
pięknego kwiatka. Oprócz kwiatów i
słodkich upominków np. w klasie VIa
chłopcy przygotowali dla dziewczyn
konkursy i zabawy. W klasie IIIb
gimnazjum natomiast dzień kobiet
odbył się dwa dni wcześniej. Dla
dziewczyn z tej klasy został
przygotowany słodki poczęstunek.
Dziewczyny otrzymały również
prezenty w postaci fartuszków z
wyjątkowymi napisami.                        
                                                   A.T.

Dla pań...

W 6 klasie

M.K.

K.S.

K.S.
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  Wiosna; niedługo święta:)

      Lubimy czytać książki:):):)
                                       Nasze recenzje

Kuba prezentuje...

  
        Polecam Wam bardzo ciekawą książkę pt.:,,Bracia Lwie Serce",
którą możecie wypożyczyć w naszej bibliotece. Przedstawia ona losy
braci, którzy umierają w tragicznych okolicznościach. Po śmierci
trafiają do magicznej krainy, w której muszą stawić czoło złemu
charakterowi i pokonać swoje słabości. Bracia Jonatan i Karol
przeżywają wiele ciekawych przygód, z których każdy z nas może się
czegoś nauczyć. Na swej drodze spotykają postacie dobre jak i złe,
również zawierają nowe przyjaźni. W książce znajdziecie fragmenty
bardzo wzruszające. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych
książek, które przeczytałem. Myślę, że ta powieść spodoba się
każdemu miłośnikowi przygód, a więc do roboty, wypożyczajcie i
czytajcie! Życzę miłych wrażeń.                                                              
                                                                                Jakub Muras              
                                                                                                             

Baranek Wielkanocny

Jajo Wielkanocne

           
        Opowiemy Wam, jakie zwyczaje ludowe towarzyszyły dawniej
obchodom Świąt Wielkanocnych.

              Na wsiach, wśród prostego ludu, znaną grą była zabawa na
wybitki-zwana inaczej wybitką lub walatką. Polegała  na toczeniu po
stole kraszanek albo stukaniu nimi  w siebie. Stłuczone, stawały się
własnością  posiadacza nienaruszonej pisanki.
               W XVIII wieku wśród zamożnych rodzin był z kolei taki
zwyczaj jak ,,Cenny podarunek"- jajo wykonane ze złota i kamieni
szlachetnych. Panna mogła dostać także słodkie jajo z czekolady i
marcepanu, w którym często znajdowała  pierścionek z brylantem
ofiarowanym przez adoratora.  Do tradycji wielkanocnych
kontynuowanych również do dziś należy poszukiwanie prezentu "od
zajączka". Prezent najczęściej schowany jest pod krzakiem lub
drzewkiem. Najlepszą  zabawą dla dzieci i dorosłych jest oczywiście
Śmigus – Dyngus.
Dawniej w tym dniu, szczególnie na wsiach można było usłyszeć
mnóstwo krzyków, pisków, szamotaniny i śmiechu. Myślimy, że
tegoroczne Święta Wielkanocne sprawią Wam również dużo radości.   
                                                                             A.P   M.M

M.M

M.M
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           Szkolne Perełki

                                  Szkoła dawniej
     Zima odchodzi. Od chaty do chaty wędruje gaik...

Wędrówka z gaikiem . Rok szkolny 2003/2004

Marzanna- zimowa panna. Rok szkolny
2001/2002

Przekazanie klucza do szkoły. Rok szkolny
2001/2002

Lata 2001-2004. Z zapisków szkolnej kronikarki:
Zgodnie z tradycją pożegnaliśmy odchodzącą porę
roku. Podpaliliśmy kukłę Marzanny, a pani dyrektor
przekazała na jeden dzień władzę nad szkołą -
Samorządowi Szkolnemu.
Tradycją były też wędrówki z gaikiem, tak opisane
w kronice szkolnej: Gaik był zielony, pięknie
przystrojony. A chłopaki nieśli kogucika i wołali:
"dajcie nam tu jajek do koszyka!". Przed każdym
domostwem wyśpiewaliśmy ludowe przyśpiewki!
(r.)

Emilia Sarna

Emilia Kordyś

     W dzisiejszych  Szkolnych Perełkach  prezentuję sylwetki
dwóch wyjątkowych uczennic z klasy VI a. Jedna z nich jest już
wszystkim znana. Pisałam o niej w ostatnim numerze, to  Emilia
Kordyś. Jak już Wam wiadomo, jest wyjątkowo uzdolniona z
języka polskiego i ortografia nie sprawia jej żadnego problemu.
Potwierdza to fakt, zakwalifikowania się do trzeciego etapu
wojewódzkiego konkursu z języka polskiego.  Drugą, równie
zdolną uczennicą naszej szkoły jest Emilia Sarna. Emilka jest
wyjątkowo uzdolniona z matematyki. Nie ma zadania, którego nie
potrafiłaby wyliczyć!!  Tak jak Emilia Kordyś, Emilia Sarna dostała
się do trzeciego etapu wojewódzkiego konkursu z matematyki.
Obu koleżankom życzę powodzenia w dalszym etapie konkursów
i kolejnych sukcesów. Trzymam za Was mocno kciuki!!!
                                                                                                   A.T.
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Zimowa przygoda klasy VIa

Pierwszoklasiści nowymi czytelnikami
 biblioteki szkolnej!

   10 lutego w bibliotece szkolnej
odbyła się uroczystość
"Pasowania na czytelnika
uczniów klasy pierwszej".  W
tym roku szkolnym
pierwszoklasiści otrzymali
odznaki "Tropiciela
bibliotecznych tajemnic" i od
tego momentu rozpoczęła się
ciekawa gra biblioteczna, której
celem było odnalezienie skarbu
czytelnika, jakim były piękne
dyplomy i zakładki do książek.
 W poszukiwaniu skarbu
dzieciom towarzyszyła pani
bibliotekarka oraz uczniowie z
koła bibliotecznego, przebrani
za postacie Plastusia, Tosi i
Książki. Pani dyrektor wręczyła
każdemu dyplom i od tego
momentu pierwszoklasiści
dołączyli do grona szkolnych
czytelników! (red.) 

Pasowanie na czytelnika Wypożyczamy pierwszą książkę

Pamiątkowe zdjęcie W bibliotece jest fajnie!

         9 lutego 2017r. klasa moja klasa VIa wybrała się na
wycieczkę do palowickiego kościoła Trójcy Przenajświętszej,
gdzie oprowadził nas obecny proboszcz parafii w Palowicach
ks. Piotr Siemianowski. Kościółek, który obecnie jest w
Palowicach znajdował się wcześniej na naszym starym
leszczyńskim cmentarzu. Mimo znacznych renowacji w
kościółku zachowało się parę oryginalnych rzeźb, ławek i
belek, jeszcze z "czasów leszczyńskich". W środku było
bardzo mało miejsca można powiedzieć, że było tam ciasno,
ale dzięki temu przytulne. Dawniej na suficie widniał
wizerunek Trójcy Świętej namalowany farbami, na ścianach
powieszonych było wiele obrazów. Najpiękniejszym z nich był
powieszony przy ambonie obraz pod tytułem: "Chrystus
Pankrator". Posadzka w kościele wykonana była z kamienia i
wzorem miała przypominać winorośl. Po obejrzeniu kościółka
całą klasą wybraliśmy się na kulig -  było super! K. B.

Zabytkowy ołtarz

Na kuligu

B.F.

A.S.

A.S.
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          Podczas tegorocznych ferii miałam okazję odwiedzić naszą
stolicę, Warszawę. Podczas pobytu zwiedziłam kilka ciekawych
miejsc. Chciałabym polecić Wam odwiedzenie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Muzeum znajduje się przy ulicy Grzybowskiej 79.
Muzeum otwarto w 60 rocznicę wybuchu powstania. Mieści się w
dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z
początku XX w.Na parterze przedstawiono czas okupacji i wybuch
Powstania  tzw. godzinę „W”. Wyeksponowane są tu maszyny
drukarskie z lat czterdziestych, wszystkie są sprawne i drukują m.in.
historyczne obwieszczenie z 3 sierpnia 1944 roku, "Biuletyn
Informacyjny" oraz ulotki okolicznościowe. Specjalny kanał (replika
podziemnych tuneli, którymi przemieszczali się powstańcy) i schody
prowadzą na piętro. Tam przedstawiony jest upadek Powstania i
następujące po nim wydarzenia. Centralnym punktem ekspozycji w sali
pod Liberatorem, jest replika samolotu Liberator B-24J w skali 1:1. W
specjalnie przeznaczonej dla dzieci Sali Małego Powstańca, dzieci
uczą się historii oglądając teatrzyk powstańczy, wcielając się w rolę
harcerskich listonoszy i sanitariuszek. Najmłodsi goście mają do
dyspozycji repliki dawnych zabawek, gier planszowych i puzzli.   
Muzeum Powstania Warszawskiego  zostało zaprojektowane w
niepowtarzalny sposób. Ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem,
światłem i dźwiękiem na naszą wyobraźnię. Natomiast wykorzystanie
efektów multimedialnych przybliża powstańczą rzeczywistość. 
Zapraszam na wyjątkową lekcję historii w niepowtarzalnym miejscu.    
                                                                                                               A.T

   Uczniowie polecają:                          
  Miejsca,które warto odwiedzić

  Kino, czyli co warto obejrzeć:)

Wiosenne propozycje filmów animowanych.
Hej, przedstawię wam kolejne propozycje najciekawszych filmów
animowanych! Na początku wspomnę o filmie  dla dziewczyn, a
mianowicie ,,Barbie w świecie gier”.
Film, który ma wkrótce premierę to ,,Ozzy” czyli film o słodkim
piesku, który jest kochany przez całą rodzinę. Cała akcja zaczyna
się, gdy właściciele pieska wyjeżdżają do Japonii. Twórcy hitów
"Mały książę" i "Kung Fu Panda" postanowili stworzyć kolejny
film.  Jego tytuł to ,,Munio: Strażnik Księżyca” czyli przygody 
małego bohatera, który udowodni całemu światu, że jeśli masz
wielkie serce i wiernych przyjaciół, nie ma dla ciebie rzeczy
niemożliwych. Ok, to będzie na tyle. Czekajcie na kolejny numer i
kolejne premiery ! Karolina

K.S

K.S

Kung Fu Panda 3

Ozzy

http://multikino.pl/pl/filmy/kung-fu-panda
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   Szkolny kącik kulinarny
                                        Ciasteczka owsiane 
- szklanka płatków owsianych,
- szklanka mąki + 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
-1/4 szklanki oleju,
- pół szklanki słonecznika,
-1/4  szklanki siemienia lnianego,
-  jajko,
-  szklanka soku jabłkowego,
- szczypta soli. 
Wszystko razem wymieszać, kulać w małe kuleczki i rozgnieść je na
płasko. Piec na papierze do pieczenia 14 min. w 180 stopniach. Można
ozdobić po swojemu.
                                           Smacznego!!!

                                          Placki owsiane
1 szklanka płatków owsianych

2 całe jajka i 2 białka oraz garść słonecznika;

2 łyżeczki owoców goji i 1 łyżka nasion konopi;

2 łyżeczki masła orzechowego i 2 łyżeczki nasion konopi oraz 
garść pestek dyni.

Przygotowanie:Wszystko dać do miski i zmiksować, następnie
rozgrzać patelnię i piec na oleju kokosowym placki, aż zrobią się
złote.  
                                             Smacznego                                   M.M.

ciasteczka owsiane

Placki owsiane

sernik

Sernik Kuby
Składniki na ciasto:
2 i 1/2 szkl mąki, 3/4 kos margaryny, 3/4 szkl cukru, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki kakao, 2 żółtka.
Wszystkie składniki wymieszać razem. Gotowe ciasto podzielić na 2/3
i 1/2.
Składniki na masę serową:
1/2 kg twarogu na sernik, 1/2 szkl cukru,1/2 kostki margaryny – stopić,
 
1 budyń śmietankowy, 2 białka ubić
Wymieszać ser, cukier i budyń dodać rozpuszczoną margarynę na
koniec ubite białka.
Na blaszkę wyłożyć 2/3 ciasta, masę serową i resztę ciasta.
Piec ok. 40 minut w 180 stopniach
Smacznego!

A.P.

M.M

J.M
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R   E   B   U   S 
     dla miłośników zwierząt         

        Nasi milusińscy      

Rico

              Rico, pies Oliwii!
                                                                                             
                    Mam psa o imieniu Rico. Jest Labradorem
o biszkoptowej sierści. Ma już roczek! Karmię  go 3
razy dziennie. Lubi się bawić swoimi zabawkami i
długo spać. Jest duży, ale to jeszcze szczeniak i
wszystko go interesuje. Muszę go cały czas pilnować,
żeby niczego nie zjadł. Bardzo go kocham.  O.S

Kropka

                Słodki króliczek Piotrusia! :)
   To mój królik Kropka i ma bardzo miękkie futerko z 
czarnymi plamkami. Uwielbia leżeć w swojej klatce.
Zawsze gdy wracam ze szkoły to do niej zaglądam i
głaszczę. Lubimy się bawić w ganianego.  Kropka ma
również swoją ,,kulę smakulę'', za którą biega i
wylatują z niej smakołyki. Moja króliczka lubi
wskakiwać na łóżko i na nim leżeć, mamy razem
wspaniałą zabawę. Uwielbiam mojego królika!

Oliwia Staroń

J.M
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        Wyniki konkursu ,,Ferie w obiektywie"

    W ramach przynależności naszej szkoły do sieci Szkół 
Promujących Zdrowie  uczniowie kl. I-VI wzięli udział w konkursie
na najzdrowszy podwieczorek,  przygotowany razem z członkiem
rodziny ( mamą, tatą  lub  rodzeństwem ). Prace konkursowe
zostały wykonane w formie rysunku lub zdjęcia z opisem.
Wyróżniono 7 prac, które  według pani kucharki oraz pani
intendentki okazały się najbardziej wartościowymi posiłkami. 
Nagrody otrzymują: Alicja Sklarek z kl. I, Lena Rak z kl. II a, Antoni
Wiśniewski z kl. II b, Oliwier Dyka z  kl. II c, Vanessa Kawalec z kl.
III b, Julka Podbioł z kl. III b, Oliwia Świderska z kl. VI a.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w
kolejnych konkursach dotyczących szeroko pojętego zdrowia.
  Koordynatorzy zdrowia  J. Patyrowska,  A. Steuer 

Zwycięzcy z klas 1-3

Oliwia z 6a Smacznego

Hania Długoszewska

Konkurs na najzdrowszy
podwieczorek 

   
   Ferie zimowe to świetna zabawa. Można to było
zobaczyć również na Waszych zdjęciach
konkursowych:) Oto wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce zajmuje: Mateusz Szwan
drugie miejsce: Filipina Jarzyna
trzecie miejsce: Hania Długoszewska
Wszystkim pozostałym uczestnikom również
gratulujemy!!! Na finalistów czekają upominki w
bibliotece szkolnej:)

Mateusz Szwan

M.K.

Filipina Jarzyna
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  Ach, cóż to był za bal!!!

Balik

Balik Balik

Balik Balik

Balik Balik

   
   W lutym w naszej szkole odbył się bale
przebierańców! W zabawie brały udział
klasy 1-3 i klasy 4-6. Zabawa była
przednia. Jak obiecaliśmy w poprzednim
numerze, prezentujemy zdjęcia z tej
wesołej szkolnej karnawałowej imprezy:)

Oliwia Staroń, Ania Sadowska

Oliwia Staroń, Ania Sadowska Oliwia Staroń, Ania Sadowska

Oliwia Straroń, Ania Sadowska Oliwia Staroń, Ania Sadowska

Oliwia Staroń, Ania Sadowska Oliwia Staroń, Ania Sadowska
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  Naj...Naj...Naj...

        HUMOR 

  Czy wiesz, że...?

  

   Kącik miłych słówek

Mama i córka zmywają naczynia, a ojciec i syn
sprzątają dom.
 Po chwili z kuchni słychać trzask.
- Pewnie mama coś rozbiła.
- Skąd wiesz?
- Bo nikt na nikogo nie krzyczy.

Okulista po zbadaniu kolejnego pacjenta: 
- Panie, jak pan tu w ogóle trafił ?!

Rozmowa podczas przyjmowania do pracy: 
- Ile ma pani lat? 
- Bliżej mi do trzydziestki, niż do dwudziestki. 
- To znaczy ile? 
- Pięćdziesiąt....                                                          
                                                                             
 - Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki. Wracajmy do
domu.
- Nie gadaj, tylko ciągnij!      J.B

                           Kocie ciekawostki

- Najstarszy kot świata miał ponad 36 lat !

- Najdłuższa kocia sierść wynosi 25,68 !

- Pewien kot we Włoszech dostał w spadku po
swojej kochającej właścicielce 10 milionów euro to
ponad 45 milionów polskich złotych !

- Najstarszy kot w Polsce ma ponad 23 lata !

- Najdłuższy kot domowy mierzy 41.5 cm !

- Najmniejszy kot na świecie mierzył 7 cm wzrostu
i 19 cm długości !

- Największy koci miot wynosił 19 kociąt !                
                                                                              J.B.

...od 1945r. brytyjskie czołgi są wyposażone w
zestaw do parzenia herbaty.

...najwięcej rozmów telefonicznych
rejestrowanych jest zawsze w Dzień Matki.

...żeby wejść na wieżę Eiffla trzeba pokonać 1710
stopni.

...tylko 15% Sahary jest pokryte piaskiem.

...Chińczycy używają ponad 80 miliardów
pałeczek w ciągu roku.

...w Singapurze zabronione jest żucie gumy.

...wszystkie zegarki w filmie Pulp Fiction są
ustawione na 4:20.

                                                              Oprac. A.S

Hania Długoszewska z klasy 2a składa
życzenia kochanej mamusi.  

Mateusz Czerner z klasy 3b składa życzenia swojej
mamie.

Maja Woźniak z klasy 4b składa życzenia swojej
najlepszej siostrze Oli Woźniak.

Piotr Muras z klasy 2a składa życzenia swojej Pani
Ewie Góreckiej.

Natalia Jakubczyk z klasy  3b   składa życzenia
Oliwii Staroń.

Ania Sadowska z klasy 4b składa życzenia całej
redakcji gazety szkolnej.                         
                                                               oprac. A.S
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	Tematem Konkursu jak się domyślacie jest wiosna, dlatego też czekamy na wasze inspiracje artystyczne dotyczące tej pory roku. Technika wykonania pracy jest dowolna: może to być rysunek, plakat, projekt wykonany z kolorowego papieru, plasteliny itp. Na Wasze prace czekamy do 7.05.2017 r. Najciekawsze - jak zawsze zostaną nagrodzone!

	Wiosna; niedługo święta:)
	Lubimy czytać książki:):):)
	Szkolne Perełki
	W dzisiejszych  Szkolnych Perełkach  prezentuję sylwetki dwóch wyjątkowych uczennic z klasy VI a. Jedna z nich jest już wszystkim znana. Pisałam o niej w ostatnim numerze, to  Emilia Kordyś. Jak już Wam wiadomo, jest wyjątkowo uzdolniona z języka polskiego i ortografia nie sprawia jej żadnego problemu. Potwierdza to fakt, zakwalifikowania się do trzeciego etapu wojewódzkiego konkursu z języka polskiego.  Drugą, równie zdolną uczennicą naszej szkoły jest Emilia Sarna. Emilka jest wyjątkowo uzdolniona z matematyki. Nie ma zadania, którego nie potrafiłaby wyliczyć!!  Tak jak Emilia Kordyś, Emilia Sarna dostała się do trzeciego etapu wojewódzkiego konkursu z matematyki. Obu koleżankom życzę powodzenia w dalszym etapie konkursów i kolejnych sukcesów. Trzymam za Was mocno kciuki!!!
	A.T.

	Zimowa przygoda klasy VIa
	Uczniowie polecają:                             Miejsca,które warto odwiedzić

	Kino, czyli co warto obejrzeć:)
	Szkolny kącik kulinarny
	Nasi milusińscy
	Słodki króliczek Piotrusia! :)
	To mój królik Kropka i ma bardzo miękkie futerko z
	czarnymi plamkami. Uwielbia leżeć w swojej klatce. Zawsze gdy wracam ze szkoły to do niej zaglądam i głaszczę. Lubimy się bawić w ganianego.  Kropka ma również swoją ,,kulę smakulę'', za którą biega i wylatują z niej smakołyki. Moja króliczka lubi wskakiwać na łóżko i na nim leżeć, mamy razem wspaniałą zabawę. Uwielbiam mojego królika!
	Rico, pies Oliwii!
	Mam psa o imieniu Rico. Jest Labradorem o biszkoptowej sierści. Ma już roczek! Karmię  go 3 razy dziennie. Lubi się bawić swoimi zabawkami i długo spać. Jest duży, ale to jeszcze szczeniak i wszystko go interesuje. Muszę go cały czas pilnować, żeby niczego nie zjadł. Bardzo go kocham.  O.S


	R   E   B   U   S
	dla miłośników zwierząt
	Wyniki konkursu ,,Ferie w obiektywie"
	Konkurs na najzdrowszy podwieczorek

	Ach, cóż to był za bal!!!
	W lutym w naszej szkole odbył się bale przebierańców! W zabawie brały udział klasy 1-3 i klasy 4-6. Zabawa była przednia. Jak obiecaliśmy w poprzednim numerze, prezentujemy zdjęcia z tej wesołej szkolnej karnawałowej imprezy:)
	Czy wiesz, że...?
	Naj...Naj...Naj...
	HUMOR

	Kącik miłych słówek

