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                             Kuchenny kącik
Dla każdego coś pysznego.                 
            

Domcia poleca: Kruche ciasteczka 
Składniki:

1 kostka margaryny
2 jajka
1 szklanka cukru 
2 łyżki śmietany
1 łyżka smalcu
0,5 kg mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem dodać jajka,mąkę i pozostałe
składniki wszystko wymieszać.Ciasto schłodzić.Piec w temp.160
stopni około 20 min.Smacznego :)          

W naszej szkole odbył się konkurs pieczenia pierników. Każda klasa piekła pierniczki w
inny dzień. Piąta klasa piekła w wtorek trzecia klasa piekła w środę, a klasa czwarta i
klasa pierwsza w poniedziałek przedszkole we wtorek.  Pierwsze miejsce zajeła klasa
pierwsza i czwarta,drugie miejsce z przedszkole, trzecie miejsce klasa piąta i trzecia .
Każda klasa miała inny przepis (wygrany przepis poniżej), ale wszysdkie pierniki
smakowały tak samo . Ocenianie polegało na tym,że mieliśmy zawiązane oczy i
zjadaliśmy po kolei pierniczki każdej z klas i mówiliśmy które nam smakują . 

  Składniki:        Pierniki klasy czwartej i pierwszej
*przyprawa do pierników
*miód
*cukier 
*mąką

DKDk

pierniki

zespół Przemek Gerka

Zespół redakcyjny:
Przemysław Gerka - red. naczelny
Wiktoria Deka - redaktor tematyczny
Almedina Halilović - redaktor tematyczny
Dominika Klajbor - redaktor tematyczny
Oliwia Krupa - redaktor tematyczny
Agata Lasek - redaktor tematyczny
Julia Marcinkowska - redaktor tematyczny
Maja Podwalska - redaktor tematyczny
Weronika Walentowicz - redaktor tematyczny
Zapraszamy dp przeczytania gazetki!!!

    W tym numerze przeczytać będziecie mogli o wielu ciekawych wydarzeniach z
naszej szkoły. Dzieje się dużo a więc sami  rozumiecie, że nie znajdziecie w gazetce
wszystkiego z naszej szkoły, jednak staramy się wybierać i opisywać te 
 wydarzenia, które uznaliśmy za najciekawsze i warte zamieszczenia                     
na łamach szkolnego czasopisma. Pamiętajcie, że zawsze możecie  podejść i
porozmawiać, jeśli macie ciekawy  temat lub problem, którym chcielibyście się
podzielić. Czekamy na Was w czwartki od godz, 12 40 - 13 25 w sali komputerowej
nr 10. Można się z nami również kontaktować za pomocą skrzynki wiszącej na
korytarzu.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które redakcja gazetki
ogłasza. Zwycięzcy na pewno zostaną nagrodzeni. Przypominamy Wam również, że
wkrótce ferie. Odpoczywajcie więc aktywnie ale bezpiecznie. Wróćcie do szkoły
zrelaksowani i wypoczęci gotowi na nowe wyzwania w drugim semestrze.
Gazetkę można również przeglądać online na stronie junior media. 
Konkurs W tym numerze ogłaszamy konkurs dla uczniów klas 3, 4,5. Pamiętacie
naszą wizytę w Toruniu w Centrum " Młyn wiedzy", napiszcie opowiadanie od 50
słów wzwyż o tym co tam zobaczyliscie, wyraźcie swoją opinię, co wam się
podobało a co było nudne. Oceniać będziemy poprawnosć ortograficzną,
stylistyczną prace czekamy do 10 marca.  Zespół redakcyjny.
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Po tej
lekcji
będziesz
rysował
jeszcze
ładniej
życzę 
powodzenia
na nowej
drodze
sztuki
malarskej

OK
Chcecie rysować lepiej niż do tej
pory?
A więc posłuchajcie mojej rady.
Na początku narysuj 3 koła takie
jak na rysunku obok wtedy
połącz koła linią, dorysuj nogi,
pyszczek konia, uszy i koń
prawie gotowy wtedy wymaż
koła w środku, dorysuj grzywę i
ogon oraz dodatki
np.skrzydła,róg, kolorowa
grzywa i tym podobne. Możesz
być bardziej kreatywny/na, i
narysować inne rzeczy. Mam
nadzieje, że ci się spodobała
moja rada papa.

                             Warsztat rysownika   
 Kurs jak narysować konia Zapraszam!!!

konie Oliwii

OK

OK
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Przemek Gerka

 Dzisiaj nasza szkoła zmieniła się. Tak zmieniło się
dużo rzeczy jak np. kształt dachu, okna, schody,
drzwi i usunięto też kominy i oczywiście nie było
roweru pani Bożeny. Dzisiaj mamy tutaj piękny
polbrukowy dojazd. Jednak z dawnego pałacyku
pozostało jeszcze wiele. Na przykład atmosfera w
szkole na poziomie piwnicy. Jest tam naprawdę
ciekawy klimat. Wąski korytarz oraz zaokrąglenia
na suficie. Warto się dowiedzieć jak nasza szkoła
wygląda w środku nocą? Czy jest straszna czy
przyjazna? Aby to sprawdzić po prostu odrabiajcie
zadania domowe. Tak, nocowanie w szkole jest
nagrodą dla najbardziej systematycznych.
Sprawdźmy więc czy można nocą w naszej starej
szkole odkryć  jakieś tajemnice.  
AL

 A oto moja wymyślona historyjka o naszej szkole
Dawno dawno temu w tym  budynku żyło sobie
pewne małżeństwo, mieli dwoje dzieci i dobrze im
się układało. Pewnego dnia zauważyli coś
dziwnego podczas spaceru. Dwa dni później
podczas zabawy zauważyły coś na niebie
wyglądało jak ufo.Miało kształt spodka i  bardzo
świeciło różnymi kolorami. Spadło na publiczną
uliczkę. Dzieci podbiegły tam i prawie  pękły ze
strachu. Zauważyły jakieś dziwne postacie. Mieli
dziwne głowy i nie ludzkie kształty. Dzieci oddaliły
się o cztery kroki i wtedy dziwne istoty  
zauważyły dziewczynki. Dziewczynki chciały
uciec ale było za późno, bo dziwne istoty dogoniły
je. Jednak okazało się, że nie byli w ogóle
straszni. Poprosili dziewczynki aby porozmawiały
z rodzicami aby oni usunęli dach dla łatwiejszego
lądowania.
AL

A   A oto jak wyglądała kiedyś nasza
szkoła.Właściwie początkowo wcale to nie była
szkoła.
   Przed wojną w obecnym budynku szkoły
mieszkała rodzina Neuman. Po wojnie budynek
oraz włości należące do tejże rodziny przejęła 
władza PRL. W latach 1945-1958 budynek został
przebudowany:
-likwidacja piętra
-przebudowa schodów frontowych
-likwidacja wyjścia tarasu od strony parku.
   Tak powstała obecna bryła naszej szkoły.
Również droga prowadząca do dworku biegła
przez działki szkolne. Za szkołą znajduje się park,
który również był częścią tej posiadłości. Jak
myślicie dlaczego usunięto piętro? Poniżej
prezentuję Wam moją wersję odpowiedzi na to
pytanie. AL

UFO

Nasza Szkoła

google grafika
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                                Super Sport 
Tu znajdziecie informacje o moim sukcesie,
zapasach i o szkolnych zajęciach tanecznych. 

Opowiem wam krótko o moim sukcesie. W te
wakacje zdobyłam 3 miejsce w Mistrzostwach
Polski w kolarstwie górskim. Wszystkich
uczestników było około 60. W mojej kategorii były
cztery dziewczynki. Bardzo trudno było jednak
wywalczyć to 3 miejsce. Ścigaliśmy się razem z
chłopcami ale miejsca były osobno liczone. Czyli
trzy pierwsze miejsca dziewczynek i  trzy dla
chłopców.Ścigaliśmy się po szlaku górskim obok
Zamku Krzyżackiego w Świeciu.
                                           JM

zdjecia

zapasy u nas w szkole

tańce

Oto trening zapasów w naszej  szkole. Zapasy
prowadzi Rajmund Górski. Dwie z naszych
redaktorek uczestniczą w zapasach nazywają się 
Almedina Halilović i  Weronika Walentowicz. 
Zdobyły one dyplomy i medale na zawodach. Inni 
uczestnicy  także zdobili medale i dyplomy.
Uczestniczą w nich uczniowie z naszej 
 szkoły ale też zdarza się, że są tu uczniowie z 
szkoły z Lniana.                                        
                                         JM

To zajęcia taneczne w naszej szkole. Na tym
zdjęciu dziewczyny i chłopcy  tańczą  Mi, gente.
Jest to tytuł popularnej piosenki i rodzaj tańca.
Dziewczyny i chłopcy  uwielbiają tańczyć ten
taniec. Zajęcia prowadzi i uczy tańczyć pani Marta
ze szkoły iAMOS.
Odbywają się one w środy. Najpierw tańczą
młodsze dzieci a potem starsze. Na zabawie
karnawałowej można było zauważyć kilka układów,
które dziewczyny na pewno ćwiczyły na zajęciach. 
JM

J.M

Julia Marcinkowsak

JM
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W naszej szkole na żywej lekcji historii aktorzy z
Torunia  przedstawili legendę o księciu Popielu.
Dzieci chętnie się prezentowały w stroju i ekwipunku
rycerskim i ubiorze ludzi z dawnych lat. Lekcja były
ciekawe i wesoła jednocześnie. Wzbudzała
ciekawość ale również salwy śmiechu. Dwóch
panów przedstawiło nam odległe czasy. Mieli zbroje
tarcze i miecze jak przystało na rycerzy.Mieli także
rzeczy, których nie brakowało w żadnym z
średniowiecznych domów. Historia ta miała morał, a
morałem jest to, należy być dobrym, dla innych.
� WW

To są nasze andrzejki szkolne odbyły się 29
listopada. Klasy 0-3 miały andrzejki od
godz.11⁰⁰do 13³⁰.Klasy 4-5 miały od 15⁰⁰ do
18³⁰.Świetnie się bawiliśmy. Były tańce, wróżby i
dobry humor.�. Najpierw o wróżbach. Pierwsza
wróżba to lanie wosku. Pojawiły się też inne takie
jak kogo spotkam, kim zostanę, gdzie pojadę.
Polegały one na tym aby ułożyć w osobnych
rządkach buty chłopców i dziewczynek, a
następnie pięć pierwszych par  butów połączyć w
pary dziewczynek i chłopców.

jasełka

To są  jasełka szkolne uczestniczyły w nich anioły,
które śpiewały kolędy, pasterze, którzy dawali dary
Panu Jezusowi. Byli także  Maryja i Józef. Był to
udany występ. Każdy mówił swój wierszyk wspaniale
było bardzo wesoło był mały Jezusek. Były zwierzęta
królik dał marchewkę, piesek dał kiełbaskę  ptaszek
dał chlebek. Było dużo darów. Dzieci bardzo ładnie
mówiły wierszyki  nawet najmłodsze dzieci z
przedszkola i zerówki. Na koniec jasełek były głośne
oklaski dla występujących. Każdy był zadowolony i
docenił nasz zapał i trud jaki włożyliśmy.

       

                            INFO WITA WAS!  
 W tym numerze dowiecie się co wydarzyło się i
dzieje się w naszej szkole. Przedstawimy Wam
relację z andrzejek, żywej lekcji historii i szkolnych
jasełek.                             

walka rycerzy

WW
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Rebusy rozwiąż
sam! Dasz radę!

Jak tam
dobrze czy
tak nie za
bardzo !!   :)

Macie
dobry
humor bo ja
zawsze !! :)

WD

Samochody

WD

 Jak się  
nazywają
małe    sowy
które mówią 
"tak"
(taksówki)

 helo
!  
 

Co to koloro-
we dzióbki mają
każde dziecko
ma je w piórni-
ku .....??

ikderk

Duże koloru
siwego długi
zwisający
ogon duże
uszy i trąba
....(słoń)

Tu znajdziecie:
dobry humor    
żarty, 
dowcipy,
różne zadania, 

Mam nadzieję
że moja strona
się wam bardzo
spodoba !! :-)

 Relaksujcie się
 miłej zabawy !!

 Co to? Rośnie
a nie je,nie pije i
się nie rusza 
(cena) ...
Jak złapać
królika(udawać
marchewkę)

Co to? Małe
zielone
bardzo
dobrze
pływa.

    

      Śmiechy hihy !!
Przepis na rozrywkę: trochę dowcipu,
zagadek, rebusów. Wszystko na tej stronie!

 Mówi
kumpel do
drugiego 
jak tam na
rozmowie o
pracę a
tamten mówi
tragedia ?
dlaczego?bo
muszę
znowu
zacząć
pracować....

  zagadki

 dla dziecka,     
ojca i matki!!!

rebus

google
grafika

krzyżówka
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Sprawdź to
sam!
Znajdziecie tutaj ciekawe
wynalazki i
doświadczenia.Pokaże wam
różne zadziwiające
rzeczy.Wszystko jest
bezpieczne, i  można je
samemu zrobić, bo
składniki, znajdziecie w 
domu.MP

Łał ale
super!
Moja
koleżanka
Agata
zauważyła,że
ogumowany
korek może
służyć jako
gumka.

MGniotek.
Aby stworzyć  gniotka
wystarczy mieć:skrobie
ziemniaczaną,płyn do
naczyń,balon i miskę.
Skrobie(mniej więcej pół
szklanki)wsypujemy do miski.
Następnie dolewamy płyn do
naczyń(około trzy łyżki
stołowe)Wszystko razem
mieszamy rękoma.Na koniec
gotową masę wkładamy do
balona i zawiązujemy.Maja
Podwalska

gniotek

Dośwadczenie.
To
doświadczenie
polega na
sprawdzeniu
działania płynu
do naczyń na
pływający
pieprz.Do
wykonania
doświadczenia
potrzebne
będą:talerzyk,

woda,pieprz i
płyn do naczyń.
Najpierw na
talerzyk
wlewamy wodę
i posypujemy
pieprzem.
Ostatnim
etapem jest
dodanie
KROPEKI
płynu do
naczyń(najlepiej

na
środek).Efekty
widoczne zaraz
po dodaniu
płynu.Mam
nadzieje, żesię
podobało.  MP

doświadczenie doświadczenie część2

Glucio do
gniecenia.
Jeżeli chcecie mieć gluta,który
jest idealny do gniecenia?Dobrze
trafiliście.Aby zrobić takiego
gluta potrzebne będą:skrobia
ziemniaczana,płyn do mycia
naczyń i miska.Najpierw
wsypujemy skrobie do miski i
dolewamy płynu (trochę mniej
niż połowa porcji
skrobi).Następnie wszystko
ugniatamy rękoma.Już.
Maja Podwalska

glut

Glutek ciągnąco-klejący
Glutek ten będzie się rozciągał i zarówno sklejał się.
Do zrobienia go potrzebne będą:miska,łyżka,mąka i
olej.Do miski wsypujemy pół szklanki mąki i
dolewamy dwie łyżki oleju.Wszystko razem
mieszamy,a podczas mieszania dolewamy dwie
łyżeczki farbki.Mieszamy przez około 5 minut.
Następnie ugniatamy przez kolejne 5 minut po czym
odkładamy go na 30 minut.Gdy czas minie można
się już bawić.A po zabawie należy schować.             
      Maja Podwalska

korek

glutMP

MP MP MP

MP

MP
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                                Kuchenny kącik                          
Dla każdego coś pysznego !!! 
Enjoy your meal ! 
Help yourself !

Pierniki

Domcia poleca:      Kruche ciasteczka  
Składniki : 

1 kostka margaryny 
1 szklanka cukru 
2 łyżki śmietany 
1 łyżka smalcu 
0,5 kg mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Wykonanie: 
Margarynę utrzeć z cukrem dodaj wszystko(mąkę
przesyp przez sitko)i wymieszaj.Piecz ok.20 min.
Jeśli ci wyjdzie to możesz je zjeść(Nie jedz jak nie
wyjdą)

W naszej szkole odbył się konkurs na pierniki.
Każda klasa piekła pierniki w inny dzień : klasa 5
piekła w wtorek, klasa 3 w środę, klasa 4 i 1 w
poniedziałek, a zerówka i przedszkolaki w następny
wtorek. Pierwsze miejsce zajęła klasa 4 i 1 drugie
miejsce zajęła zerówka i przedszkole trzecie
miejsce zajęły klasa 5 i klasa 3. Wybranie
pierwszego miejsca wcale nie było takie łatwe z
każdej klasy były wybrane dwie osoby jako jury z
zawiązanymi oczami próbowaliśmy ciastek każdej
klasy i wybieraliśmy które nam smakują te
najsmaczniejsze dostawały określoną liczbę
punktów. Najsmaczniejsze okazały się ciastka
klasy 4 i1 ( przepis poniżej ).    

Składniki:              Pierniki klasy czwartej i pierwszej 
2 łyżeczki kakao 
1,20 kg mąki 
40 dkg cukru 
20 dkg margaryny 
25 dkg miodu 
6 jajek 
4 łyżeczki sody 
3 p. przyprawy do piernika 

Przyprawy, miód roztopić, dodać margarynę, cukier i
odstawić. Do masy dodać mąkę,jajka i sodę, zagnieść
ciasto. Wałkować i wycinać pierniki. 
Smacznego:)  

Klasa 1 i 4

Zerówka

google grafika

P.Gerka

P,G



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 03/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Siemkowieści

W jednym z tygodni pierwszego  półrocza dostał
się do nas mały robocik,który nazywa się M-BOT.
Niestety mógł zostać z nami tylko na tydzień.
Każda klasa miała z nim po jednej lekcji,a nasz
nauczyciel sam go poskładał i na koniec odesłał.
M-BOT miał metalową konstrukcję,oczka i dodatki
z klocków lego.Robot poruszał się trzema
trybami. Jazda prosta ze skręcaniem przed
jakąkolwiek przeszkodą, jazda po czarnej linii,
sterowanie pilotem lub przez aplikację. M-BOT ma
też migające światełka. 

Nasz dobry przyjaciel czyli mały robocik, który
nazywa się M-BOT.Przyjechał do nas aby
wytłumaczyć nam co to jest programowanie.

mbot p.g
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wywiad z panią dietetyk
-Ile lat jest pani dietetykiem?
-Około 8 lat.
-Dlaczego w ogóle pani została dietetykiem?
-Dlatego, że interesuję się zdrową żywnością i 
  zdrowym odżywianiem.
-Około ilu ludziom pani pomaga w tydzień?
-Czasem ok.5 osób ,czasami mniej a czasami
więcej.
-W ilu szkołach pani dziś była lub będzie?
-Dziś w jednej czyli tutaj ale tak to kilka razy w roku.
-Co pani lubi najbardziej w swojej pracy?
-Najbardziej lubię to ,że ludzie przestają chorować
,lepiej się czują i bardzo często  chudną.
-Czy pracuje pani w jakiejś szkole ?
-Tak , w przedszkolu w Lnianie jestem tam
dietetykiem.
-Czy dieta wegetariańska jest dobra ?
-Nie jest bezpieczna dla dzieci a dorośli którzy ją
stosują powinni stosować jeszcze odpwiednie
witaminy.
Deka Wiktoria i Dominika Klajbor

                 Wywiad z panią dietetyk !!!
     Pani Beata Pawelec z Lnianskiego przedszkola w
którym jest dietetykiem przyjechała do nas.           

WD

DK

 Do naszej szkoły 12.01.2018 przyjechała pani
dietetyk i opowiadała nam o zdrowym żywieniu.
Udało nam się zrobić z panią Beatą Pawelec
wywiad. Zapraszamy do przeczytania krótkiego
wywiadu. 
 Wszystkie dzieci siedziały grzecznie i słuchały i na
pewno się czegoś  nauczyły. Dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych i interesujących rzeczy. Czy wiecie
ile jest kostek cukru w jednej szklance  coli?(osiem)
Więc pamiętajcie, że np. zamiast coli i chipsów
zjedzcie sobie pokrojoną, marchewkę lub jabłko . 
 Pani mówiła jeszcze że trzeba ograniczyć słodycze
bo można się roztyć i mieć problemy ze
zdrowiem.          
              Przeczytajcie wywiad !!
      
Deka Wiktoria i Dominika Klajbor 
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