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                                      TO     ZMARŁYCH    CZAS ,   WIĘC    IDŹMY    W    LAS

Szczęśliwego nowego Kazika!

       Witamy się z Wami ostatni raz w 2018 roku.
W tym numerze m. in.:
-relacja z koncertu ,,Dąbrówka Niepodległej",
-artykuły o konkursach odbywających się w naszej
szkole,
-przepis na świąteczne pierniczki.
                                      
                                      Miłej lektury!
                            Do zobaczenia w lutym! ;)

Nowy Rok

Kazimierz Nowak

31 października Samorząd Szkolny oraz
przewodniczący 

wszystkich klas, razem z panem Tomkiem 
i panią  Halinką, odwiedzali groby poległych żołnierzy w Zakrzewie
i  założyli znicze na grobie naszego patrona Kazimierza Nowaka
na cmentarzu na Junikowie. Brak zapalniczki zmusił uczestników

do niezbyt umiejętnego użycia zapałek, które nieoczekiwanie
zakończyło się sukcesem. Jest to nasza coroczna tradycja, o

którą zawsze zamierzamy dbać. 

                                                                              Kornelia

www.kronikatygodnia.pl

https://lazarz.pl
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100 rocznica Narodowego Święta Niepodległości!

Dąbrówka Niepodległej Dąbrówka Niepodległej

W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
12 listopada zorganizowaliśmy koncert w kościele parafialnym pod patronem Urszuli
Ledóchowskiej w Palędziu dla mieszkańców Dąbrówki i okolic. Uczniowie ze szkoły przy
ulicy Malinowej i Parkowej oraz z przedszkola w Palędziu zaśpiewali pieśni patriotyczne 
i zarecytowali wiersze poświęcone ŚWIĘTU NIEPODLEGŁOŚCI. 

Na zakończenie tego uroczystego wieczoru p. Przemysław Witek zagrał na fortepianie kilka
utworów wielkich kompozytorów. Koncert był piękny, 
a żeby poprawić nastrój to dodam, że w trakcie koncertu były zbierane głosy na Dopiewski
Budżet Obywatelski, który nasza szkoła wygrała 
i będziemy mieli remontowany plac zabaw. Zapytasz co zrobiła wtedy nasza szkoła? Więc
szkoła przyczyniła się do obchodów 100 rocznicy Święta Niepodległości w sposób
następujący: Pani Alicja grała na pianinie, a my wszyscy śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
Niektórzy uczniowie recytowali wiersze patriotyczne. Punktualnie o jedenastej cała Polska
odśpiewała hymn narodowy.                           

                                                                                                                     Leonard

GOYKA GOYKA
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Recytatorzy naszej szkoły

Regina Sobaniec Łucja Szczublewska

W naszej szkole jest wielu zdolnych uczniów. Swój
recytatorski talent zaprezentowali podczas ,,XVIII
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego - Wpisani w
Historię". Uczestnicy mieli wybrać utwory poruszające
tematykę patriotyczną. Regina, Łucja, Iza i Janek,
zaskoczyli jury wyjątkową interpretacją utworów. 
Nagrodzona została Regina, która zdobyła III miejsce.
Na uroczystym wręczeniu nagród odebrała książkę o
tematyce historycznej. 
                                                                                                                 Regina 

M.W. M.W.
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Amerykańska inwazja

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach, w wieczór 31
października.

Odniesienia do tego święta są najbardziej widoczne w kulturze amerykańskiej. Symbolami
Halloween są duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, nietoperze, czarne koty oraz

dynie. Święto to obchodzone jest z okazji końca jesieni, a początku zimy. Jest ono kojarzone
ze świętem zmarłych.

Najbardziej popularnymi zabawami na Halloween są: łowienie jabłek zębami, przeskakiwanie
przez świeczki rozłożone na ziemi, wrzucanie orzechów do ogniska, przebieranie się

za potwory i zbieranie cukierków.

                                                                                                                                       Marysia

Halloween Halloween

Halloween

M.W. Halloween

M.W.
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I'm proud to be Polish: nasz
wspólny projekt

Z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, nasza szkoła
wzięła udział w ogólnopolskim projekcie 
''I proud to be polish'' (Jestem dumny, że
jestem Polakiem).
Zadanie polegało na zrobieniu stu kartek
pocztowych do szkół, które zadeklarowały
swój udział.
Kartki musiały być udekorowane motywem
niepodległościowym, prezentować
miejscowość, z której zostały wysłane i co
najważniejsze, mieć napisane krótkie
pozdrowienia w języku angielskim.
Nauczyciele języka angielskiego także
włączyli się do powyższej akcji.
Z nadesłanych pocztówek każda ze szkół
przygotowała wystawę  na rocznicę 
11 listopada.

                                                         Zosia

Uczniowie stanęli w szranki,
rywalizując w różnych

dziedzinach 

Konkurs Kuratoryjny 100 kartek dla Niepodległej

W ostatnim czasie w naszej szkole odbywały
się konkursy kuratoryjne. Uczniowie zmagali

się z: matematyką, językiem polskim,
językiem angielskim, biologią, chemią oraz
geografią. Wszyscy bardzo chcieli wygrać,
gdyż nagroda była kusząca - zwiększenie

szansy na dostanie się się do swojego
wymarzonego liceum. Niestety nikomu 
z naszej szkoły nie udało się dostać do

następnego etapu.

                                                  Martyna

M.W. M.W.
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26 listopada odbył się światowy Dzień
Pluszowego Misia. W naszej szkole przez
cały zeszły tydzień nauczyciele pytali z
danego przedmiotu. Za każdą dobrą
odpowiedź (80%) klasa dostawała puzzla z
misiem. W przedszkolu odbyły się dwa
konkursy:

1. MISIOMETR, w nim wygrała grupa
,,Sowy" (4-latki), 
2. NA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ
PLUSZOWYCH MISI - wygrała zerówka. 
 Cały dzień był fantastyczny!
                                                    

                                                              Konstancja

Dzień ŻyczliwościDzień Pluszowego Misia

Pluszowy dzień z zadaniami w
tle

Uśmiech czyni cuda! :)

21 listopada w naszej szkole odbył
się Dzień Życzliwości. Wszyscy
byli dla siebie mili. 
Na drzwiach każdej klasy wisiała
odrysowana dłoń z życzliwymi
słowami. Rano każda klasa
otrzymała ,,Sowią pocztę’’ - każdy
mógł przekazać koleżance 

i koledze coś miłego. Wszyscy
nauczyciele byli mili i uśmiechali
się.
                                     Michalina

M.W.eduzabawy.com
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               MOJA PRZYGODA W AKADEMII...

W klasie 4b była omawiana lektura pot
tytułem,,Akademia pana Kleksa". Każdy uczeń

4 klasy musiał napisać opowiadanie na temat ,,Mój
pierwszy dzień w Akademii". Przyjrzyjcie się pracy

Michaliny z 4b! :)

Mój dzień w akademii pana Kleksa zaczął się zwyczajnie. Wstaliśmy, ubraliśmy się i
umyliśmy. Poszliśmy oddać Panu Kleksowi senne lusterka. Zauważyliśmy jedną bardzo
dziwną rzecz. Od rana nie widzieliśmy Mateusza. Zapytałam więc pana Kleksa, co się z nim
stało.
- Mateusz powiedział mi, że leci się przewietrzyć, ale od trzech godzin nie wraca - odparł pan
Kleks smutnym głosem.
Zrobiło mi się bardzo przykro, gdyż wiem, jak pan Kleks lubi Mateusza i się o niego martwi.
Udaliśmy się na kleksografię. W połowie lekcji pan Kleks zaczął bardzo dziwnie się
zachowywać i czuł, że szpak jest blisko. Po kilku minutach profesor uspokoił się, a do sali
wleciał Mateusz. Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy. Na obiad pan Kleks przygotował wielką
pieczeń, ponieważ byliśmy bardzo głodni. Potem poszliśmy się myć. Dziś bardzo dokładnie,
gdyż z pryszniców leciała woda z sokiem malinowym. Wieczorem do pana Kleksa zadzwonił
inżynier Kopeć. Profesor długo z nim rozmawiał. Potem ogłosił: 
- Szybko się ubierzcie, za pięć minut spotykamy się przed bramą!
Bardzo mnie to zdziwiło, bo nigdy nie mieliśmy tak późno zbiórek. Minęło pięć minut i
wszyscy staliśmy w szeregu. Okazało się, że cała Fabryka Dziur i Dziurek stoi w
płomieniach. Przyczyną tego pożaru było wyłączenie prądu, awaria instalacji i kradzież
maszyn. Winni byli poszukiwani. Byliśmy bardzo przerażeni całą tą sytuacją, ale staraliśmy
się pocieszać inżyniera Kopcia. Zmartwieni wróciliśmy do Akademii. Pan Kleks nakazał nam
szybko przebrać się w pidżamy i wskakiwać do łózek. 
Długo rozmawialiśmy o całym zdarzeniu i nie mogliśmy zasnąć. I tak skończył się pełen
wrażeń dzień w Akademii pana Kleksa.

Michalina
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Rodzinny przepis Nikodema na
pierniczki

May your days be happyheart the lightand your Christmas bejoyful and bright.Merry Christmas!

Wszystkiego najlepszego z
okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku,
pięknych prezentów i miło
spędzonej wigilii. Życzy cały
skład redaktorów i fotografów
Kazikowych Newsów
Wesołych Świąt !!! 

Życzymy Wam zdrowych i zaśnieżonych
Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie
najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i
radością. 
Niech szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe 
życzenia spełniają się w każdym
momencie.

pierniczki

Składniki:
¼  szklanki miodu
5 łyżeczek masła
½ szklanki cukru pudru
około 3 szklanki mąki (ciasto musi
być takiej gęstości jak na pierogi)
1 jajko
1 łyżeczka sody
3 łyżeczki przyprawy do piernika
1 łyżeczka kakao
Wszystko wymieszać i zagniatać
ciasto. Rozwałkować na grubość
około 3 mm,
wyciąć pierniczki. Nagrzać
piekarnik na 180 stopni Celsjusza 
 i następnie piec przez 10 minut.

Smacznego! :D

          Wesołych Świąt życzy redakcja 
                ,,Kazikowych Newsów"

https://aniastarmach.pl
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