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W imieniu redakcji witamy
po wakacjach wszystkich
uczniów naszej szkoły.
Życzymy każdemu z Was,
aby rok szkolny 2019-
2020 był wyjątkowy i
ciekawy. Za nami już
oficjalne rozpoczęcie roku
szkolnego. Znamy już
nowych nauczycieli, którzy
będą nam wkładać wiedzę
do głów. Wszystkich
uczniom życzymy dobrych
wyników, osiągania
sukcesów artystycznych,
sportowych i naukowych.
W zeszłym roku
pokazaliśmy na jak dużo
nas stać. Nasze koleżanki
i koledzy wyróżniali

się w różnych dziedzinach
nauki. Zdobyliśmy wiele
medali i dyplomów
sportowych. Zajęliśmy
bardzo wysokie miejsca w
konkursach
ogólnopolskich. Wiemy jak
wiele pracy muszą
uczniowie i nauczycieli
wkładać aby osiągnąć
takie sukcesy. W tym roku
szklonym dajemy z siebie
wszystko, aby nasza
szkoła była z nas dumna
Serdecznie życzenia dla
wszystkich nauczycieli i
uczniów. 
Dawid Dz.       .

Miejska biblioteka
Biblioteka w Kraśniku
zadbała o to, aby dzieci
które nigdzie nie
wyjechały nie nudziły się.
Panie zaplanowały wiele
ciekawych zajęć dla dzieci
i młodzieży. Część mogła
wykazać się zdolnościami
plastycznymi, inni grali w
wybranych sztukach
teatralnych. Były również
konkursy tańca i głośnego
czytania. Mali artyści
otrzymali nagrody i
dyplomy. Filia biblioteki
numer 2 na paskach
zorganizowała konkurs
fotograficzny ,, Letnie
rebusy" i letni program
edukacyjny ,, Na tropienie
wiedzy". Biblioteki
wspierane były przez
C.K.i.P w Kraśniku. Dzięki
dobrej współpracy między
bibliotekami  i C.K.i.P,

dzieci i młodzież, która
nigdzie nie wyjechała, nie
nudziła się. Każdy robił to
co lubi, dlatego chętnie
chodzili na zajęcia.
Wakacje jednak się
skończyły i wróciliśmy do
szkoły. Nie martwcie się
następne wakacje już za
10 miesięcy.
                          J.Jaworek

.

Wakacje z biblioteką

Powrót do szkoły

red.

Int.
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Puszysta pianka

Kącik kulinarny Parówki serowe
6 parówek
6 plasterków
żółtego sera
6 plasterków
szynki
1 łyżka
margaryny

Parówki obierz z
osłonki i włóż na 2
min. do wrzącej
wody, wyjmij i osusz.
Każdą parówkę
posmaruj keczupem i
zwiń w plasterek
sera, a następnie

w plasterek wędliny.
Zepnij wykałaczką,
ułóż na natłuszczonej
blasze i zapiekaj do
chwili, aż wędlina się
lekko zarumieni. Są
pyszne ze świeżymi
bułeczkami.
Smacznego!

jedna puszka słodzonego mleka
skondensowanego
dwie galaretki

Galaretki rozpuścić w połowie wody
przewidzianej przepisem. Tężejącą galaretkę
należy ubić na pianę ze schłodzonym mlekiem i
włożyć do lodówki pod zamrażalnik
przynajmniej na 2, 3 godziny. Można zrobić
samemu na przyjęcie urodzinowe. Życzymy
wszystkim smacznego.
                                                    red.

Placki ziemniaczane z
jabłkami. 

1 kg ziemniaków 
3 średnie jabłka anto
nówki, renety 
2 łyżki koncentratu
pomidorowego
2 jajka 
3 łyżki mąki pszennej
sól, pieprz tłuszcz do
smażenia.

 
Ziemniaki i jabłka
obrać i zetrzeć na
tarce. Do masy
ziemniaczanej dodać
jajka, koncentrat

pomidorowy i
przesianą mąkę,
doprawić do smaku.
Łyżką nabierać małe
porcje masy
ziemniaczanej i
smażyć na złoty kolor.
Podawać z cukrem
lub gęstą śmietaną.
Dawid Dz.

.

.

.

CIASTO:
-300 g. masła
-100 g. cukru
-5 żółtek(białka
odłożyć do bezy)
-2 łyżki gęstej
śmietany
-500 g. mąki
-3 łyżeczki proszku
do pieczenia

MASA SEROWA:
-1,5 kg.sera
imperialu-
śmietankowego
-5 jajek
-250 g.cukru
-330 ml.śmietanki 30
%
-3 budynie cytrynowe
-1 łyżeczka ekstraktu
cytrynowego

OWOCE:
-kilkanaście śliwek
-trochę cukru

BEZA:
-5 białek
-150 g.cukru
-1 biały budyń
wiśniowy

DO OPRÓSZENIA:
-cukier puder

Racuszki

·  2 jajka
·  1 szklanka naturalnego jogurtu
·  25 dkg mąki
·  1 łyżeczka proszku do pieczenia
·  sól 
·  tłuszcz do smażenia

Żółtka, jogurt, sól i mąkę wyrobić mikserem na
jednolitą masę. Białka ubić ze szczyptą soli na
sztywną pianę. Dodać do ciasta i delikatnie
wymieszać. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu z
obu stron na złoty kolor. Podawać ze śmietaną
lub posypanym cukrem. 

Int.

Int.

Int.
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Fala Kraśnik Narodowe Czytanie

18 września 2019 r. uczestniczyliśmy w
spotkaniu ze znakomici żużlowcami,  Dawidem i
Wiktorem Lampartem. Obaj są wielokrotnymi
medalistami Mistrzostw Świata i Europy
Juniorów. Poznaliśmy wiele ciekawostek na
temat wyścigów motocyklowych na torach
żużlowych oraz kariery sportowej zawodników i
ich managera, byłego żużlowca Rafał
Trojanowskiego. Chętni uzyskali autografy
żużlowych mistrzów. red.

.

Dnia 31 sierpnia na letniej scenie C.K.i.P w
Kraśniku odbył się koncert Young Fest 2019.
Wystąpiły takie zespoły jak Przyłu & VBS Deys,
Smolasty, oraz Guzior. Impreza przyciągnęła
tłumy młodych ludzi. Młodzież świetnie się bawiła
tańcząc i śpiewając razem z artystami. gdy
zapadł zmrok i zrobiło się ciemno, rozbłysły
światła latarek z telefonów. Artyści nawiązali
świetną więź z publicznością. Było głośno i
radośnie a wszyscy chcieli żeby ten koncert trwał
jak najdłużej. Niestety, gdy dochodziła godzina
22:00 trzeba było się pożegnać. Było naprawdę
fajnie. Takie imprezy są potrzebne, bo łączą
młodych ludzi. Pokazują, że można się świetnie
bawić we własnym mieście.
                                             J.Jaworek

Koncert 
Young Fest 2019

31 sierpnia odbyły się
Mistrzostwa Polski w
Pływaniu
Długodystansowym
na Wodach
Otwartych w
Dąbrowie górniczej.
W kategorii juniorów
17 18 lat sztafeta a
Fali Kraśnik. Zofia
Szewczyk,

Łukasz Borsuk i Artur
Siekaczyński
wywalczyli tytuł
Mistrza Polski i II
miejsce w kategorii
open. Natomiast
sztafeta juniorów w
składzie: Maja
Machulak, Piotr
Borsuk i Patryk
Kasperski wywalczyła

brązowe medale.
Wśród dziewcząt na
dystansie 400 m.
zwyciężyła Anna
Wilk, II Amelia
Wysocka, IV Gabriela
Surowiec, a VIII
Milena Sosnówka.
Wśród chłopców
kolejne zwycięstwo
odniósł

Błażej Paszkowski, II
miejsce Paweł
Bucoń. W wyścigu na
1250 m. w swoich
kategoriach
wiekowych wygrał
Oskar Miazga i Oliwia
Sosnówka (Oboje
zajęli II lokaty w
kategorii Open).
Brawo Kraśnik 

Dawid Dz.
   

11 września w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 1 odbyła
się 8 edycja Narodowego czytania. W tym spektaklu wzięli udział również
naszej szkoły z klasy 8. Czytali fragmenty nowel polskich. Ada K. i Karol
B. wypadli świetnie. Mieszkańcy wspólnie przeczytali fragmenty nowel-
lektur wybranych przez parę prezydencką. Wszyscy uczestnicy mogli
skorzystać z poczęstunku, oraz każdy otrzymał pamiątkowy kotylion.
Uczniowie zadbali o oprawę muzyczną dla tego tak wspaniałego
spotkania. Pokazali, że lektury wcale nie muszą być nudne, bo są
ciekawe i dużo wnoszą do naszych umysłów. Gratulacje dla uczniów z
naszej szkoły, którzy wypadli bardzo dobrze.
                     J.Jaworek
                   

Spotkanie
 z mistrzami żużla

J.K.
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Narodowe czytanie klas VI, VII, VIII

Redakcja13 września w naszej szkole królowała kropka,
widoczna na ubraniach oraz w dekoracjach.
Miało to związek z obchodzonym od 2011
roku Międzynarodowym Dniem
Kropki. Wszystko zaczęło się od popularnej
książki "Kropka" Petera H.
Reynoldsa, opowiadającej o kropce, która
zmieniła świat małej Vashti. Kiedy Peter
Reynolds napisał książkę nie przypuszczał
pewnie, że jego dzieło tak poruszy świat i to
dosłownie.
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto
kreatywności, odwagi i wiary we własne
umiejętności. Każdego roku, dzieci na całym
świecie biorą udział w licznych aktywnościach,
których celem jest odkrywanie talentów i
wspieranie kreatywności. Dzieci rozmawiają o
swoich mocnych stronach, wspólnie tworzą
"kropkowe" dzieła i wzajemnie się inspirują.
red.

Warto przeczytać.
Michał Rusinek „Zaklęcie na „W”
Autor książki urodził się w Krakowie. Pisze
książki dla dzieci i dorosłych. Prowadzi
fundację Wisławy Szymborskiej.
Głównym bohaterem opowiadania jest
Władek, którego zaskoczyła wojna. Utwór
pokazuj e, jak wówczas zmieniło się życie
ludzi. Najbardziej jednak odczuły to dzieci, bo
nie rozumiały tego, co się wokół nich dzieje.
Nie było już świata pełnego kolorów, jaki
znały, a tylko czerń, biel i szarość. Autor
pokazał jak dzieci walczą z Niemcami, czyli w
ich oczach Czarnymi Panami. Wojna zmusiła
je do opuszczenia domów. Niektóre
zamieszkały w internacie. Tam rozwijały się
różne organizacje, których zadaniem było
utrudnianie życia Niemcom. Nasz mały
bohater mówił: „Wojna to zaklęcie, które
powoduje, że przestajemy widzieć kolory”.
Akcje prowadzone przez dzieci często były
nieprzemyślane i dlatego zagrażały ich życiu.
Nie można im mieć tego za złe, bo wojna nie
była dla nich. One znowu chciały żyć w
kolorowym, beztroskim świecie.
Zachęcam do przeczytania książki, bo wtedy
zrozumiemy, czym jest wojna i jak tragiczne są
jej skutki. Doceńmy, jak wielkie mamy
szczęście, że żyjemy w czasach pokoju i
możemy bezpiecznie chodzić do szkoły.
Jakub Jaworek kl. VI

W piątek, 6 września,
uczniowie klas VI-VIII
mieli przyjemność
uczestniczyć w VIII
Ogólnopolskiej Akcji
Czytelniczej
Narodowe Czytanie,
zorganizowanej
przez Parę
Prezydencką. Celem
akcji było nie

tylko promowanie
czytelnictwa, ale też
wzmocnienie
poczucia tożsamości
narodowej poprzez
czytanie
najwybitniejszych
dzieł literatury
polskiej. Podczas
tegorocznej odsłony
Narodowego

Czytania Para
Prezydencka
zaproponowała
nowele polskie,
osiem lektur na ósme
Narodowe Czytanie,
wśród nich znalazł
się utwór Sachem,
autorstwa naszego
patrona, Henryka
Sienkiewicza. 

Cieszymy się, że
nasza szkoła
dołączyła do grona
uczestników tej akcji.
red.
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