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Rozpoczynamy nowy rok
szkolny 2019/2020!

Tak zaczęliśmy

Przybył nowy przyjaciel Teodor,
mieszkający u klasy 6, więcej na temat
jego gatunku na str. 2

Przedstawiamy wam skład naszej szkoły.
Przedszkole- P. Katarzyna Giza, P. Eliza Lipczyńska
Ignacy Czechowicz, Marcel Czechowicz, Helena Czerniak,
Paulina Grzegorczyk, Iza Jarosz, Aleksandra Kubiś, Gabriela
Lewandowska, Julia Nowak, Iga Pałka, Weronika Przydatek,
Maja Saran, Krzysztof Czechowicz, Kamil Stelmach, Amelia
Waś, Krzyś Wójcik, Antonina, Zglik, Lena Nowakowska, Gabi
Kuś, Jan Wócik, Tytus Nogas.
Klasa 1-P. Ewa Rodzik
Marysia Kozłowska, Antek Lis, Wojtek Łyszcz, Julia
Grzegorczyk,, Jerzy Sardlej, Sabina Saran, Barbara Skoczek.
Klasa 2-P. Urszula Cięszczyk
Klaudia Kędziora, Aleksandra Kozłowska, Filip Próchniak,
Dominika Rodzik.
Klasa 4-P. Ewa Czopek
Lena Próchniak, Ewa Skoczek.
Klasa 5-Ewa Czopek
Vašek Bystroń, Adrian Kędziora, Piotr Kowalski, Bartosz Rodzik,
Antoni Złotucha.
Klasa 6-P. Magdalena Bednarz
Maja Borowska, Artur Jasiocha, Amelia Próchniak, Paweł
Skoczek

W tym numerze znajdziecie jeszcze:
coś na sportowo
przepisy
krzyżówkę
dowcipy
artykuł o wycieczce
wywiad
nasze sukcesy

Konkurs na str. 2

Pan dyrektor-Krzysztof
Czechowicz

Pozostali nauczyciele:
P. Agata Michałowska-w-f, informatyka
P. Agnieszka Turek-j. angielski
P. Ewa Frycz-przyroda, biologia
P. Katarzyna Ponikowska-geografia
P.Anna Piłat-historia
P. Dorota Godlewska-muzyka, plastyka
P. Barbara Ceglarska-religia
P. Lonisława Pałka dba o ład i porządek.

Autorzy: Paweł Skoczek, Agata
Michałowska

K. Czechowicz
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Żółw wodno-lądowy
Decyzja o przygarnięciu pod swój dach żółwia wodno-
lądowego powinna być poprzedzona odpowiednim
researchem dotyczącym tych zwierząt, zwłaszcza że
nie należą one do zbyt łatwych w utrzymaniu. Należy
zapewnić im odpowiednie warunki higieniczne i
lokalowe.

Żółwie wodno-lądowe muszą mieć przygotowane
akwaterrarium – wodę, w której będą się kąpać,
wyspę, na której będą zażywać kąpieli słonecznych
oraz odpowiednią temperaturę powietrza. Musi być
ona dopasowana do wymagań gatunku. Powinna się
w niej znaleźć część lądowa oraz wodna, tak aby żółw
mógł swobodnie korzystać z obu przestrzeni. 

Żółw wodno-lądowy - żywienie
Odpowiednia dieta naszych żółwich podopiecznych
jest bardzo ważna – nieodpowiednie pokarmy oraz
niezapewnienie zwierzątku niezbędnych składników
odżywczych sprawia, że nasz pupil może poważnie
zachorować.  Szczególnie ważna jest suplementacja
wapnia. Możemy dostarczyć je żółwiowi razem z
urozmaiconymi posiłkami – najlepsze będą podawane
w całości ryby oraz ślimaki z muszlami. Dodanie do
diety roślin wodnych
i lądowych również jest dobrym pomysłem – młodsze
osobniki potrzebują jednak więcej pokarmów
odzwierzęcych. Żywienie żółwi musi się opierać także
na żywych rybach (nie filetach). Podawać można
gupiki, mieczyki i tym podobne, niewielkie gatunki.
Sprawdzą się także ślimaki wodne i lądowe, krewetki
czy dżdżownice. Ważne są także rośliny wodne, takie
jak rzęsa czy hiacynt wodny, ale również liście
mniszka lekarskiego.
Źródło:
https://www.morele.net/wiadomosc/zolw-wodno-
ladowy-cena-hodowla-choroby-opieka-karmienie-
informacje/10683/

Opracował: Piotr Kowalski

Sport
Medale MŚ lekkoatletyczne 2019

 złote-Paweł Fajdek-rzut młotem-80,50m
srebrne-Iga Baumgart-Witam, Patrycja
Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik,
Justyna Święty, Anna Kiełbasińska-Sztafeta 4 ×
400 m-3:21,89 NR
brązowe-Marcin Przemysław Lewandowski-bieg
na 1500 m-3:31,46; Piotr Lisek-skok o tyczce-
5,87, Wojciech Nowicki rzut młotem-77,69m

zdjęcie: https://sport.se.pl/lekkoatletyka/pawel-fajdek-o-dopingowiczach-
rozstrzelac-albo-do-obozu-pracy-aa-KNkF-hR7y-yYQx.html

Opracował: Bartosz Rodzik

Padł rekord!!
W tym roku szkolnym podczas sprawdzianu
wytrzymałościowego na lekcji w-f bezkonkurencyjny
okazał się Bartosz Rodzik-pobiegł 100 kółek na
naszym boisku, bez zatrzymania.

KONKURS

Napisz wiersz o tematyce jesiennej oraz narysuj ilustrację do niego.

Technika dowolna, na arkuszu A4 lub większym. Konkurs trwa do 27.

listopada. Gotowe prace (włącznie z wierszem) należy składać Bartoszowi

Rodzikowi z klasy 5. Nagrodzoną pracę opublikujemy w następnym

numerze “Szkolnych Wariacji”.

Rebus-zagadka od Vaska
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Wycieczka do Lublina
W środę 25. września byliśmy na wycieczce w
Lublinie  w Muzeum Wsi Lubelskiej.
Wyjechaliśmy o 8:00 spod szkoły. Jechaliśmy ok.
godziny, a kiedy dotarliśmy na miejsce 
wszyscy się cieszyli. Czekaliśmy chwilę na
przewodnika, oprócz nas były jeszcze inne grupy.
Było nam bardzo zimno, choć wszystko nam się
podobało. Najpierw byliśmy u pana, który robił dachy
ze słomy. Opowiadał nam o wielu ciekawych
rzeczach, mieliśmy także zapamiętać z jakiego zboża
zrobione były dachy w muzeum. Byliśmy też u
garncarza robiącego garnki z gliny. Mogliśmy też
spróbować zrobić samodzielnie właśnie taki garnek,
ale było to bardzo trudne i nikomu się to nie udawało.
Po obejściu całego muzeum pojechaliśmy do
McDonald’s. Mieliśmy jeszcze dużo innych atrakcji w
muzeum, choć jakby pisać o wszystkich zajęłoby nam
to bardzo długo.

Autorki: Maja Borowska i Amelka Próchniak

Tak się lepi garnki
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Odbieramy dyplomy

Nasza drużyna

Mecz Tymbarku
22.  października o godz. 10:00 na naszym boisku
szkolnym odbył się mecz Tymbarku. Nasi zawodnicy z
klas 1, 2, 5 oraz 6 grali z reprezentacją szkoły w
Kazimierzu Dolnym złożoną z 3 klasy. Na początku
nie szło nam za dobrze, lecz potem się poprawiliśmy.
Wszyscy byli bardzo zmęczeni i wyczerpani. Pierwszą
połowę zakończyliśmy wynikiem 0-7. Na początku
drugiej połowy graliśmy trochę lepiej, ponieważ nie
graliśmy już pod słońce. Mimo, że mecz zakończył się
wynikiem 0-13 i nie zdobyliśmy honorowego gola,
wszyscy byli z siebie dumni, że walczyli do końca.
Zawodnicy dostali medale i dyplomy. Na koniec było
ognisko i pyszne kiełbaski.

Autorki: Amelia Próchniak, Maja Borowska

Beczka Śmiechu

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:
-Dziesięć litrów benzyny, szybko!
-Pali się, czy co?
-Tak moja szkoła… ale już zaczyna przygasać.

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co
twój kolega z ławki?
-Bo mamy tego samego nauczyciela od języka
polskiego.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
-Jasiu co wiesz o jaskółkach?
-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpocznie się rok szkolny.

Jasiu - pyta nauczyciel - Jaki to będzie przypadek
“lubię nauczycieli“?
-Bardzo rzadki proszę pani.

Mama pyta Jasia:
-Jasiu,jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej?
-Dzwonek.

Opracował: Paweł Skoczek

Dziennikarz - Co cię skłoniło do udziału w tym
Turnieju?
Bartosz Rodzik - Chęć zabawy i zwycięstwa.
D. - Z kim graliście?
B .- Z reprezentacją szkoły w Kazimierzu Dolnym.
D. - Jaki był wynik?
B. - Niestety przegraliśmy 13 do 0.
D. - Czy bardzo Cię to smuci?
B .- Nie. Dla mnie liczy się dobra zabawa.
D. - Coś wygraliście?
B. - Otrzymaliśmy w nagrodę medale i dyplomy za
udział w turnieju. Mieliśmy też dobrą zabawę.
Pogratulowaliśmy sobie za udział w tym meczu.
D. - Kto was trenował?
B. - Nasz dyrektor - pan Krzysztof Czechowicz.
D. - Dziękuje za udział w wywiadzie. Życzę, abyś
następnym razem wygrał.
Dziennikarz: Paweł Skoczek

K. Czechowicz

K. Czechowicz
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Wywiad z Leną Próchniak z klasy IV
Gdzie i kiedy biegłaś ?
 Lena: Bieg odbył się w Puławach w parku
Czartoryskich w niedzielę o godz. 13.00.
 Jaka pogoda była ?
 Lena: Pogoda nam dopisywała, było nie za gorąco,
nie za zimno.
 Rozgrzewałaś się przed biegiem ?
 Lena: W ogóle nie ćwiczyłam, dopiero jak byłam na
miejscu biegałam                          sobie truchcikiem.
A jak się biegło, nie bolało Cię nic ?
 Lena: Dobrze na początku było wspaniale, w połowie
biegu złapała mnie kolka.
Na ile kilometrów lub metrów biegłaś ?
 Lena: Na 1918m, to był bieg niepodległościowy.
Czy ktoś znajomy biegł z Tobą ?
 Lena:Biegła ze mną moja siostra Amelia, koleżanka
Ewa, kolega Bartek i nasza pani Agata od w-f.
Kto Ci kibicował ?
 Lena: Kibicowała mi moja ukochana rodzina mój
młodszy brat Filip, moja mama i tata.
 Które miejsce zająłeś ?
 Lena: To był bieg bez klasyfikacji- bieg honorowy.
 Czy miałaś jakąś kontuzje po biegu ?
 Lena: Nie, byłam tylko trochę zmęczona.
 To bardzo dobrze
 Czy dostałaś jakąś nagrodę od pani wuefistki ?
 Lena:Dostałam szóstkę od pani Agaty, a za to że ją
wyprzedziłam dostałam drugą.
 Dziękuje bardzo za wywiad i do widzenia
 Lena: dziękuję i do widzenia.

Amelia Próchniak, Maja Borowska
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Szarlotka gruszkowa
CIASTO KRUCHE:

mąka pszenna bio – 400 g
masło – 200 g
zmielone orzechy włoskie – 50 g
proszek do pieczenia – 0,5 łyżeczki
żółtka jaj – 2 szt.
cukier puder – 80 g
sól – 1 szczypta
śmietana 18% – 1 łyżka (opcjonalnie) 

GRUSZKI
gruszki – 2,5 kg
masło – 50 g
syrop klonowy – 100 g
cytryna – 1 szt.

PRZYGOTUJ
formę o wymiarach 20 x 30 cm
piekarnik rozgrzany do temperatury 170°C

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA
Na deskę wysypujemy wszystkie sypkie składniki.
Dodajemy zimne masło pokrojone w kostkę i żółtka.
Najpierw wszystkie składniki dokładnie siekamy
nożem, a następnie zagniatamy ciasto. Jeśli ciasto nie
będzie chciało się skleić, dodajemy śmietanę. Ciasto
dzielimy na dwie równe części, owijamy folią
spożywczą i wkładamy do zamrażalnika na 30-40
minut.
KROK 2: PIECZEMY SPÓD CIASTA
Jedną część schłodzonego ciasta ścieramy na tarce i
wykładamy nim dno formy wysmarowanej masłem i
oprószonej mąką. Spód pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do temperatury 170°C przez 12-14 minut.
KROK 3: DODAJEMY GRUSZKI DO CIASTA
Gruszki dokładnie myjemy i obieramy. Kroimy w
cienkie plastry. W dużym garnku roztapiamy masło i
dodajemy syrop klonowy. Gdy masło się roztopi,
dodajemy pokrojone gruszki i smażymy do momentu,
aż gruszki będą półtwarde. Następnie dodajemy sok
wyciśnięty z cytryny i odstawiamy do przestudzenia.
Na upieczony spód wykładamy gruszki. Na wierzch
ścieramy drugą część ciasta. Ponownie pieczemy w
piekarniku przez 40-45 minut.

Przygotowały: Lena Próchniak, Ewa Skoczek

1. GORSZE OD KARTKÓWKI
2. WYCZEKIWANY MOMENT, KTÓRY

NASTĘPUJE PO LEKCJI
3. SŁUŻY JAKO POŁĄCZENIE MIĘDZY KLASAMI
4. DOSTAJEMY JE NA LEKCJI
5. SIEDZI SIĘ PRZY NICH W KLASIE
6. RYSUJE SIĘ NIĄ

Autorzy: Paweł Skoczek, Vasek Bystron, 
Lena Próchniak

Redakcja:
Redaktor naczelny - Agata Michałowska 
Obróbka zdjęć - Vaśek Bystroń 
Krzyżówki, Korekta - Piotr Kowalski, Paweł Skoczek
Sport - Bartosz Rodzik
Reporterki - Maja Borowska, Amelka Próchniak
Kulinaria - Lena Próchniak, Ewa Skoczek
Zwierzęta - Piotr Kowalski
Beczka śmiechu - Bartosz Rodzik, Paweł Skoczek

Przepisy zaczerpnięte: https://kuchnialidla.pl/

https://kuchnialidla.pl/

	Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020!
	Przedstawiamy wam skład naszej szkoły.

	Konkurs na str. 2
	Klasa 6-P. Magdalena Bednarz Maja Borowska, Artur Jasiocha, Amelia Próchniak, Paweł Skoczek

	Żółw wodno-lądowy
	Sport

	Padł rekord!!
	KONKURS Napisz wiersz o tematyce jesiennej oraz narysuj ilustrację do niego. Technika dowolna, na arkuszu A4 lub większym. Konkurs trwa do 27. listopada. Gotowe prace (włącznie z wierszem) należy składać Bartoszowi Rodzikowi z klasy 5. Nagrodzoną pracę opublikujemy w następnym numerze “Szkolnych Wariacji”.

	Wycieczka do Lublina
	Mecz Tymbarku
	Beczka Śmiechu
	Wywiad z Leną Próchniak z klasy IV

	Szarlotka gruszkowa

	Redakcja:

