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co w szkole
piszczy?
sprawdźmy...
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Upiornie!
Przerażająco!
Strasznie! W
naszej szkole?
Tak, ale
spokojnie!To
tylko Halloween!

,

.
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9. i 10. listopada wzięliśmy udział w
uroczystych akademiach z okazji
Święta Niepodległości. Przedstawiały
one wiersze i piosenki o naszej pięknej
ojczyźnie - Polsce.Przeniosły nas w
okres, gdy Polska na 123 lata straciła
niepodległość. 

.

Pyszne i  zdrowe
potrawy znalazły
się na naszych
szkolnych
stolikach. Po raz
kolejny
włączyliśmy się
do akcji
ŚNIADANIE
DAJE MOC.
Staraliśmy się
również
pamiętać o
zasadach
właściwego
zachowania się
przy stole.

.

30. października
nadszedł 
upragniony dla
wszystkich
pierwszaków
dzień -
ślubowanie i
pasowanie na
ucznia klasy
pierwszej.

Wyniki
pierwszego
etapu sztafety
polonistycznej: 
I miejsce klasa
4d - 44 pkt.
II miejsce klasa
4b - 42 pkt.
III miejsce klasa
4a - 28 pkt.
IV miejsce klasa
4c - 22 pkt.
Kolejny etap w
lutym!

Wyniki konkursu recytatorskiego w
Lipkach Wielkich: kat. kl. 1-3:
Magdalena Wojciechowska-II m.,
Jasmine Grębosz-III m., kat. kl. 4-6
Konrad Nonn- I m. Wszystkim
laureatom oraz Olimpii Tuszyńskiej 
gratulujemy!
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Życzliwość, uprzejmość,
tolerancja. Czy na pewno
wszyscy wiemy, co
znaczą te słowa? 

.

.

Wiele uwagi w ostatnim czasie poświęcamy
właściwy na stosunek do drugiego człowieka. To
bardzo ważne! Czasem nie zdajemy sobie sprawy,
jak niewiele trzeba, żeby skrzywdzić innych. Nie
tylko czynem można zranić uczucia kolegi. Można
to zrobić także słowem, a to boli najbardziej. Jak
zachęcić do bycia dobrym, uprzejmym i grzecznym
w codziennym życiu wiedzą zapewne uczniowie
klas czwartych, którzy przystąpili do konkursu
plastycznego "Bądźmy dla siebie uprzejmi na co
dzień". Jakże piękne hasło! Oby towarzyszyło
każdemu z nas. Wszyscy spisali się świetnie, a
najlepiej klasy 4c i 4d. Gratulujemy!

.

Tańczyć każdy może, trochę lepiej lub
trochę gorzej.... Każdy zapewne uważa,
że to świetna sprawa i doskonały sposób
na spędzenie przerw w szkole. Kto o tym
jeszcze nie wie, niech się czym prędzej
przekona, że aerobik prowadzony przez
roztańczone panie i szóstoklasistki jest
przede wszystkim świetną zabawą. My o
tym doskonale wiemy!

Nasze propozycje na spędzenie przerwy:
- środa z aerobikiem,
- spacer po korytarzu,
- zabawy na świeżym powietrzu (jeśli pogoda
pozwoli), pamiętajmy jednak, że jesień i zima to
wilgotne pory roku - mokry plac zabaw nie będzie
więc miejscem dla Was bezpiecznym!
- odwiedziny w bibliotece szkolnej - książki czekają!
Unikajmy więc biegania po korytarzu, szarpania,
popychania i obrażania kolegów! Bądźmy dla siebie
życzliwi nie tylko w Dniu Życzliwości!
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Nasza twórczość literacka

Cieszy nas
bardzo fakt, że
współpracują z
nami młodsi
uczniowie. Ich
wierszyki są
naprawdę
przepiękne.
Gratulujemy i
dziękujemy za
wszystkie
utwory, które do
nas trafiły.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia. Uwielbiam magię tych świąt, kolorowe
światełka we wszystkich witrynach sklepowych,
zapach świeżej choinki i przepysznego jedzenia. To
już drugie święta Cynamona. W tym roku ma specjalne
zadanie - będzie pomocnikiem Świętego Mikołaja.
Mam dla niego przygotowaną czapeczkę 
i czerwony krawat. Ja będę Mikołajką. Będziemy
rozdawać prezenty dla całej rodziny. Wesołych Świąt!
Ida Cisowska-Środecka

Już grudzień, nadchodzi. Zima -
czas śnieżnych szaleństw się
rozpoczyna! Z piwnicy trzeba wyjąć
sanki i narty, sezon na zimowe
sporty uważam za otwarty! Gdy
spadnie śnieg, ulepimy bałwana , a
mróz będzie szczypał  nas od rana.
Czapki i szaliki z szafy
wyciągniemy i świetnie się bawić
na dworze będziemy!  Jasmine
Grębosz 3d

Kiedy zima się
zaczyna, zaraz
znika
koniczyna.
Śnieżek sobie
mocno pada, a
Mikołaj cudny
nastrój nada.
Będzie to
piękniutka noc,
gdyż prezentów
będzie stos.
Bartosz Rajtar,
3d

Zimową porą, gdy dzień jest krótki,
wychodzą spod mebli małe
krasnoludki. Zbierają paprochy,
myją podłogę robią to, czego ja
robić nie mogę . Kiedy ja śpię,
biegają szybciutko, sprzątając z
kącików dosłownie wszyściutko.
Czasem zostawiam im chrupki pod
biurkiem, żeby nie były głodne
krasnoludki moje. Gdy śnieg
spadnie i biało wszędzie, kupię dla
nich butki i ciepło im będzie.
Ewelina Litkowiec, 3d

Zima  idzie dziś powoli ,
Śnieg zakrywa jesień już,
Święta idą tak pomału,
Chociaż widać są tuż, tuż.
Tata szepcze mi na ucho
"Z prezentami będzie
krucho"
A ja widzę już po minie,
Gwiazdor utknął gdzieś w
kominie.
Wiedzą o tym
przedszkolaki, komin
wąski, gwiazdor taki!
Mama mówi nam nowinkę,
Spójrzcie dzieci pod
choinkę,
Tam prezenty spakowane,
By ściskały dzieci mamę,
I kolędę zaśpiewały
"Witaj Jezu ukochany "
Magdalena Wojciechowska, 2b
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Przepis Olimpii na pierniczki na święta
Składniki:
-1 łyżeczka proszku do pieczenie, 1 łyżeczka skórki z
pomarańczy, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka gałki
muszkatołowej, 1 łyżeczka goździków, 500g mąki,
200g cukru, 150g miodu, 100g masła, 2 jajka 
4 łyżki orzechów lasowych
Sposób przygotowania: Mąkę przesiewamy, miód
stapiamy i mieszamy z mąką i przyprawami,
dodajemy masło.  Naczynie przykrywamy i
pozostawiamy w chłodzie na 48 godzin, następnie
przygotowaną masę mieszamy z jajkami, cukrem
pudrem i proszkiem do pieczenia.  Wykładamy ciasto
na stolnicę posypaną mąką i wyrabiamy ciasto ręką.
Gdyby było zbyt suche, dodajemy nieco śmietany.
Pozostawiamy na godzinę pod przykryciem.
Rozwałkowujemy na placki grubości około półtora cm. 
Wykrajamy foremkami kółka, półksiężyce, choinki,
gwiazdki, serduszka itp. Posypujemy orzechami,
wciskając je w ciasto.
Układamy na blaszce wysmarowanej masłem i
wysypanej mąką.  Wstawiamy do nagrzanego
piekarnika. Po upieczeniu można je polukrować.
Mniam, mniam... Smacznego!

Fragment opowiadania Martyny Czentoryckiej
"(...)kiedy Tito się obudził, nikogo nie było w pokoju.
Nagle usłyszał głośne kroki. Był to jakiś dziwny pan w
czerwonej kurtce i z długą siwą brodą. 
- To musi być Święty Mikołaj - pomyślał piesek.
(...) Prezent, który Tito otrzymał, był przepiękny. Żaden
piesek w okolicy nie miał sweterka z napisem "Merry
Christmas"! I żaden nie chodził taki dumny ;)
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- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci
kupiłem perfumy! :):):)

W noc wigilijną chłop wchodzi do obory, patrzy na
krowy i mówi:
- Powiedzcie coś. Podobno w tą noc zwierzęta mówią.
- Nie umiemy po polsku, jesteśmy rasowe krowy
holenderki.
:):):)

Gazetkę świąteczną przygotowały:
Ida Cisowska - Środecka, Wiktoria Wałczyk, Olimpia
Tuszyńska, Martyna Czentorycka, Aicha
Marmontowicz, Jagoda Mleczek, Oliwia Runge.

Jeśli macie jakieś propozycje związane z naszą
gazetką, piszcie na adres mjakmakusy@interia.pl

Życzmy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!
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