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NOWINKI SZKOLNEJ RODZINKI

XVII MARATON
PISANIA LISTÓW
AMNESTY
INTERNATIONAL
Pisząc listy podczas
Maratonu, pomagamy
Bohaterom i
Bohaterkom razem z
ludźmi z całego
świata. To naszym
słowom daje

szczególną moc. W
tym roku w naszej
szkole wspieraliśmy
Annie Alfred z Malawi,
która jest ścigana z
powodu albinizmu. Nie
tylko przestępcy chcą
porwać takich ludzi,
ale również
członkowie rodziny.
Uważają, że osoby

z albinizmem są
złotem, które można
zdobyć i sprzedać.
Annie i inne osoby
potrzebują ochrony
prawnej. Nad
prawidłowym
przebiegiem akcji
czuwały
koordynatorki: Jolanta
Dziedzic,

Kinga Kamińska i
Dorota Lach.

W czwartek, 22
grudnia, odbyło się
spotkanie świąteczne,
podczas którego
uczniowie klasy II b
wystawili jasełka.
Małym aktorom
towarzyszył zespół
wokalny z klasy II a i
III c. Jasełka
wprowadziły
wszystkich w radosny,
pogodny nastrój,
chociaż nie brakowało
w nich chwil refleksji
nad cudem i sensem
Bożego Narodzeni

a. Oprócz znanych
wszystkim kolęd i
pastorałek, jak: „Dzisiaj
w Betlejem” , „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”,
„Chrystus się rodzi”,
zabrzmiały te mniej
znane, m.in. „Kolęda o
mówiących
zwierzętach”, „Lulaj go
Matko”, „Tam, gdzie
Ty”. Miłym akcentem
było wykonanie
świątecznych utworów
w języku angielskim i
niemieckim.

W trosce o
bezpieczeństwo
naszych uczniów, dnia
24.01.2017 r. w sali
gimnastycznej, odbył
się apel pod hasłem:
„Bezpieczne ferie”.
Dzieci przekazały
rówieśnikom
najważniejsze zasady
bezpiecznych zabaw w
czasie ferii. Uczniowie
przedstawiali scenki,
recytowali wiersze i
śpiewali piosenki z
zachętą do aktywnego
wypoczynku na
świeżym powietrzu i
uprawiania sportów
zimowych.

Teksty zawierały
wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa, a
także przestrogi
mające na celu
uświadomienie
dzieciom zagrożeń
wynikających z
nieodpowiedniego
zachowania.
Przedstawienie było
połączone z
prezentacją
multimedialną.
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25 listopada 2016r. w udekorowanej
naszej szkole po raz
„pluszakami” sali
kolejny
dzieci miały okazję
obchodziliśmyŚwiatowypoznać historię
Dzień Pluszowego
narodzin
Misia. W tym dniu
pluszowego misia
wszystkie misie
oraz ideę święta
opuściły swoje
najpopularniejszej
zaciszne pokoiki i
dziecięcej zabawki...
przybyły do naszej
szkoły wraz z
uczniami i
zaproszonymi
przedszkolakami z
grup „0” PP nr 5. W

.
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KRUCHE
CIASTECZKA
WALENTYNKOWE

się składników - nie za
długo (ciasto można
również wyrobić w
malakserze).
Składniki:
Ciasto uformować w
250 g mąki
kulę, lekko
pszennej
spłaszczyć, owinąć
125 g cukru pudru folią spożywczą,
125 g masła,
włożyć do lodówki na
zimnego
około 60 minut. Wyjąć
1 jajko
z lodówki i
1 strąk wanilii
rozwałkować na
grubość około 3 - 4
mm, podsypując lekko
Strąk wanilii przekroić
mąką. Wycinać
wzdłuż na pół i
ciasteczka i robić
wyskrobać nasionka.
stempelki. Przekładać
W misce wymieszać
na blachę wyłożoną
nasionka wanilii i
papierem do pieczenia,
cukier.
w niewielkich
Mąkę przesiać na
stolnicę, masło pokroić odstępach.
Piec w temperaturze
na drobne kawałki,
190ºC przez około 13 dodać do mąki i
15 minut. Studzić na
rozcierać palcami, aż
uformują się grudki. Po kratce.
Przechowywać do 7
środku uformować
dni w szczelnym
wgłębienie, wbić do
pojemniku.
niego jajko i posypać
Smacznego :-).
cukrem z wanilią.
Mieszać tylko do
połączenia

.
Czekoladowe
muffinki z kremem
Składniki:
- 300 g mąki
- 2,5 łyżeczki proszku
do pieczenia
- 3 łyżki kakao
- 2 jajka
- 100 g cukru (lub
troszkę więcej)
- 80 ml oleju lub 50 g
roztopionego masła
- 300 ml maślanki
- 1/2 tabliczki
czekolady gorzkiej lub
mlecznej, startej na
drobnej tarce
Sposób
przygotowania:
Wszystkie składniki
oprócz czekolady
dokładnie zmiksować,
dodać do masy startą
(lub pokruszoną)
czekoladę i delikatnie
wymieszać. Ciasto
przełożyć do papilotek
w formie. Muffinki
pieczemy ok. 25 minut

w piekarniku
nagrzanym do 180
stopni.

Rubrykę przygotowała:
Angelika Gruszka,
klasa VI b
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BAJKI O MIŁOŚCI

.

.
Kopciuszek to
przezwisko pięknej,
pracowitej i dobrej
dziewczynki, nadane
jej przez złą macochę
i samolubne
przyrodnie siostry.
Zazdrosne o jej urodę
każą wykonywać
Kopciuszkowi
najcięższe prace.

Mimo to Kopciuszek
potrafi zachować
pogodę ducha
i marzyć o swoim
szczęściu u boku
przystojnego księcia.
Dzięki pomocy swojej
matki chrzestnej dobrej wróżki i jej
magii, Kopciuszek
bierze udział

w królewskim balu.
Wygląda tak
zachwycająco, że
urzeczony jej
niezwykłą urodą
Książę, nie widzi poza
nią świata. Szczęście
nie trwa długo.
O północy Kopciuszek
musi wrócić do domu
bo czar pryśnie.

Wymyka się z pałacu,
gubi na schodach
swój pantofelek.
Książę rozpoczyna
poszukiwania pięknej
dziewczyny, która
skradła jego serce.

ZAKOCHANY
KUNDEL
Lady, urocza i dobrze
sytuowana cockerspa niel ka, spotyka
Trampa, bezpańskiego
kundla. Tramp jest
powszechnie znany
i szanowany za swą
pomysłowość
i odwagę, ale
z początku nie wpada
w oko dumnej suczce.
Jednak udaje się mu
zyskać serce Lady
dzięki romantycznym
kolacjom na tyłach

włoskiej knajpki
i wspólnym ucieczkom
przed hyclem.
Wszystko układa się
dobrze, dopóki Lady
nie zostaje w końcu
złapana przez hycla...
Piękna bajka o miłości
i pokonywaniu barier,
którą powinno
zobaczyć każde
dziecko.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA
W wielkim królestwie
królewskiej parze
narodziła się córeczka,
której nadali imię
Aurora. Podczas balu
z powodu narodzin,
została wygnana zła
wiedźma, która także
chciała zobaczyć
przyszłą królową.
Upokorzona, rzuca na
Aurorę klątwę - w dniu
16 urodzin ukłuje się
wrzecionem i zapadnie
w głęboki sen. Król
i królowa nakazali
spalić wszystkie
wrzeciona
w królestwie. Mija 16

lat. Trzy dobre wróżki
chroniły Aurorę przed
złą wiedźmą, ale ta ją
znalazła i nakłoniła do
użycia wrzeciona.
Razem z całym
królestwem
księżniczka zapadła
w głęboki sen.
Przepowiednia głosi, że
tylko młody książę
Filip, pocałując Aurorę,
złamie klątwę.
Niestety, wiedźma
zamyka go w lochu.
Jedyną pomocą Filipa
i królestwa są trzy
dobre wróżki które
chroniły Aurorę.

Wyboru dokonał: Jakub
Jarzębak, klasa VI b
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POCAHONTAS
XVII wiek, czas
wielkich odkryć
i podbojów
kolonialnych. Grupa
ochotników z Anglii pod
wodzą przebiegłego
gubernatora Ratcliffe'a
rusza w podróż do
Nowego Świata w celu
zdobycia złota. Na
miejscu okazuje się, że
tereny te są
zamieszkałe przez
Indian. Córką wodza

jest piękna i ciekawa
świata Pocahontas.
Jeden z członków
wyprawy, John Smith,
zakochuje się w niej.
Dzięki Pocahontas
poznaje piękno
przyrody, którego nie
znał do tej pory.
Jednak czy ich miłość
przetrwa to, że
pochodzą z całkiem
odmiennych, wrogich
światów?
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Całuski i
buziaczki

KĄCIK CZYTELNICZY

Agnieszka Frączek

prezent dla wszystkich
bliskich nam osób – i
tych mających rok, i
tych w wieku 101 lat.

Całuski i buziaczki
towarzyszą nam od
pierwszych chwil
życia. Potrzebujemy
ich wszyscy, a
szczególnie ci
najmłodsi, ale czy
umiemy o nich mówić?
Ta pięknie ilustrowana
książeczka to świetny

.

.
Bajki dla dzieci pełne
miłości to zbiór
ciepłych,
przepełnionych
dobrymi emocjami
tekstów. Mamusie i
tatusiowie napisali dla
swoich dzieci nie tylko
opowiastki, ale także
czułe dedykacje,
wyrazy miłości

i podziwu. Napisali
rodzice wyjątkowi,
również gwiazdy Ewa Błaszczyk,
Paulina Chylewska,
Beata Tadla, Ania
Świątczak, Krzysztof
Ziemiec. Miłość nie
zna granic!

to okazja, by spojrzeć
z zachwytem na
swoje dziecko,
zmierzyć z
rodzicielską miłością
bez warunków, podjąć
samodzielną próbę
stworzenia własnego
wyjątkowego tekstu, a
potem powiedzieć
swoim dzieciom

Dla dorosłych

"Kocham Cię... bez
warunku!".

Tym razem nie tresuje
Bartek
żab i nie poszukuje
Nie dość, że
Koniczyna duchów.
uczy się pilnie do
konkursu
i
przyrodniczego, to nie
grać w piłkę
tajemnicza chce
nożną z chłopakami z
dziewczynabandy, bo... obserwuje
Danuta Zawadzka

Pamiętacie Bartka
Koniczynę i jego
wyczyny? Znacie
dobrze jego bandę?
Nauczyciele, rodzice,
dziadkowie strzeżcie
się! Bartek powraca...

tajemniczą
dziewczynę. Kim jest
ta nieznajoma
przechadzająca się
pod oknami Bartka?
Czy banda z
Zaniemyśla przetrwa
próbę czasu?
Sprawdźcie

koniecznie!

Wyboru dokonała:
Angelika Gruszka, kl.VIb

Miłość
.

.

.

.

.

.

do wyrażenia miłości.
Każda rozkładówka
Astrid Desbordes
przedstawia
Pewnego dnia
przeciwstawne
Archibald pyta:
sytuacje z codziennego
„Powiedz, mamo, czy życia rodziny i odkrywa
będziesz mnie kochać prostą prawdę, że
całe życie?” „Hmm, no miłość mamy do
cóż, zdradzę ci pewien dziecka jest
sekret…”, odpowiada
bezwarunkowa. Ale
mama i czule wylicza największy sekret
chwile spędzone
poznajemy na końcu.
razem, kiedy wszystko
jest okazją
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Młody człowiek
przyszedł z
wizytą i zwraca
się do pana
domu:
- Przyszedłem,by
poprosić o rękę
pańskiej córki.
- Młody
człowieku, ja
pana przecież
jeszcze nie znam!
- Tym lepiej,
proszę pana,tym
lepiej...

HUMOR

.

.

Para staruszków
siedzi na ławce i
wspomina stare,
dobre czasy,
młodość.
- Pamiętam,
miałem taką
dziewczynę,
Halinkę

Kowalską,
piękna była
dziewczyna...
- Oszalałeś?
Przecież to ja
jestem!

na kuracji
odchudzającej
pani Smith.
Dostaje ogromny
bukiet kwiatów z
bilecikiem od
narzeczonego:
"Życzę
szybkiego

W klinice
przebywa

powrotu do
zdrowia,
Najdroższa."
Następnego dnia
otrzymuje
odpowiedź:
"Dziękuję za
kwiaty, kochanie.
Były bardzo
smaczne."

Rozmowa
telefoniczna:
- Kochanie,
odwołałam
dzisiejszą wizytę
mojej mamy, na
kolację będą
pyszne steki, a
później
pójdziemy na
romantyczny
spacer i do kina.
- Jak mocno?!
- No... błotnik
wgnieciony,
kierunkowskaz
rozbity, lusterko
urwane...

Rozmawiają
narzeczeni.
- Moi rodzice mówi ona obiecali mi jako
prezent ślubny
samochód.
- Świetnie - cieszy
się on. - Moi
obiecali mi
parking przed
domem.

- Kochana żono,
może zaśpiewasz
coś dla gości?
- Ale oni już
przecież
zaczynają powoli
wychodzić.
- No właśnie...
powoli...

Wyboru dokonał: Filip
Kusal, klasa VI b

.

.

.

.

- Wczoraj
wyznałem
wszystkie
grzechy swojej
dziewczynie.
- I co?
- Nie pomogło, za
trzy tygodnie
ślub.

.

.

- Mam taniec we
krwi! - chwali się
dziewczyna.
- Widocznie nie
dopłynęła jeszcze
do nóg... - mruczy
chłopak.

