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       NASZ   BOHATER
        Na cmentarzu parafialnym w Bursztynowie
znajduje się pomnik wielkiego patrioty, którego
możemy uznać za lokalnego bohatera. Jest to
Józef Łyskowski - podporucznik 64. Pułku
Piechoty. Poległ w walce o wolność Polski w
bitwie polsko-bolszewickiej pod Łunińcem 19
lipca 1920r.. Za bohaterstwo został odznaczony
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Obecnie pomnik tegoż żołnierza został wpisany
na listę Instytutu Pamięci Narodowej i oczekuje
na renowację. Warto, aby jak najwięcej osób
pamiętało o tak wielkim bohaterze
spoczywającym tak blisko.
                                                       Z. Reszka

Pomnik J. Łyskowskiego

Cmentarz parafialny w Bursztynowie

Zuza R.

Zuza R.
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Konkursy indywidualne

Komisja konkursowa

Mistrzowie tabliczki mnożenia

Bój o piłkarską królową tabliczki mnożenia

A może matematyczna królowa skakanki?

Klasowi mistrzowie tabliczki mnożenia

           DZIEŃ   TABLICZKI   MNOŻENIA 

Tabliczka mnożenia jest bardzo ważna w życiu
każdego ucznia i każdego dorosłego człowieka.
Wszyscy to wiedzą, ale nie wszystkim łatwo
przychodzi jej opanowanie. W związku z tym
wymyślane są różne sposoby na to, aby zdobyć
tą trudną sztukę mnożenia. Służy temu
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, który w
tym roku obchodziliśmy już po raz 11. Nie
inaczej było w naszej szkole. Najpierw
uczniowie na poważnie zmagali się o tytuł
Mistrza Tabliczki Mnożenia. Walka była zacięta
tak bardzo, że trudno było wyłonić jednego
zwycięzcę. W związku z tym równorzędnymi
MISTRZAMI TABLICZKI MNOŻENIA ogłoszono
Szymona Rosińskiego (kl.VIII) i Wiktorię
Rembecką (kl. VII). Druga część zmagań
przebiegała niby pod znakiem zabawy, ale
jednocześnie wymagała olbrzymiej sprawności
rachunkowej. Wybrano KRÓLOWĄ skakanki -
osobę, która jednocześnie dobrze liczy i
sprawnie skacze przez skakankę. Wyłoniono
również piłkarskiego mistrza tabliczki
mnożenia. Dzień upłynął naprawdę wspaniale.
Już czekamy na następny.
                                                         L.L.
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Szymon Rosiński

       7  pytań do   SZYMONA  ROSIŃSKIEGO
1. Co jest największą pasją twojego życia?
Sz.R.: Nie mam żadnej pasji.
2. Jaki masz patent na naukę?
Sz.R.: Nauka przed sprawdzianem, a poza tym
nie mam żadnych patentów. Po prostu
powtarzam, mówię sam do siebie.
3. Jakie masz plany na przyszłość?
Sz.R.: Nie jestem typem osoby, która musi mieć
ułożony plan. Bardziej stawiam na spontan. Nie
mam pojęcia, co będę robił za 10 lat, lecz
chciałbym zostać programistą.
4. Jakimi cechami powinien odznaczać się
najlepszy przyjaciel?
Sz.R.: Lojalny, ufny, szczery.
5. Jak czujesz się w ósmej klasie? Czy
przerosła Twoje oczekiwania?
Sz.R.:  W ósmej klasie czuję się tak samo jak w
każdej innej. Póki co, nie przerosła moich
oczekiwań. Nawet powiedziałbym, że jest za
łatwo.
6. Co lubisz robić w wolnym czasie?
Sz.R.: Lubię oglądać wiele rzeczy takich jak
filmy czy seriale, a poza tym czasami gram.
7. Który przedmiot lubisz najbardziej, a który
najmniej? Dlaczego?
Sz.R.: Najbardziej lubię wychowanie fizyczne,
ponieważ traktuję go bardziej jako odpoczynek
od nauki niż jako typową lekcję. Najmniej lubię
biologię, ponieważ jest jednym z nielicznych
przedmiotów, w którym wszystkiego trzeba się
uczyć na pamięć. Nie ma tam reguł jak w
matematyce, ani umiejętności czytania map jak
w geografii, tylko trzeba dobrze znać pojęcia.

DZIĘKUJEMY.  
                                                  Oliwia i Wiktoria 

PRZEPIS NA ROLADĘ BISZKOPTOWĄ Z DYNIĄ
 Składniki 
 Ciasto:
4 jaja
1/2 szklanki cukru
3/4 szklanki mąki
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
 Nadzienie:
0,75kg jabłek
0,75kg dyni
2 łyżki cukru
2 łyżki soku z cytryny
1 galaretka cytrynowa
Białka, ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier
i żółtka, cały czas ubijając.
Dodajemy proszek do pieczenia, przesianą mąkę i
wszystko  delikatnie mieszamy za pomocą łopatki.
Na dużej blaszce  rozkładamy papier do pieczenia i
rozsmarowujemy ciasto nadając kształt prostokąta
(30x40cm).
Pieczemy ok 10 min w 200 stopniach.
Po wyjęciu z piekarnika, gorącą roladę kładziemy
na czystej ściereczce, zdejmujemy papier i
pomagając sobie ściereczką, zwijamy, formując
roladę. Zostawiamy ją w tej ściereczce do
ostygnięcia.
Jabłka i dynię obieramy, ścieramy na tarce.
Wrzucamy do garnka, dodajemy cukier, sok
cytrynowy i gotujemy najpierw ok 15 min pod
przykrywką aż owoce rozpadną się, potem bez
przykrywki, aż odparują. Kiedy jabłka i dynia będą
gęste, wyłączamy grzanie, dodajemy suchy
proszek galaretki, mieszamy wszystko chwilę i
zostawiamy do całkowitego ostygnięcia.
Kiedy masa będzie zimna, delikatnie rozwijamy
roladę, nadziewamy dżemem i zwijamy, owijamy
folią spożywczą. Wkładamy do lodówki do
całkowitego stężenia masy ( na 2-3 godziny a
najlepiej na noc).
Przed podaniem oprószamy roladę cukrem
pudrem.

                                                                Malwina

HUMOR
- Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty!
- Ty beze mnie w życiu z niczym byś sobie nie
poradził. Herbata jest w apteczce w pudełku po
kakao z napisem "sól".

                                                 Malwina

L.L.
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 DZIEŃ  GŁOŚNEGO 
        CZYTANIA
  

  29 września  2021r.  obchodziliśmy w
naszej szkole Światowy Dzień
Głośnego Czytania. tego dnia przez
pierwsze piętnaście minut każdej lekcji
nauczyciele czytali uczniom książki,
które pani bibliotekarka zaproponowała
poszczególnym klasom. Natomiast na
lekcjach języka angielskiego nie było
zwykłego czytania, lecz łamańce
językowe. Dzień ten miał zachęcić
uczniów do czytania, które rozwija
wyobraźnię, wzbogaca słownictwo,
zabija nudę i czyni wiele innych,
cudownych rzeczy. 
                                     Zuza R.

  
 ZALEŻY    NAM     NA    WYNIKACH, dlatego.....

Już od pierwszego tygodnia
października ósmoklasiści zaczynają
comiesięczną przygodę z egzaminami
próbnymi. Swój pierwszy z matematyki,
języka polskiego oraz języka
angielskiego mają już za sobą. 
Przebiegają one na  takich samych
zasadach jak we wcześniejszych latach.
Z matematyki egzamin trwa 100 minut, z
języka  polskiego 120 minut,  natomiast
z języka  angielskiego  90  minut.
Miejmy nadzieję, że te próby przyniosą
wymierne efekty na majowym
egzaminie.  Życzymy więc 
tegorocznym ósmoklasistom  jak
najlepszych wyników!
                                            Wiktoria Cz.

Gazetka tematyczna

Gazetka tematyczna

           
                Dzień   Edukacji  Narodowej

   Dnia 13 października 2021r. w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji odbył się uroczysty apel, na którym spotkali
się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
pracownicy szkoły. Tradycyjnie uroczystość
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, po czym głos
zabrała Pani Dyrektor, która wszystkim zebranym
złożyła serdeczne życzenia. Następnie młodzi
artyści w krótkim przedstawieniu wierszykami
wyrazili swoją wdzięczność oraz podziękę dla
nauczycieli. Na koniec odśpiewali gromkie "Sto lat"
dla swoich pedagogów. Druga część akademii była
całkowicie poświęcona najmłodszym uczniom.
Pierwszoklasiści, po zdaniu egzaminu wytrwałości i
odwagi, zostali pasowani na pełnoprawnych
uczniów naszej szkoły. Po pasowaniu pierwszaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje
szkolne, a rodzice wręczyli im ogromne rogi
obfitości wypełnione słodyczami.

                                                        Daniela N. 
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L.L.
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