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W tym numerze przeczytacie o
podsumowaniu konkursu
plastycznego z galerią prac.

       Oceniamy
przeczytane książki:

Anioł

        Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-8, temat:
          Najpiękniejszy Bożonarodzeniowy Anioł

Uczniowie chętnie
oceniają książki,
które przeczytali,
zwłaszcza ci z
młodszych klas.

Przez ostatnie kilka
tygodni oceniono
łącznie 131
książek. 

Oto jak zostały

ocenione:

dobrze (kolor
niebieski): 97
książek, czyli 74%

średnio (kolor
żółty): 26 książek,
czyli 20%

źle (kolor
czerwony): 8
książek, czyli 6%

Ciekawostki: opis
rasy konia Fryz z
ilustracją

Przepis na pyszne
ciasteczka do
upieczenia w domu
przez dzieci z
rodzicami

Nasi domowi
pupile: chomik.
Opis wybranej rasy
z ilustracjami

Galeria prac
naszych uczniów i
redaktorek. Tytuł:
Zima

Zapraszamy do
szkolnej biblioteki.

Redakcja "Jasnych
Spraw"
           :) 

M. Samól
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   Organizatorzy

Nagrodzeni w
klasach 4 - 8 

Nagrodzeni w
klasach 1 - 3 

Konkurs
zorganizowały:

pani Jolanta
Lubojańska -
Kopydłowska,
pani Joanna
Wójcik - Słaboń
oraz pani
Klaudia
Działach.

Aniołki

A

Aniołki

Aniołki

Aniołki

1. Emilia
Jeziorska,       
 kl. 1a

2. Natasza
Niedzielska,   
 kl. 2a

3. Marta
Kamińska,     
 kl. 2b

Wyróżnienie:

Zuzanna
Bednarska,     
 kl. 1b

Gratulacje!!
        :)

1. Anita
Jakubek, kl. 6a

2. Oliwia
Wieczorek,       
 kl. 8b

3. Zuzanna
Mikołajczyk,   
 kl. 6a

Wyróżnienie:

Maja
Hawliczek,     
 kl. 4b

Gratulacje!!
        :)

          Galeria zdjęć aniołków           
 bożonarodzeniowych wykonanych   
            na konkurs plastyczny

W konkursie
zorganizowa -
nym przez trzy
nauczycielki
wzięło udział
ponad 60-ciu
uczniów z
naszej szkoły.

Przepiękne
aniołki
wykonane
różnymi
technikami w
okresie
bożonarodze-
niowym zdobiły

korytarz na
pierwszym
piętrze. Aniołki
nagrodzone w
konkursie oraz
wszystkie 
pozostałe w
najbliższym

czasie będzie
można kupić.
Zyski zostaną
przekazane na
cel charyta -
tywny.  
                     
 M.Samól

M. Samól

M. Samól

M. Samól

M. Samól

M. Samól
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                          Przepis na zimowe medale

potrawa

Przepis z
książki
kucharskiej
dostępnej w
bibliotece
szkolnej:

Maria
Terlikowska:

Kuchnia
pełna
cudów

Smacznego

Przepis na
zimowe
słoneczniki

Składniki:

bułki lub chleb

masło
rzeżuchowe

kiełbasa

żółty ser (bez
dziurek)

ogórki
korniszonki

Przygotowanie:

Pokroić bułkę
lub chleb w
spore, zgrabne
kromki. 

Kromki
posmarować
rzeżuchowym
masłem. 

Na środki

każdej kromki
położyć
plasterek
kiełbasy.

Z plasterków
żółtego sera
(bez dziurek)
wyciąć tyle
płatków, ile
wam potrzeba.

Serowe płatki
poukładać
dookoła
plasterków
kiełbasy. 

Dwa lub trzy
korniszony
poprzecinać
wzdłuż, nadać
plasterkom
kształt listków.

Każdy
słonecznik
ozdobić dwoma
korniszonowymi
listkami.

Gotowe  :)

życzymy miłej
zabawy

Paulina Grzemba, kl.
3b
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            CHOMIK EUROPEJSKI
                  Cricetus cricetus

Zapraszamy do     
     biblioteki

Chomik

Chomik

                               Nasi pupile: chomik

Jest gryzoniem
o rdzawobru -
natnym
ubarwieniu
grzbietu. Ma
rzadko
spotykany u
ssaków czarny
brzuch, który
jest widoczny,
kiedy chomik
staje na tylnych
łapkach.
Jednorazowo
może przenieść
do 70 gramów

pożywienia.
Chomik w
torbach
policzkowych
przenosi
również swoje
młode. Ponadto
nadyma on
swoje torby
policzkowe, aby
zaimponować
przeciwnikowi i
przestraszyć
go...  c. d. n.

c. d. Chomik
większą część
doby spędza w
norach. Na
powierzchnię
wychodzi w
poszukiwaniu
pożywienia.
Nory chomików
należą do
najgłębszych i
najbardziej
skomplikowa -
nych wśród
gniazd gryzoni
polnych.

Chomik
europejski jest
gatunkiem
ściśle
chronionym w
Polsce i
wymaga
ochrony
czynnej.
         Paulina
Grzemba, kl. 3b
Chomik
europejski:
Ziomek J.,
Banaszek A.,
Skowrońska K.

Ola Kościelny, kl. 3a

Karolina Szczogiel, kl.
3b
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Zima

Zima

Ola Kościelny, kl. 3a

Sara Machnik, kl. 4a



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 2 05/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plJasne Sprawy

Zima

Zima

Paulina Grzemba, kl.
3b

Magda Greń, kl.
3b
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Zima

Zima

Julia Painta, kl.
3b

Nina Fluśnik, kl.
3b
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                                       RASY KONI: 
                                           FRYZ

Informacje
napisane na
podstawie
tekstu z
książki: 

Jessika
Bunjes:
Rasy koni

dostępnej w
szkolnej
bibliotece.

Zapraszamy

Fryz

         Fryz
Historię fryzów
da się prześle-
dzić aż do roku
3000 p. n. e.
Około 1200 r.
fryz
zawędrował
szlakami
handlowymi
mnichów
fryzyjskich do
Niemiec i
Anglii, gdzie był
cenionym
koniem

rycerskim.
Około 1600 r.
dotarł do
holenderskiej
kolonii Nowy
Amsterdam
(dzisiejszy
Nowy Jork).
Jego wyniosłe
ruchy i
imponująca
sylwetka
sprawiły, że
stał się
cenionym
koniem

zaprzęgowym.
Fryz odegrał
dużą rolę w
hodowli innych
krosjenów, na
przykład
kladruba i
frederiksborga.
Poza tym
wpłynął na
ukształtowanie
shire'a i kuców
fell. Koń
fryzyjski jest
bardzo
przyjazny

dla człowieka,
chętnie z nim
współpracuje.
Jest cierpliwy,
dlatego nadaje
się dla mało
doświadczo -
nych jeźdźców.
Świetnie
odnajduje się w
kontakcie z
dziećmi i
osobami
niepełnospraw
- nymi. Z tego
powodu bywa

wykorzystywany
do pracy w
hipoterapii. Koń
fryzyjski jest
przyjazny i
zrównoważony,
nie jest też
bardzo
płochliwy.
Zwany jest
"czarną perłą"
wśród koni
wśród
rasowych koni.

Julia Painta,
klasa 3b

Julia Painta, kl.
3b


