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W tym numerze:

 POWRÓT DO SZKOŁY
 JESIEŃ W PRZYRODZIE
 MAGICZNA PODRÓŻ

Słowo od redaktora
Witajcie! Zapraszamy do czytania naszej gazetki szkolnej Dębowe Wieści.
W tym numerze przypomnimy, co wydarzyło się w szkole jesienią. Mamy też sposób
na nudę! Rozrywka, powieść w odcinkach, Zrób to sam. Jeśli interesuje cię gotowanie,
to zapraszam do przeczytania Kącika Kulinarnego. W tym roku nasz skład redakcyjny
nieco się zmniejszył.
Redakcja:
- Dominika Osiak
- Andżelika Kąkol
Opiekun:
- p. Wioletta Karpińska
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Powrót do szkoły
Nowy rok szkolny 2017/18 rozpoczęliśmy trzy dni później niż zazwyczaj. 4 września
o godzinie 11:30 pani dyrektor Roma Piłatkowska przywitała uczniów, rodziców
i pracowników szkoły. Przedstawiła nowych nauczycieli:
-pani Bożena Zelwowiec- technika klasa 4, zajęcia techniczne 5-6,
-pani Anna Białota- przyroda klasa 4-5, geografia klasa 7,
-pan Zygmunt Gajowniczek- chemia klasa 7, edukacja regionalna klasa 7,
-pani Małgorzata Wardzyńska-Soćko- język rosyjski,
-pani Anna Strąk- język angielski,
-pani Anna Maciejewska- logopedia,
-pani Anna Szaruga- pedagog,
-pani Marlena Serafin-Michalik-psycholog.
Następnie pani dyrektor dokonała aktu pasowania klasy I. Do grona uczniów naszej
szkoły dołączyli: Natalia Brzozowska, Aleksandra Jaworska, Wiktoria Kąkol, Patrycja
Kuśmierczyk i Łukasz Zagórski.
Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.
Później uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Dominika Osiak i Andżelika Kąkol

Co nas czeka w nowym roku?
Data
4 września 2017 r.
14 października 2017 r.
1 listopada 2017 r.
11 listopada 2017 r.
23-31 grudnia 2017 r.
1stycznia 2018 r.
6 stycznia 2018 r.
15-28 stycznia 2018 r.
29 marca- 3 kwietnia 2018 r.
18–20 kwietnia 2018 r.
1 maja 2018 r.
2 maja 2018 r.
3 maja2018 r.
4 maja 2018 r.
31 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
22 czerwca 2018 r.

Dzień tygodnia
poniedziałek
sobota
środa
sobota
poniedziałek
sobota

wtorek
środa
czwartek
piątek
czwartek
piątek
piątek

Opis
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dzień Edukacji Narodowej
Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok
Trzech Króli
Ferie Zimowe
Wiosenna Przerwa Świąteczna
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
Święto Pracy
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Konstytucji 3 maja
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
Boże Ciało
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dominika Osiak
Andżelika Kąkol

Dzień Edukacji Narodowej
18.10.2017 o godzinie 13:30
w naszej szkole rozpoczęła się akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani
dyrektor serdecznie przywitała wszystkich
zaproszonych gości. Agata Stankiewicz,
Zara Prus, Martyna Zawadzka, Patrycja
Kuśmierczyk i

Natalia Brzozowska

recytowały wiersze dla nauczycieli.
Uczniowie klas VI-VII pod opieką
p. Wioletty Karpińskiej przygotowali Baśń
o złotej rybce. Była to opowieść
o nieszczęśliwej nauczycielce, której złota
rybka

obiecała

spełnić

trzy życzenia.

Niestety, ani bogactwo, ani wymarzony
mężczyzna nie były tym, czego oczekiwała.
Wobec tego nauczycielka powiedziała, że
chce być
w życiu szczęśliwa i ... trafiła do szkoły.

W

czasie

akademii

nasza

ulubiona pani woźna pożegnała się ze
wszystkimi, gdyż postanowiła przejść
na emeryturę. Pani dyrektor Roma
Piłatkowska

podziękowała

pani

Jadzi Kielak za wiele lat pracy,
zaangażowanie i pomoc niesioną
uczniom, nauczycielom i rodzicom.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
13 listopada w naszej
szkole

została

zorganizowana

akademia z okazji 99. rocznicy
odzyskania

przez

niepodległości.

P.

Polskę
Agnieszka

Radzio i p. Wioletta Karpińska
opracowały

scenariusz,

dzięki

któremu można było choć przez
chwilę przenieść się na wiejskie
podwórko z 1918 r. i wraz
z polską rodziną cieszyć się
atmosferą tamtych dni.
Uczniowie z klas IV – VI swoją postawą,
śpiewem i recytacją pokazali, że patriotyzm
nie jest dla nich jedynie pustym słowem.
Wszystkich obecnych na akademii zachwycił
niezwykle uroczy Kuba Borkowski i jego
interpretacja

wiersza

Władysława

Katechizm polskiego dziecka.

Bełzy

Jajko w occie
Potrzebne:
 Słoik lub szklanka
 Ocet
 Jajko

Sposób przygotowania:
Nalejcie ocet do połowy słoika/szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko.
Pozostawcie "miksturę" na minimum 24 godziny, co jakiś czas
obserwujcie, czy zachodzą jakieś zmiany. Jeśli odczekaliście dobę,
możecie sprawdzić co zmieniło się w słoiku. Jajko nie ma skorupki!
Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem
słonecznym. Jajko odbija się jak piłeczka.
UWAGA! Jajko może pęknąć.

Wykonała: Dominika Osiak

Jesień w przyrodzie
Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?
Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania
pokarmu i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa
najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni stają się krótsze.
Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.
Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?
Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych.
Gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej.
Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne
barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.
Dlaczego drzewa zrzucają liście?
Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy.
Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią
dni stają się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy
się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść
usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

Kącik kulinarny
Kopiec kreta
Składniki:
Ciasto:
– 2 szklanki mąki pszennej (340g)
– 1 szklanka cukru (220g)
– 1 szklana mleka (250ml)
– 1 szklanka oleju (210 ml)
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia, czubata
– 1/2 łyżeczki sody oczyszczanej
– 4 łyżki kakao
– 2 jajka
Dodatkowo:
– 5 bananów
– 2 śmietan-fixy
– 500 ml śmietany 30%
– 100g gorzkiej czekolady
– 4 łyżki cukru pudru
Wykonanie:
Ciasto: Jajka wbij do misy i ubij z cukrem na gładki, puszysty krem. Mąkę
wymieszaj z kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Na przemian dodawaj do
ubitych jajek suche składniki przesiane przez sito, mleko oraz olej. Ciasto wylej
do tortownicy o średnicy 24 cm wyłożonej papierem do pieczenia, bądź
wysmarowanej tłuszczem i poprószonej kakao. Piecz w temperaturze 160 stopni
ok. 50 minut do tzw. suchego patyczka. Z ciasta zetnij wierzch na wysokości
około 2 cm. Wydrąż delikatnie połowę miąższu tak, aby zostały brzegi ciasta i
nietknięty spód.
Krem: Czekoladę pokrój na drobne kawałki. Śmietanę ubij na niskich obrotach z
cukrem pudrem i fiksem. Dodaj czekoladę i wymieszaj. Banany obierz ze

skórki, wierzch skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Ułóż w
wydrążonym cieście. Nałóż śmietanę, kształtując kopiec. Wierzch posyp
rozdrobnionym ciastem i lekko dociśnij. Ciasto schłodź w lodówce przez 30
minut. Smacznego 

Wykonała: Dominika Osiak

Dominika Osiak

Hej, jestem Róża. Mam 13 lat. Właśnie przeprowadziłam się do
innego miasta... Ciężko mi się z tym pogodzić. Ale o tym później.
Opowiem wam trochę o sobie. Mam zielone oczy, długie blond włosy,
165 centymetrów wzrostu. Moim ulubionym przedmiotem jest wf
i język rosyjski. Nienawidzę matematyki. Rok temu mieszkałam
w małej miejscowości Zielkowo wraz z mamą i tatą. Wszystko było
dobrze, dopóki mama nie straciła pracy... Musiała znaleźć nową pracę
w dużym mieście o nazwie Golkowo. Na początku strasznie się bałam.
Nie znałam nikogo. Gdy poszłam pierwszy raz do szkoły, wszyscy
z klasy patrzyli na mnie, jak na ufoludka. Pokazywali na mnie palcem.
Okropnie się czułam. Nagle podeszła do mnie dziewczyna:
-Cześć, jesteś nowa? - zapytała wesołym głosem.
-Hej, tak i nikogo tu nie znam... - odpowiedziałam.
-Ja mam na imię Sara, a ty?
-Jestem Róża, miło mi.
I tak zaczęłyśmy rozmawiać.

Dominika Osiak

ROZRYWKA

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _
Zagadki:
1. Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.
Odpowiedź: _ _ _ _

2. Mały, słaby, w lesie stoi,
nigdy się nie rusza
i przed nikim nie zdejmuje
swego kapelusza.
Odpowiedź: _ _ _ _ _

Humor
Pani na lekcji pyta Jasia:
-Jasiu odmień przez przypadki ,,Kot"
-Mianownik- kot, dopełniacz- kota,
...wołacz- kici, kici...

Pani katechetka na religii pyta Jasia:
-Kto zbudował arkę?
-No...eee...
-Bardzo dobrze.

Pani pyta Jasia:
-Widziałaś kiedyś żywą sarnę?
-Tak, w telewizji.
-A w lesie?
-Nie widziałam, bo my nie zabieramy
telewizora do lasu.

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu
wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama jest
najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali
na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa
głosy.

Blondynka do blondynki:
- Czy muchomory są jadalne?
- Tak, tylko zdrap te białe plamki!

Andżelika Kąkol
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