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Słowo od redaktora
Drodzy Czytelnicy, w zimowym numerze prezentujemy wydarzenia z życia
szkoły. Czekają na Was również: Rozrywka, powieść w odcinkach, Zrób to sam oraz
Kącik Kulinarny. Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor naczelna
Dominika Osiak
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Dzień Babci i Dziadka
12 stycznia obchodziliśmy
Dzień Babci i Dzidka.
O godz. 13:00 rozpoczęła się
akademia przygotowana przez
p. Agnieszkę Radzio, p. Lucynę
Kulmę i p. Grażynę Lech.
Uczniowie klasy drugiej i
trzeciej przypomnieli zabawy
z dzieciństwa. Nie zabrakło też
śpiewów i tańców w wykonaniu
najmłodszych.

Klasy: pierwsza,
czwarta i piąta
zaprezentowały
scenkę z życia
pewnej rodziny.
Rada rodziców
przygotowała
słodki
poczęstunek
dla seniorów.
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Choinka szkolna
3 luty 2018 r. w naszej szkole
odbyła się zabawa choinkowa.
Uczniowie klas IV-VII przygotowali
przedstawienie pt. Valentinio z 3b. Dzieci
z klas młodszych śpiewały i tańczyły.

Po zakończeniu części artystycznej
szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Można
było zrobić sobie zdjęcie z naszym
gościem. Następnie panie animatorki
dostarczyły nam dawkę zabawy: malowanie
twarzy, wojny na papiery, balony i wiele
innych atrakcji.

Potem przyszedł czas na dyskotekę.
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Książka do poduszki

Polecam Wam książkę pod tytułem Co się dzieje w tym mieście?!
napisaną przez Adama Molendę. Jest to opowieść o przyjaciołach, którzy
spędzają ferie w Żywcu. Bohaterowie poszukują klejnotów księżnej Alicji.
Zauważają dziwne rzeczy, jakie dzieją się w ich mieście: koty noszące
dzwoneczki oraz tajemniczych mężczyzn, którzy pojawiają się znikąd i znikają,
jakby się zapadli pod ziemię. Lubisz książki przygodowe? Chcesz poznawać
legendy? Jeśli tak, to jest to książka właśnie dla ciebie.

Wykonała: Andżelika Kąkol
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ZIMOWE REKORDY
W Polsce:

Najniższa temperatura na
nizinach: - 41,0oC, Siedlce,
11 stycznia 1940 r.
Najniższa temperatura
u stóp gór: - 40,6oC,
Żywiec, 10 lutego 1929 r.
Najwyższa temperatura:
20,6oC, Tarnów, 25 lutego
1990 r.
Największy spadek temperatury: z 8oC do - 20oC, Płock, 6/7 stycznia 1982 r.
Największa pokrywa śnieżna w górach: 355 cm, Kasprowy Wierch, 15 kwietnia
1995 roku.
Największa pokrywa śnieżna u stóp gór: 87 cm, Bielsko-Biała, 7 stycznia 1987 r.
Największa pokrywa śnieżna na nizinach: 84 cm, Suwałki, 16 lutego 1979 roku.
Na świecie:

Najniższa temperatura powietrza na półkuli północnej: - 67,8oC, Ojmiakon
w Rosji, 6 lutego 1933 roku.
Najniższa temperatura powietrza na półkuli południowej: - 89,2oC, Baza Wostok
na Antarktydzie, 21 lipca 1983 roku.
Największa pokrywa śnieżna: 31 m, Mount Rainier w USA, 1971/1972.
Największy dobowy opad śniegu: 1,9 m, Silver Lake w USA, 14/15 kwietnia 1921r.
Największy spadek temperatury: z 7oC do -49,0oC,
Browning w stanie Montana w USA, 23/24 stycznia
1916 roku.
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Wulkan z sody i octu
Potrzebne będą:
woda,
soda oczyszczona,
ocet,
łyżka,
filiżanka lub kubeczek,
talerz,
taśma klejąca,
taca,
Wykonanie wulkanu:
1. Na środku talerza ustaw szklankę i przymocuj ją do niego taśmą klejącą.
2. Oderwij z rolki tyle folii aluminiowej, aby całkowicie zakryć talerz wraz ze szklanką.
3. Owiń folią talerz ze szklanką.
4. Wytnij na środku dziurę w folii i przymocuj brzegi folii do brzegów szklanki
Wykonanie lawy:
1. Ustaw “wulkan” na tacy, aby “lawa” nie rozlała się po całej kuchni.
2. Wlej do wulkanu 2 łyżki wody, wsyp łyżkę sody oczyszczanej i mieszaj aż się rozpuści.
3. Nalej 2 łyżki octu do osobnego kubeczka.
4. Wlej jednym ruchem ocet z kubeczka do wulkanu. Zobacz jaki piękny wybuch lawy!

Wykonała: Dominik Osiak
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Kącik kulinarny
Smakowite pingwinki
Pingwinki to przesympatyczne ptaki, które kojarzą się z elegancją i mroźnym
klimatem. Jeśli pojawią się na stole w takiej zabawnej formie, cała rodzina będzie
zachwycona. Wystarczy pingwinkom nałożyć czerwoną czapkę, a wprowadzą do domu
świąteczny klimat.
Do zrobienia pingwinków potrzebujemy:
– kilku czarnych oliwek,
– marchewki,
– mini mozzarellę,
– wykałaczek,
– czerwoną paprykę lub skórka czerwonego
jabłka.

Obraną marchewkę kroimy na talarki, by potem wycinać z nich małe trójkąty. Reszta
będzie tworzyć pingwinie łapki. Małe wycięte fragmenty po niewielkiej obróbce, będą mogły
zostać wykorzystane jako dzióbki.
Część oliwek przecinamy wzdłuż tak, aby zmieściła się między nimi kulka mozzarelli.
W reszcie oliwek wydrążamy dziurkę, w której zmieści się dziób. Tak przygotowaną
konstrukcję umieszczamy na wykałaczce.
Na wykałaczkę nadziewamy kolejno głowę (cała oliwka), tułów (mozzarella) i nóżki
(marchewka).
Możecie także:
– na głowie pingwinków umieścić kokardkę z marchewki lub marchewkową „muszkę” pod
szyją
– zrobić szalik z paska czerwonej papryki
– z czerwonej papryki albo skórki czerwonego jabłka stworzyć czapeczki dla pingwinów. Dla
lepszego efektu wokół czapek przyda się ramka z bitej śmietany.
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Dominika Osiak

Sara została moją najlepszą przyjaciółką. Oprócz niej miałam jeszcze wiele
koleżanek i kolegów. Ale Sarze ufałam najbardziej i mogłam jej wszystko
powiedzieć. O mojej mrocznej tajemnicy też... Po lekcjach poszłam z Sarą do
parku. Chciałam jej powiedzieć coś co bardzo ważnego.
-Saro, muszę ci coś powiedzieć
-Co takiego?
-Znam magiczne przejście do innego świata!
-CO! OPOWIADAJ
- Trzy miesiące temu weszłam na mój strych. Było tam tyle ciekawych rzeczy.
Wszystko przeglądałam. Napotkałam na starą zardzewiałą doniczkę ze starym,
ale żywym kwiatem! To było niezwykłe. Od wielu lat tam nikt nie wchodził, a on
żył!
-Wow! Co było dalej?!
-Dotknęłam go, a z niego wysypał się magiczny proszek. Wzięłam go do ręki, a on
przeniósł mnie do zupełnie innego światu, gdzie mieszkały dziwne postacie. Byłam
tam tylko 4 minuty, bo pewien pan powiedział, że do tej krainy można przychodzić
tylko ze swoim zaufanym przyjacielem.
-O matko!!! To niesamowite! Kogo zamierzasz tam zabrać?
- Oczywiście, że ciebie!
-Dziękuję! Chodźmy tam czym prędzej
Poszłyśmy do mojego domu. Najpierw zjadłyśmy obiad, potem odrobiłyśmy
lekcje i wreszcie wdrapałyśmy się na strych. Tam Sara obejrzała starą doniczkę
z kwiatem. Wzięłyśmy do rąk magiczny pyłek i...
CIĄG DALSZY NASTĄPI
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ROZRYWKA
Wykreślanka:
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Dzień przed Bożym Narodzeniem
Przynosi prezenty
Słodkie owoce cytrusowe
Lodowe.......
Jeździ się po nich na lodzie.
Spadające z nieba białe gwiazdki
Jeździ się na nich po śniegu
Nosi na głowie bałwan
Ciągnie kulig
Mieszkanie Eskimosa

11. Wiesza się je na choince
12. Rozpuszcza śnieg
13. Biały, puszysty....
14. ....Wigilijny
15. Tradycyjna wigilijna ryba
16. Najkrótszy miesiąc zimowy
17. Biało-czarne zwierzę w stajence
18. Nowy...
19. Pyszne ciasto z bakaliami

Hasło:
Wykonała: Andżelika Kąkol

HUMOR
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