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 BEZPIECZNA ZIMA

WIERSZ NA DOBRY POCZĄTEK

Biała jazda
Siadły sobie raz na sanki
sympatyczne dwa bałwanki
i tak pędzą z górki w lesie,
aż kurzawa w krąg się niesie.
Jeden brzózkę trącił głową,
zgubił czapę papierową.
Drugi gałąź musnął kosem,
marchewkowy skrzywił nosek.
Nic to! Pędzą z dziarska miną,
aż tu korzeń się nawinął...
Pach! Saneczki suną drogą...
Kogo wiozą? A, nikogo!
Stoczyli się w śnieg podróżni.
STOPKA REDAKCYJNA

Któż od śniegu ich odróżni?...

Redaktor naczelna- Dominika Osiak

Kto ich znajdzie, ten dostanie

Zespół: Andżelika Kąkol, Dawid Netreba,

nos z marchewki na śniadanie.

Małgorzata Stankiewicz, Bartosz Zawadzki
Opieka: p. Wioletta Karpińska

Hanna Łochocka
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SŁOWO OD REDAKTORA
Drodzy Czytelnicy! Ten numer naszej gazetki postanowiliśmy poświęcić zimie.
Wspominamy szkolne uroczystości, przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwo w czasie
zabawy na dworze, prezentujemy ciekawy film. Życzę przyjemnej lektury!
Dominika Osiak – redaktor naczelna
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Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia 2017 r. cieszyliśmy się ogromnie, ponieważ przyszli do nas babcie
i dziadkowie. Klasy 0, I, II i III pod kierunkiem pani Grażyny Lech i pani Agnieszki Radzio
przygotowały ciekawe przedstawienie. Rodzice zapewnili słodki poczęstunek.
KOCHANE BABCIE! KOCHANI DZIADKOWIE!
Dziękujemy Wam za miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Z okazji Waszego święta
życzymy, by życie Wasze było kwiatami usłane, tak piękne i jasne, jak letni poranek!
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CHOINKA SZKOLNA
Nasza uroczystość rozpoczęła się 10 lutego o godz. 13:30. Na początku pani dyrektor
Roma Piłatkowska przywitała wszystkich obecnych. Później wystąpili uczniowie. Każda
klasa pod opieką wychowawcy przygotowała interesujące przedstawienie: „zerówiaki” i
pierwszaki - Krainę Lodu, piąta i szósta klasa - Balladynę, czwarta - Poplątane bajki. Nie
mogło zabraknąć piosenek zimowych i tańca w wykonaniu klasy drugiej i trzeciej. Gdy pani
dyrektor podziękowała i pogratulowała uczniom oraz nauczycielom, do szkoły zawitał Święty
Mikołaj. Po otworzeniu prezentów, wszyscy uczniowie zjedli posiłek przygotowany przez
radę rodziców. Wreszcie nadszedł czas na harce na parkiecie. Zabawy poprowadziły dwie
miłe panie. Bawiliśmy się wspaniale i niechętnie wracaliśmy do domów.
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BEZPIECZNA ZIMA
Wychodząc bawić się na powietrze,
ubieraj się stosownie do pogody, tak,
aby nadmiernie nie wychłodzić
swojego organizmu. Idąc na górkę,
czy dłuższy spacer w zimowej aurze
warto się zaopatrzyć w ciepły napój w
termosie.

Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach
wybieraj
od

miejsca

ruchliwych

ulic,

bezpieczne,
skrzyżowań

z
i

dala
ciągów

komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie
wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc
zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu
jezdni.

Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych
zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się
pod Twoim ciężarem.

Zespół redakcyjny
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O CZYM SZUMIĄ DĘBY?


6 grudnia 2016 r. - SU naszej
szkoły zorganizował mikołajki.
Wszystkich grzecznych uczniów
odwiedził święty Mikołaj.



9 grudnia 2016 r. - zawody
mikołajkowe w Zespole Szkół w
Latowiczu.



16 grudnia 2016 r. rozstrzygnięcie 16. edycji
konkursu powiatowego ekologicznego zatytułowanego Powiat miński- wymarzone
wakacje w zgodzie z naturą. Bartosz Zawadzki zajął trzecie miejsce, a Dominika
Osiak zdobyła wyróżnienie.


23 grudnia 2016 r. – zorganizowane zostało
spotkanie wigilijne.

Ogłoszono wyniki

konkursu na ekologiczną choinkę. Patrycja
Kuśmierczyk robiła aż pięć choinek! Z klas
I-III wpłynęło 10 prac, ale nie wszystkie
spełniały wymagania konkursowe. W tej
kategorii wiekowej nagrodzeni zostali: Piotr
Kuśmierczyk,

Zuzanna

Wielkopolanin,

Mateusz Maśny, Michał Maśny, Zara Prus
i Martyna Zawadzka. W klasach IV-VI
nagrody otrzymali: I miejsce – Dominika Osiak i Bartosz Zawadzki, II miejsce –
Andżelika Kąkol, III

miejsce – Lena Prus. Tego dnia uczniowie naszej szkoły

odwiedzili również osoby, które mieszkają samotnie.
 24 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna.


2 stycznia 2017 r. - wyjazd do Garwolina. W GCK obejrzeliśmy spektakl Dzwonnik z
Notre Dame.



23 stycznia 2017 r. - akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.



10 luty 2017 r.- choinka szkolna.



13 - 24 lutego 2017 r. - ferie zimowe.
Bartosz Zawadzki
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KĄCIK SPORTOWY
Po
w

historii

raz

pierwszy

Polacy

wygrali

w skokach narciarskich na
koniec

sezonu

Puchar

Narodów. Nigdy wcześniej nie
udało nam się w tej klasyfikacji
wskoczyć nawet na podium.
Historyczny sukces to także
złoty medal mistrzostw świata
w Lahti w drużynie.
Jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia biało-czerwonych, to także mamy być z czego dumni.
Kamil Stoch zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świta, drugie miejsce w
cyklu Raw Air 2017 oraz trzecie miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich. Co ważniejsze wygrał Turniej Czterech Skoczni.
Sukcesy na koncie notował też Piotr Żyła. Przede wszystkim zdobył brązowy medal MŚ
w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Do tego dołożył drugie miejsce w klasyfikacji
końcowej Turnieju Czterech Skoczni. Maciej Kot wygrał z kolei swoje pierwsze w karierze
zawody PŚ.
Sukcesy Polaków w Pucharze Świata 2016/2017:
- pierwsze miejsce w Pucharze Narodów,
- złoty medal MŚ w Lahti w rywalizacji drużynowej
- brązowy medal Piotra Żyły w MŚ w Lahti (indywidualnie)
- zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni
- drugie miejsce Piotra Żyły w Turnieju Czterech Skoczni
- drugie miejsce Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej PŚ
- drugie miejsce Kamila Stocha w cyklu Raw Air 2017
- trzecie miejsce Kamila Stocha w klasyfikacji lotów narciarskich

Na podstawie źródeł internetowych opracował Dawid Netreba
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Warto zobaczyć…
Giganci ze stali

Rok 2020. Charlie Kenton, kiedyś jeden z czołowych bokserów na świecie, musiał
zakończyć karierę, gdy ringami zawładnęły roboty. Żądna krwi i emocji publika znudzona
była już oglądaniem „tradycyjnego” boksu. Fani domagali się brutalnego pokazu siły
i całkowitej destrukcji wojowników nowej generacji. Kunszt i talent dawnych zawodowych
bokserów popadł w zapomnienie. Charlie zajmuje się organizacją nielegalnych walk
i renowacją zawodników ze stali.
Nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się nieobecny do tej pory 11-letni syn Max,
który odkrywa świat robot-boksu w blasku fleszy na wielkich arenach i w cieniu
podziemnych walk. Max namawia Charliego, by przywrócił do formy zniszczonego
robota, którego znaleźli na wysypisku śmieci i wystawił go do walki. Atom ma widoczne
ślady licznych potyczek, ale jest wyposażony w program, który umożliwia mu
kopiowanie ludzkich ruchów. Charlie uczy go swojego stylu a Atom wnosi na ring
element gracji i zapomnianego piękna walki.
Charlie, Max, Atom stają przed szansą walki o splendor i sławę przeciw niepokonanemu
dotąd mistrzowi. Stawka jest wysoka. Mają tylko jedną szansę, by wspiąć się na szczyt, jakim
jest awans do Światowej Ligi Bokserskiej Robotów (World Robot Boxing League). Czy
Charlie dostanie szansę odkupienia dawnych win i zaniedbań? Przekonacie się, jeśli
obejrzycie film.

Na podstawie źródeł internetowych opracował Dawid Netreba
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HUMOR

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Ojciec do syna:

Wywiadówka w szkole:

- Jak tam postępy w szkole?

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą

-Dlaczego? pyta się mama Filipa.

przedłużony na następny rok.

-Ciągle grają mi na nerwach!

- Puk, puk!

Do gabinetu dyrektora wbiega sekretarka

- Kto tam?

i mówi:

- Matematyka.

- Proszę pana! Wiosna przyszła!!

- Sama?

Na to dyrektor:

- Nie, z zagrożeniem.

-To niech wejdzie!!!!

Nauczyciel napisał na tablicy wzór

Przychodzą dwie blondynki do sklepu.

chemiczny:

Jedna mówi:

- Jasiu, co ten wzór oznacza?

- Poproszę zeszyt w kółka.

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...

Sprzedawca na to:

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to

- Niestety, ale nie ma takich zeszytów. Są

kwas siarkowy!

tylko w kratkę, w linię lub czyste.
Blondynka odchodzi, na to druga mówi:

Kolega pyta kolegę:

- Ale ona głupia, chciała zeszyt w kółka.

- I jak było po zakończeniu roku?

- No cóż - mówi sprzedawca - różni są

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca..

ludzie. No ale co dla pani?

- Dlaczego aż dwa ?

- Poproszę globus Krakowa.

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,
a drugi, jak się połapał, że to jego.

Andżelika Kąkol
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Kuchnia Dominiki

3 bit - ciasto bez pieczenia
Składniki:
- 1 puszka masy krówkowej lub puszka słodkiego mleka skondensowanego (500g),
- ok. 510g herbatników (ok. 75 sztuk. Wychodzą 3 warstwy, każda po ok. 25 herbatników.),
- 400- 500ml słodkiej śmietany 30- 36%,
- 2 opakowania Śmietan-fix,
- ok. 50- 100g dowolnej czekolady (u mnie mleczna).
Masa budyniowa:
- 500ml mleka,
- 2/3 szklanki cukru (= ok. 130g),
- 2 żółtka,
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 40- 45g),
- 3 łyżki mąki pszennej (ok. 40- 45g),
- ok. ¾ kostki masła ( ok. 180g).
Sposób przygotowania:
1. Jeśli mamy puszkę słodkiego mleka skondensowanego, należy gotować ją w garnku z
wodą na małym ogniu przez 3 godz. (Puszka musi być cała zakryta wodą). Jeśli
korzystamy z gotowej masy krówkowej, należy najpierw przygotować masę
budyniową (według punktu 2), a następnie puszkę z masą krówkową włożyć na kilka
minut do gotującej się wody. (Miękka masa krówkowa będzie łatwiej się
rozsmarowywała).
2. Przygotować masę budyniową. 1 ½ szklanki mleka i cukier zagotować. Pozostałe
mleko wymieszać dokładnie z żółtkami i mąkami. Dodać do gotującego się mleka,
szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować (około 1 min), aż budyń
zgęstnieje. Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na puszystą
masę. Dalej miksując, dodawać stopniowo zimny budyń.
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3. Formę prostokątną o wymiarach około 35x24cm wyłożyć herbatnikami. (Ja użyłam
formy rozciąganej tak, że mogłam ją tak ustawić, aby nie łamać herbatników. U mnie
wyszło po 5 herbatników wzdłuż i wszerz).
4. Na herbatnikach rozsmarować lekko ciepłą masę krówkową. Wyłożyć drugą warstwę
herbatników. Kolejno wyłożyć masę budyniową, na nią ostatnią warstwę herbatników.
5. Ubić śmietanę ze Śmietan-fix. Śmietanę wyłożyć na górę i posypać startą czekoladą.

6. Ciasto wstawić do lodówki, na co najmniej 12 godz.

Dominika Osiak
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ZIMOWA OPOWIEŚĆ
W pewien zimowy dzień Klara postanowiła urządzić bal. Przygotowała zaproszenia
dla przyjaciół. Zrobiła listę zakupów, a potem wybrała się do sklepu. Następnego dnia
dziewczynka założyła narty. Pojechała wręczyć zaproszenia członkom grupy Przyjaciele
górą.
Klara zaplanowała, że bal odbędzie się 10 grudnia. Obiecywała gościom zabawę na
dworze. Mieli lepić bałwana i urządzić bitwę na śnieżki. Niestety pogoda pokrzyżowała plany
– śnieg stopniał. Dziewczynka była załamana. Jej przyjaciele również nie ukrywali
rozczarowania. Nagle z nieba sfrunęła na skrzydłach jakaś kobieta. Miała na sobie puchową
kurtkę, białe buty i koronę z lodu na głowie.
- Kim pani jest? – zapytała zdziwiona Klara.
- Jestem Nikola, królowa zimy.
- Królowa zimy? Zimy już nie ma! Balu też nie będzie! – wykrzyknęła dziewczynka.
- Nie denerwuj się. Przyleciałam po to, aby ci pomóc.
- Jak to?
- Zaraz wyczaruję śnieg – obiecała królowa.
W tej samej chwili śnieg zaczął padać. Klara chciała podziękować, ale okazało się,
że Nikola zniknęła. Pojawiły się za to narty i sanki. Wszyscy świetnie się bawili.
Następnego dnia Klara była przeziębiona, mimo to wyszła na dwór. Znów padał śnieg.
Dziewczynka spojrzała w górę i uśmiechnęła się. A co się stało z królową zimy? Nikt nigdy
jej już nie widział. Choć kto wie? Może pewnego dnia…

Dominika Osiak
Praca zajęła pierwsze miejsce w szkolnym
konkursie.
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ROZRYWKA
Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi się bielszy.
Wyciągamy narty, sanki, dzieci lepić chcą bałwanki.
……………………………………….

Jaka porę roku mamy, gdy za morzem są bociany?
…………………………………………

Z lodowych klocków – dom niewysoki.
Jego lokator jadł mięso foki.
……………………………………………

Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek.
………………………………………..
Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie.
Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem!
………………………………………….
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