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Słowo od redaktora
Witamy wszystkich w 89 numerze
Dębowych Wieści. To nasze ostatnie
spotkanie w tym roku szkolnym.
Przygotowaliśmy dla Was porady
dotyczące zdrowego stylu życia. Bartek
Zawadzki opracował przegląd wydarzeń
z życia szkoły, a Dominika Osiak
opowiedziała o swoich czworonożnych
ulubieńcach. Jak zwykle prezentujemy
nowe przepisy kulinarne.
Życzymy przyjemnej lektury! Do zobaczenia we wrześniu!
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
24 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16. Pani dyrektor podsumowała miniony rok
i wręczyła najlepszym uczniom nagrody za ich ciężką pracę. Szóstoklasiści pod opieką p. Lucyny
Kulmy pożegnali się ze szkołą wierszami i piosenkami. Później wystąpili uczniowie klas IV i V.
Wraz z wychowawczynią, p. Wiolettą Karpińską, przygotowali prezentację multimedialną
dotyczącą przyszłości nowych absolwentów.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała uczniom i pracownikom szkoły za trud
i zaangażowanie oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.
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Zdrowy styl życia
Zdrowy tryb życia to przede wszystkim zdrowe odżywianie. Każdy chce wyglądać i czuć

się zdrowo. Aby poprawić swoje zdrowie
istnieje tysiące pozornie prostych sposobów.
1. Człowiek, który dobrze się odżywia, to taki,
który je przynajmniej 4 posiłki dziennie. Ważne,
aby posiłki były zróżnicowane, a porcje
niewielkie. Jedzmy tyle, ile potrzebujemy,
a nie tyle, ile nam nałożą. Pamiętajmy,
że w całym codziennym jadłospisie, śniadanie
odgrywa największą funkcję, więc powinno być takie, aby spokojnie dostarczało nam tyle
energii, ile potrzeba do pory obiadowej. Najlepiej jest ani nie zjadać za dużo, żeby potem nie
czuć uczucia pełności, ale także nie zjadać za mało. Obiad powinien być jedzony w porze
południowej. Mała porcja ziemniaków, niewielki kotlet i dużo surówki w zupełności wystarczy.
W popołudnie najlepiej jest chwilę odpocząć po ciężkim dniu, przy ciepłej herbacie i ciastku,
ale nie jest to konieczne. Przed godziną 18/19 powinno się zjeść kolację. Ważne, aby była ona
jedzona co najmniej 3 godziny przed snem. Nie powinna być obfita. W trakcie snu, najlepiej żeby
obok łóżka stała woda niegazowana. Ułatwi to sen innym domownikom, bo nie będą budzeni
w trakcie nocy podczas krzątania się po kuchni.
2. Ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny osobistej, czyli myć się codziennie, zmieniać
ubrania, myć włosy. Człowiek lepiej się czuje, kiedy jest w towarzystwie czystych,
zadbanych ludzi, niż miałby być wśród tych, ubrudzonych od stóp do głów.
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3. Oprócz zdrowego odżywiania oraz dbania o higienę osobistą ważne jest, aby uprawiać

sport. Najlepiej codziennie
spacerować

co

najmniej

2 godziny. Człowiek wtedy
nie męczy się tak jak przy
bieganiu czy czymś innym,
lecz po prostu idzie. Dobrze jest
też – w przypadku uczniów –

czynnie uczestniczyć w zajęciach
wychowania fizycznego.

4.

Nie

powinno

się

zaniedbywać snu. Spanie
musi

zajmować

najmniej
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co
godzin

dziennie. Warto kłaść się
wcześnie,

aby

potem

wcześniej wstać. Dobrze
jest spać na łóżku, oraz
pościeli odpowiedniej dla
nas. Dla ludzi otyłych
warto wybrać materac
twardy, natomiast dla szczupłych miękki. Poduszka powinna być odpowiednia to stylu spania.
Wykonana z piór i jedwabiu nie nadaje się dla alergików.

Przygotowały: Dominika Osiak i Andżelika Kąkol
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O czym szumią dęby?
24-29. 03.16 r. - wiosenna przerwa świąteczna.
8. 03. 16 r. - Dzień Kobiet. Tego dnia chłopcy przygotowali dla swoich koleżanek miłe
niespodzianki.
15. 03. 16 r. – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Latowiczu odbyły się eliminacje do XXXIX
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Naszą szkołę reprezentowały: Martyna
Zawadzka oraz Andżelika Kąkol pod opieką pani Lucyny Kulmy.
W gminnym konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną, ogłoszonym przez DPS Pod
klonami w Transborze, II miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej zajęła kl. III
naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Radzio.
14-16. 03. 16 r. – rekolekcje wielkopostne w parafii Latowicz .
21. 03.16 r. – Pierwszy Dzień Wiosny. Naszą szkołę objęła we władanie zieleń. Pojawiła się
na korytarzu, królowała w ubraniach, a nawet zagościła w potrawach.
31. 03. 16 r. – Radosław Bontruk zajął II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Historycznym
„Śladami starożytnych cywilizacji” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 im.
Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim.
5. 04. 16 r. – sprawdzian szóstoklasisty.
20. 04. 16 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23 . 04. 16 r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W naszej szkole postanowiliśmy
zorganizować z tej okazji spotkanie z bohaterami lektur. Zadaniem uczniów było przebranie
się za ulubiona postać literacką i przygotowanie informacji na jej temat.
25. 04. 16 r. – z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas starszych pod opieka p. Jadwigi Sikory
przygotowali niezwykle ciekawe przedstawienie . Poznaliśmy Wilka i Wiewióra, którzy
poprzez zaśmiecanie lasu sprowadzili na siebie kłopoty zdrowotne.
29. 04. 16 r. – w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, przygotowana przez uczniów klasy szóstej pod opieką p. Lucyny Kulmy.
1. 05. 16 r. – Święto Pracy
2. 05. 16 r. – Dzień Flagi Państwowej
3. 05. 16 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja
9. 05. 16 r. – p. Jadwiga Sikora przygotowała dla uczniów naszej szkoły pokaz
eksperymentów.
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16. 05. 16 r. – klasa pierwsza odwiedziła stolicę naszego powiatu-Mińsk Mazowiecki.
Uczniowie obserwowali ruch miejski. Odwiedzili bibliotekę, park , plac zabaw ,dworzec,
pocztę. Wysłali też listy do rodziców.
18. 05. 16 r. – Bartosz Zawadzki i Małgorzata Stankiewicz otrzymali wyróżnienia w VI
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci zorganizowanym przez KRUS, a tym roku
realizowanym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi-niebezpieczne atrakcje w wakacje".
20. 05. 16 r. – w szkole w Wielgolesie odbył się III konkurs Poezji Obcojęzycznej pod
patronatem wójta naszej gminy p. Bogdana Świątka Górskiego -II miejsce zajął Radosław
Bontruk.
25. 05. 16 r. – uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
31. 05. 16 r. – Czy to magia?- Nie, to czysta nauka. Pod tym hasłem odbyły się w naszej
szkole niecodzienne pokazy doświadczalne grupy Zaelektryzowani.
1. 06. 16 r. – ognisko z okazji Dnia Dziecka zorganizowane dla uczniów i ich rodziców.
2. 06. 16 r. – apel zorganizowany w ramach profilaktyki agresji i przemocy.
3. 06. 16 r. – biwak kl. IV i V.
7. 06. 16 r. – wycieczka do Łodzi.
10. 06. 16 r. – XII Festiwal Piosenki i Poezji Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych i
Przedszkoli zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku
Mazowieckim. Radosław Bontruk, zdobył wyróżnienie w kategorii: poezja, klasy IV-VI.
16. 06. 16. r. – wieczorek pożegnalny klasy szóstej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie
klas IV-VI, rodzice i nauczyciele.
23.06.16 r. – wycieczka do parku rozrywki Farma Iluzji.
24. 06. 16 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16.

Przygotował: Bartosz Zawadzki
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KĄCIK KULINARNY
SAŁATKA OWOCOWA
Składniki:
- 1 banan
- 1 jabłko
- 1 kiwi
- 2 połówki brzoskwini z puszki
- 2 łyżki soku z brzoskwini z puszki
Przygotowanie:
Banana, jabłko i kiwi obieramy i kroimy w
kostkę. Brzoskwinię również kroimy w
kostkę. Pokrojone owoce wkładamy do
miski i dodajemy sok z brzoskwini, mieszamy. Przekładamy do salaterek.

ZIELONE CIASTO
Składniki:
Ciasto: 4 jajka, 1 szklanka cukru, 3/4 szklanki oleju, 2,5 szklanki mąki krupczatki (możemy
zastąpić 2 szklankami mąki tortowej i 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej), 1/3 łyżeczki aromatu
waniliowego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki sody, 300g świeżego
szpinaku lub 450g mrożonego ( ze świeżym jest ładniejszy kolor)
Krem: 500g schłodzonej śmietanki kremówki 30% lub 36%, 4 łyżeczki żelatyny, 3 łyżki cukru
pudru, skórka starta z 1/2 cytryny, 1 opakowanie cukru wanilinowego 16g
Do nasączenia: 1/4 szklanki zaparzonej herbaty, 3 łyżki soku z cytryny, 2 łyżeczki cukru pudru
Dodatkowo: pestki granatu do posypania
1. Świeży szpinak umyć i bardzo dobrze osączyć, zemleć w blenderze. Mrożony rozmrozić i
również dobrze osączyć (jeśli szpinak nie będzie rozdrobniony to również go zemleć w
blenderze).
2. Mąkę przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia, sodą.
3. Piekarnik nastawić na 170oC na funkcji góra-dół.
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4. Jajka ubić z cukrem na puszystą pianę, ubijać mikserem ustawionym na najwyższe obroty
przez około 6 minut. Następnie, ciągle mieszając łyżką lub szpatułką, wlać powoli olej. Dodać
zmielony szpinak, aromat, wymieszać. Wsypać mąkę i delikatnie, ale dokładnie wymieszać
szpatułką.
5. Ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 26cm wyłożonej papierem do pieczenia, tylko
dno. Wyrównać i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 60-65 minut. Piekłam
na najniższym poziomie piekarnika.
6. Ciasto po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowitego ostygnięcia (może troszkę opaść).
7. Ostygnięte ciasto ostrożnie wyjąć z blaszki (nożem oddzielić od brzegów tortownicy).
Poziomo odciąć około 1/3 ciasta (jeśli ciasto zbyt przypiekło się z wierzchu i jest brązowawe,
to proszę najpierw odciąć wierzch) i skruszyć je w rękach na okruszki. Pozostały blat ciasta
włożyć z powrotem do tortownicy. Składniki do nasączenia wymieszać i gotowym ponczem
nasączyć biszkopt w blaszce.
Krem:
8. Żelatynę zalać 6 łyżkami zimnej wody i odstawić na około 10 minut, żeby napęczniała.
Następnie żelatynę podgrzewać, ciągle mieszając, aż całkowicie się rozpuści, zdjąć z ognia.
9. Śmietankę kremówkę ubić na sztywno z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Dodać do
niej powoli, cały czas miksując, ciepłą żelatynę. Na końcu wsypać skórkę z cytryny,
wymieszać.
10. Gotowy krem wyłożyć na ciasto w tortownicy. Wierzch posypać pokruszonym ciastem i
pestkami granatu. Ciasto wstawić do lodówki na około 2-3 godziny.
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Humor spod szkolnej ławki
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do
nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?

- Jaka jest różnica między zwykłym
zającem a latającym?
- Latający ma na plecach orła.

Pan Nowak pyta pana Kowalskiego:
- Sąsiedzie, odrobił pan już lekcje swojemu
synowi?

Mówi informatyk do informatyka:
- Dość już tego grania, dość
programowania, dość już komputera na
dziś. Czas coś poczytać.
I zaczął czytać e-booka.

- Tak.
- A da pan spisać?

Koń w pełnym galopie ucieka przed stadem
wygłodniałych wilków, co chwilę obraca się za
siebie i widzi że wilki są coraz bliżej. W pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że nie
zdoła im uciec i jedynym ratunkiem będzie
ucieczka na drzewo. W ostatniej chwili udaje
mu się wdrapać, zdyszany siedzi na gałęzi, a tu
ku jemu zdziwieniu obok siedzi krowa.
Zaskoczony pyta:
-Co ty tutaj robisz?
-Wisienki sobie jem
- Jak to? Przecież to jest grusza?
- No wiem, ale ja sobie w słoiczku przyniosłam.

W pociągu jest wielki tłok, pasażerowie
stoją w przedsionkach. Nagle słychać głos
z oddalonego przedziału:
- Lekarza, czy jest tutaj jakiś lekarz?
Z końca wagonu przez tłum ludzi przeciska
się lekarz, po dotarciu na miejsce słyszy
pytanie:
- Choroba gardła na sześć liter?

- Gdybym kiedyś miał funkcjonować tylko
dzięki jakiejś maszynie, to proszę, odłącz
mnie.
- Nie ma sprawy.
- Ej, co ty robisz? Zostaw ten router!

- Chciałbym kupić synowi długopis na
urodziny - mówi klient do sprzedawcy.
- To ma być niespodzianka? - pyta
zdziwiony ekspedient.
- Tak, bo syn spodziewa się motocykla.
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Golden Retrievery to doskonałe psy myśliwskie i rodzinne. Jeśli jednak ktoś szuka psa
do stróżowania lub obrońcy domu powinien raczej rozejrzeć się za inną rasą. „Golden” może
zalizać na śmierć złodzieja, a włamanie do domu po prostu przespać. Psy te uwielbiają
pracować i przebywać z człowiekiem, absolutnie nie nadają się do trzymania na łańcuchu
z dala od ludzi. Bardzo łatwo się uczą i chętnie powtarzają te same ćwiczenia, są urodzonymi
aporterami, co jest wykorzystywane m.in. w rehabilitacji niepełnosprawnych; psy przynoszą
zakupy, podnoszą telefony itp. „Goldeny” uwielbiają wodę, jeszcze bardziej bagna i błota.
Są to psy myśliwskie, w czasie polowania ich zadaniem jest przynoszenie ustrzelonej
zwierzyny wprost pod nogi właściciela. Energiczne i aktywne, lubią długie spacery, ale także
wylegiwanie się na kanapie.
Częstotliwość karmienia:


szczeniak do 4 miesiąca – 4 razy dziennie



szczeniak do 8 miesiąca – 3 razy dziennie



pies powyżej 8 miesiąca – 2 razy dziennie

Z pierwszą kąpielą powinniśmy poczekać, aż nasz piesek zakończy cały cykl szczepień.
Dbając o jego bezpieczeństwo; zwłaszcza w okresie kiedy jako maluch jest podatny na infekcje
i przeziębienia, musimy pamiętać o kilku sprawach. Kąpiemy psa w ciepłej wodzie, używając
do tego odpowiednio dobranego szamponu (w sklepach zoologicznych można dopasować taki
produkt adekwatny do wieku psa). Powinniśmy zadbać o komfort, dobre samopoczucie i
bezpieczeństwo naszego „Goldena” podczas kąpieli, gdyż pierwszy taki zabieg może okazać
się dla niego nieco stresujący. Po kąpieli dokładnie musimy wysuszyć psa. Pies po kąpieli nie
powinien wychodzić na spacer przez kilka godzin.

Mały Golden

12

UWAGA
„Goldeny” kochają wodę, a ich mokre uszy niestety nie schną od wewnątrz tak szybko, jak na
przykład u owczarków. W takim wilgotnym środowisku łatwo rozwijają się grzyby i
gronkowce. Dlatego uszy naszego pupila należy systematycznie czyścić i suszyć.

Duży Golden

Przygotowała: Dominika Osiak
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ROZRYWKA
Znajdź 21 ukrytych haseł. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie.
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