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Gazetka szkolna Dębe Małe

W tym numerze:
• PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
• TRZYMAJ FORMĘ!
• Magiczna podróż – ostatni odcinek

Słowo od redaktora
Drodzy Czytelnicy, w wiosennym numerze opowiemy Wam o niezwykłych
miejscach, które odwiedziliśmy w tym roku szkolnym. Przekonacie się również, jak
zakończyła się magiczna podróż Róży i jej koleżanki. Nie zabraknie także stałych
elementów, takich jak: Rozrywka, Doświadczenia. Zrób to sam oraz Kącik kulinarny.
Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor naczelna
Dominika Osiak
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole odbywały się różne wycieczki.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc.
NASZA MAŁA OJCZYZNA
We wrześniu wybraliśmy się pieszo do Chyżyn do warsztatu samochodowego.
Zobaczyliśmy, jakimi urządzeniami posługują się mechanicy. Tego dnia poznaliśmy też
specyfikę pracy stolarza. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek nad
Świdrem.

WOŁOMIN
W grudniu pojechaliśmy do Wołomina. Najpierw obejrzeliśmy w kinie film Pierwsza
gwiazdka, potem zwiedziliśmy fabrykę bombek choinkowych.
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STOCZEK ŁUKOWSKI
Wiosna to najlepszy czas na
wycieczki

rowerowe,
wybrać

postanowiliśmy

więc
się

do

Stoczka Łukowskiego. Zatrzymaliśmy
się przy pomniku bitwy, stoczonej
przez wojska polskie z Rosjanami w
lutym

1831

bohaterów

r.

walk

Wspominaliśmy
o

niepodległość

naszej ojczyzny.
W pobliżu Stoczka znajduje się park linowy – idealne miejsce dla osób, które lubią
aktywnie spędzać czas.

MIŃSK MAZOWIECKI
W naszym mieście powiatowym zatrzymywaliśmy się w bibliotece i na poczcie.
Zwiedziliśmy także Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
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Trzymaj formę na wiosnę!
21 marca świętowaliśmy początek
wiosny. Uczniowie i nauczyciele przebrali
się za postacie z filmów animowanych
oraz baśni. Wszyscy zaprezentowali swoje
kostiumy.

Następnie

oglądaliśmy

prezentacje o zasadach zdrowego żywienia,
które

wykonali:

Piotrek

Kuśmierczyk,

Patryk Kwiatkowski i Sławek Kupecki.

Później każda klasa przygotowała
zdrowe

drugie

śniadanie

i

przekąskę.

Uczniowie i nauczyciele zjedli wspólnie
posiłek.

Na zakończenie p. Grażyna
Lech poprowadziła zabawy, w które
bawiono się kiedyś na podwórkach, a
p. Marcin Łobodowski zaproponował
ćwiczenia na świeżym powietrzu.

Wykonała: Andżelika Kąkol
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Lampa Lava
Potrzebne:
 szklanka wypełniona olejem (do 3/4 wysokości)
 1/4 szklanki wody
 barwnik spożywczy
 tabletka musująca (Wapno, Witamina C lub Magnes)
Sposób przygotowania:
Do wody dolejcie klika kropli barwnika i całość wlejcie do szklanki z olejem. Pierwsze
wrażenia wywołają u Was efekt WOW, bo wlewana woda już zacznie przypominać bąbelki.
Następnie do tej mikstury dodajcie tabletkę musującą i gotowe! Życzymy miłej zabawy 

Kącik kulinarny
Smakowite pingwinki
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Balonik, który sam się nadmuchuje

Potrzebne rzeczy:
 ocet spirytusowy,
 soda oczyszczona,
 balon,
 plastikowa butelka,
 lejek i łyżeczka
Sposób przygotowania:
Do balonu wsypujemy dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Możemy w tym celu użyć lejek
i łyżeczkę. Do butelki wlewamy niewielką ilość octu. Delikatnie nakładamy balonik na
butelkę. Ważne, żeby w trakcie nakładania soda nie przesypała się do butelki.
Unosimy balonik do góry, by soda wpadła do butelki. Obserwujemy efekt 

Opracowała: Dominika Osiak
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Kącik kulinarny
WESOŁE NALEŚNIKI
Będziesz potrzebować:
Ciasto naleśnikowe
2 szklanki mąki,1 szklankę mleka,1 jajko,1/4 szklanki cukru, łyżeczkę oleju, 1/4
szklanki wody gazowanej;
Dowolne owoce do dekoracji.
Wykonanie:
Do miksera wsypujemy mąkę, cukier, dodajemy 1 jajko, mleko i na koniec kilka
kropel oleju. Można dodać też trochę wody gazowanej, wtedy naleśniki będą bardziej
puszyste. Wszystko miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Następnie smażymy
małe naleśniki. Potem ozdabiamy owocami na przeróżne sposoby.
Naleśniki wyglądają i smakują wyśmienicie.
Smacznego i wesołej zabawy!

Więcej inspiracji na: www.miastodzieci.pl
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Dominika Osiak

Róża znalazła na strychu niezwykły kwiat, który kwitł, choć od dawna nikt go nie
podlewał. Kiedy go dotknęła, wysypał się na nią pył, umożliwiający podróże w czasie
i przestrzeni.

Dziewczynka opowiedziała o wszystkim nowej przyjaciółce Sarze.

Po skończonych lekcjach obie powędrowały do domu Róży. Najpierw zjadły obiad, potem
odrobiły lekcje i poszły na strych.

Sara obejrzała starą doniczkę z kwiatem. Wzięłyśmy

do ręki magiczny

pyłek i ujrzałyśmy wszystkie kolory świata. Było ich tak wiele, że aż w głowach
nam się zaczęło kręcić. Sara trochę się przestraszyła, ale złapałam ją za rękę
i od razu zrobiło jej się raźniej.
-Saro, a oto jest pan Dawad – powiedziałam.
-Dzień dobry. Widzę Różo, że posłuchałaś moich rad i przyprowadziłaś ze sobą
zaufaną przyjaciółkę - odparł miłym tonem pan Dawad.
-Jejku, jaki pan jest kolorowy! Taki śliczny! - zachwycała się Sara.
Pan Dawad zaproponował oprowadzenie po magicznej krainie, która
nazywała się Tęczowica. Mieszkali w niej mali Ludkowie, którzy byli bardzo
kolorowi, jak wszystko w tej krainie. Pracowali w chmurach. Naprawiali je, żeby
na każdej planecie i w każdej krainie świeciło słońce. Jeśli gdzieś potrzebny był
deszcz, to bez problemu go wytwarzali. Dostawali za to tęczowe pieniądze.
Dawad wszystko opisywał tak pięknie, że można by powiedzieć, że Tęczowica nie
ma żadnych wad, jednak myliłyśmy się.
- Niestety, nie wszystko jest takie kolorowe... Po drugiej stronie rzeki mieszka
zły czarnoksiężnik Rowad. Robi wszystko, żeby nam uprzykrzyć życie! powiedział smutnym tonem.
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- Opowiesz nam coś o nim? – spytała Róża.
- Dowiecie się o tym w swoim czasie – szepnął Dawad.
Gdy spacerowałyśmy po krainie, poznałyśmy wielu sympatycznych Ludków.
Najbardziej polubiłyśmy Andrzejka. Był malutki, wesolutki i niesamowicie
gadatliwy. Jego opowieści bardzo nas rozbawiły. Nagle coś stuknęło, puknęło
i zaczął padać deszcz. Wszyscy mieszkańcy krainy przestraszyli się, bo to nie
była pora na deszcz.
- O nie! To Rowad! Ratujcie się! – krzyczeli.
- Co się dzieje!? – zastanawiałyśmy się.
- Uciekajcie!
Przerażeni Ludkowie szybko schowali się w swoich domach, a my byłyśmy
tak zdezorientowane, że nie mogłyśmy zrobić ani kroku. Zostałyśmy same
na polanie. Nie miałyśmy pojęcia, że Rowad próbuje zniszczyć tą krainę dlatego,
że nienawidzi kolorów, szczęśliwych istot i ludzi. Ma na nich uczulenie. Gdy nas
zobaczył, wpadł w furię!
- Ludzie!? Istoty kolorowe i radosne!!!? Co wy tu robicie? Najpierw zabiję was,
a potem resztę! – syczał złowieszczo czarnoksiężnik.
- Dlaczego jesteś taki zły? – zastanawiałam się.
- Jak śmiesz się do mnie odzywać!
- Mogę mówić co chcę! Nie pozwolę ci zniszczyć tak pięknych rzeczy!
- Ja też nie pozwolę! – krzyknęła Sara.
Gdy mieszkańcy usłyszeli, jak odważnie rozmawiamy z czarnoksiężnikiem,
postanowili wyjść z domów. Wtedy Rowadowi zrzedła mina.
- Dalej, naprzód, przeciwstawmy się wspólnie temu złu! – dodawały im otuchy.
- Uciekaj stąd zły Rowadzie! Już cię tu nie ma! – krzyczeli mieszkańcy.
Wszyscy zaczęli obrzucać Rowada tęczą i kolorowymi cukierkami.
Czarnoksiężnik się zmniejszał, zmniejszał aż zupełnie zniknął!
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- Wygraliśmy! Wygraliśmy! Nigdy nie mieliśmy siły i odwagi, żeby się mu
sprzeciwić! To dzięki wam! Dziękujemy! – radowali się mieszkańcy.
Dawad proponował, żebyśmy zostały u nich na zawsze, lecz powiedziałyśmy,
że jednak wolimy mieszkać na swojej planecie.
- Obiecujemy, że niedługo was odwiedzimy.
- Zapraszamy, zapraszamy. Miłej podróży!
Nie wiedziałyśmy, jak się stamtąd wydostać. Gdy zobaczyłyśmy tęczę,
zaczęłyśmy iść w jej kierunku i nagle znalazły się na strychu.
- Ojej. Mama się pewnie martwi! – powiedziałam.
Pobiegłyśmy do kuchni. Okazało się, że nie minęła nawet jedna godzina!
- Rozumiesz coś z tego? – szepnęłam.
- Nie, ale następnym razem jak tam pójdziemy, to się dowiemy – uśmiechnęła się
Sara.
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ROZRYWKA
Znajdź 15 słów wakacyjnych a z pozostałych liter ułóż hasło, powodzenia 
W
A
K
A
C
J
E
L

L
K
G
Ó
R
Y
T
O

P
A
R
A
S
O
L
D

M
C
W
I
E
Ś
O
Y

A
J
N
A
M
I
O
T

K
A
P
E
L
U
S
Z

W
O
D
O
S
P
A
D

K
L
A
P
K
I
R
K

M
I
A
S
T
O
A
O

A
R
Z
E
K
A
K
T

Uwaga!!!! Niektóre litery mogą należeć do dwóch wyrazów! Np.
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Humor
Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy
mówi:
- Podobał ci się film?
- Nie.
- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.

Student pyta kumpla:
- Co jesteś taki smutny?
- A bo wywalili mnie z szkoły.
- A za co?
- A skąd mam wiedzieć? Ponad pół roku
mnie tam nie było.

Pani na lekcji przyrody pyta dzieci, jakie
mają zwierzęta.
Kasia mówi:
- Ja mam psa.
Bartek mówi:
- Ja mam kota.
- A ty Jasiu co masz? - pyta pani.
- Ja mam kurczaka w zamrażalniku.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie
odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Wykonała: Andżelika Kąkol
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