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Głosowanie na Samorząd Uczniowski jest ważne,
bo musimy wybrać osoby, które rozważnie będą
rozwiązywać nasze problemy, podejmować ważne
decyzje związane z naszą szkołą.

Nie powinniśmy zwracać uwagi na to czy
głosujemy na znajomego. To musi być ktoś
odpowiedzialny.

Liczę na to, że wasze głosy trzymały się tego!

Znamy już wyniki! Osoby które zebrały
najwięcej głosów to:

Roksana Pyrcz VII c

Adaś Mateusz VI b

Myszkowski Kacper IV a

Antończyk Julia VIII c

Puzior Bory IV c

Pełka Maciej VI a

Róg Łukasz VIII d

Maciąg Maja VII a

Ardelli Emili V b

Czernik Zuzanna VI b

Gratulujemy!:)
Gadułka

Z dziennika ucznia

Poniedziałek, 3 IX 2018

Imieniny: Izabeli, Szymona.

O rany! Znowu zaczyna się szkoła! Pobudka
o 6. 40, a mój brat Igor śpi sobie do 9. 00
w najlepsze. Ale cóż zrobić, skończyła się laba.
Dobrze, że dzisiaj w szkole tylko apel na
rozpoczęcie roku szkolnego. W drodze do szkoły
zaszedłem do mojego przyjaciela Bartka, przez
którego ślamazarność o mały włos nie
spóźniliśmy się na apel. Po wszystkich
uroczystościach i przemówieniach Dyrektora
rozeszliśmy się do klas. W sali rozmawialiśmy
z wychowawcą o sprawach organizacyjnych,
książkach i planie lekcji – same nudy! Na
szczęście tego dnia miałem jeszcze dużo czasu na
zabawę z kolegami. Jeździliśmy na rowerach
i graliśmy w gałę, a w domu FIFA na Xboxie. Kiedy
wieczorem zacząłem się pakować uświadomiłem
sobie, że to koniec wakacji.
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Wybory Samorządu Uczniowskiego
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W środę 13 września nasza szkoła
brała udział w trójboju lekkoatletycznym. Z tej
okazji postanowiłam przeprowadzić wywiad z
Roksaną Wargalą, uczennicą naszej szkoły z
klasy 5B.
RED. Gdzie odbyły się tegoroczne zawody?
ROKSANA. Tegoroczne zawody odbyły się
w naszej szkole.
RED. Ile osób było w waszej drużynie?
ROKSANA. Mogę przyznać, że nasza drużyna
była dość liczna. Składała się z ok. 18 osób.
RED. Z jakich szkół były inne drużyny?
Roksana. W trójboju lekkoatletycznym brały
udział inne szkoły takie jak SP3,SP10,SP9.
RED. Jakie konkurencje można było oglądać
na zawodach ?
ROKSANA. Konkurencje z którymi musieliśmy
się zmierzyć były bardzo trudne. Były to: rzut
piłeczką palantową, skok w dal, bieg na 60
metrów, bieg na 600 metrów i bieg na 1000
metrów.
RED. Ile konkurencji udało się wam wygrać?
ROKSANA. Niestety żadnej, ale w biegu na
600 metrów brakowało mi 0,4s do pierwszego
miejsca do 2 miejsca tylko 0,2s. Uzyskałam
trzecie miejsce.
RED.GRATULACJE! Który z trenerów
przygotowywał was do zawodów?
ROKSANA. Do zawodów przygotowali nas
pani Barbara Motka i pan Adam Szaraniec.
RED. Ile trwały przygotowania do zawodów?
ROKSANA. Nasze przygotowania trwały
bardzo krótko bo aż 3 dni, ale tak naprawę
przygotowujemy się na każdej lekcji w-fu.
RED. Czy jesteście zadowoleni z tegorocznych
zawodów?
ROKSANA. Niestety nie. Liczyliśmy na
wygraną. Postaramy się bardziej przy
następnych zawodach. Mamy nadzieję, że
wypadniemy o wiele lepiej.
RED. Jakie były nagrody za udział
w zawodach?
ROKSANA. Każdy z nas dostał po 6 z WF. Nie
możemy zapomnieć również o fantastycznej
zabawie, spędzonych razem chwil oraz
wyciągniętej nauce w uczciwej walce – mowa
tu o Fair Play.
RED. Dziękuję za przeprowadzony wywiad.
Życzę powodzenia w następnych etapach
zawodów i gratuję osiągniętych wyników. Tak
trzymać ! 

Wywiad przeprowadziła: Anna Gałka z 5b

Czy wiesz czym jest „polecie”?
POLECIE- podobnie jak przedwiośnie (czy
przedzimie) należą do uzupełniających pór roku.
Polecie jest porą pomiędzy latem, a jesienią (to
wczesna jesień) gdy średnie, dobowe temperatury
powietrza wahają się między 10-15 st. C.

Dlaczego jesienią liście zmieniają kolor?
Gdy dzień staje się coraz krótszy, a dostęp do słońca
staje się coraz bardziej ograniczony, chlorofil czyli
barwnik zielony rozkłada się na związki proste. Te
z kolei wędrują w głąb rośliny, by drzewo mogło
zatrzymać jak najwięcej cennych wartości i substancji
odżywczych. W miejsce chlorofilu ujawniają się inne
barwniki np. karoten, ksantafil (barwy żółte
i pomarańczowe) czy antosyjany (głównie barwy
czerwone).

Co jest symbolem jesieni?
Symbolem tej pory roku są kasztany.
W przedszkolach dzieci często są zabierane na spacery,
aby je zbierać i robić z nich ludziki. Istnieją jadalne
owoce kasztana. Udowodniono także, że posiadają
one zdolność pochłaniania szkodliwego
promieniowania.

Jesienne dekoracje

Wywiad z Roksaną Wargalą z klasy 5 b
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Przepis na…
… Gofrowe naleśniki z malinami

Potrzebne materiały:
 2 jajka
 1,½ szklanki mąki
 ½ szklanki wody gazowanej
 2 łyżeczki cukry pudru (można jak ja użyć

normalnego cukru)
 1 łyżeczka cukru wanilinowego
 375ml mleka
 ½ szklanki oleju
 1 opakowanie tzw. śnieżki
 200 ml schłodzonego mleka
 garść malin

Sposób przygotowania:
Ciasto
Do oddzielonych od białek i utartych żółtek
dosypujemy cukier puder z cukrem wanilinowym.
Po zmiksowaniu żółtek z cukrem dolewamy ¾
szklanki mleka i wodę gazowaną. Po dolaniu
później oleju i kolejnym miksowaniu wsypujemy
mąkę. Na koniec ubite na sztywną pianę białka
dodajemy do masy, ale tym razem nie miksujemy,
tylko mieszamy łyżką.
Śmietana
Do 200ml schłodzonego mleka wsypujemy
zawartość opakowania śnieżki i miksujemy na
sztywno.
Ciasto smażymy na patelni do naleśników i całość

dekorujemy.
Smacznego!

P

KLUB ROZRYWKI UMYSłOWEJ

CO MOŻNA ROBIĆ JESIENIĄ?

1. Zmienić garderobę: ubierać przyjemne,
ciepłe i kolorowe ubrania.
2. Wypożyczyć masę książek z biblioteki
i wieczorami czytać je pod ciepłym kocem.
3. Pić gorącą herbatę lub czekoladę.
4. Chodzić na długie, jesienne spacery,
słysząc szeleszczące pod nogami liście.
5. Zbierać kasztany!
6. Grać w gry planszowe z kolegami
i koleżankami.
7. Kupić zapachowe świeczki – pasują do
jesiennego klimatu.
8. Wykorzystać wieczory na jakieś rzeczy typu
"zrób to sam".
9. Uśmiechnąć się, bo zaczyna się nowy sezon,
nowe szanse! Uzupełnij kalendarz, kup
kolorowe karteczki do notatek, zaopatrz się
w kolorowe markery… i zaplanuj sobie czas.
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Jesienna krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki zapisane na kartce wraz z imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy
przynieść do biblioteki do 15.12.2018 r. Dla zwycięscy przewidziana jest nagroda.
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