Sówka
18/14
Gazetka uczniów
Zespołu Szkół Publicznych
w Sowiej Woli
Rozpoczynamy działalność w
nowym roku szkolnym 2014/2015.
Jesteśmy w trakcie organizowania
nowego zespołu redakcyjnego i
zapraszamy
do
współpracy
wszystkich chętnych uczniów naszej
szkoły. Zgłoszenia do stałej lub
okazjonalnej działalności należy
kierować
na
adres
mailowy
sowka108@wp.pl.

Aforyzmy o szkole
Wiedzę możemy zdobywać od
innych, ale mądrości musimy
nauczyć się sami.
Adam Mickiewicz
Nauka w szkołach powinna być
prowadzona w taki sposób, aby
uczniowie uważali ją za cenny dar, a
nie za ciężki obowiązek.

W nowym roku szkolnym życzymy:
Gronu
Pedagogicznemu
wiele
wytrwałości i jak najlepszych
efektów w pracy dydaktycznej i
wychowawczej.
A Wam koleżanki i koledzy, dużo
cierpliwości, uporu i satysfakcji, w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności
oraz osiąganiu wyznaczonych celów.

Albert Einstein
Naucz mnie sztuki małych kroków.
Antoine de Saint - Exupery
Ludzie uczą się w 25 procentach od
mistrza, w 25 procentach słuchając
samych siebie, w 25 procentach od
przyjaciół, a w 25 procentach uczy
ich czas.
Paulo Coelho
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Samorządy klasowe

RADA RODZICÓW
w Zespole Szkół Publicznych
w Sowiej Woli rok szkolny
2014/2015
1. Przewodnicząca:
Pani Justyna Mroczkowska
2. Zastępca:
Pani Aneta Skarżycka
3. Skarbnik:
Pan Piotr Garbacki
Rada Rodziców w Zespole Szkół
Publicznych w
Sowiej Woli
informuje, że na rok szkolny
2014/2015 została ustalona składka
w następującej wysokości:
 40 zł na pierwsze dziecko
 30 zł na drugie dziecko
 20 zł na trzecie dziecko
Wpłaty można dokonywać w szkole
do opiekuna Rady Rodziców Pani
Agnieszki Kowalewskiej, bądź na
konto:
Rada Rodziców w Zespole Szkół
Publicznych w Sowiej Woli
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w
Łomiankach Oddział Czosnów
70 8009 1046 0000 3795 2002 0001

Klasa IV
Przewodniczący : Dominika
Nosarzewska
Zastępca: Aleksandra Kowalewska
Skarbnik: Bartosz Ciesielski
Klasa V
Przewodniczący : Adrian
Wróblewski
Zastępca: Hubert Maliszewski
Skarbnik: Paulina Szewczyk
Klasa VI
Przewodniczący : Marcin Niedziński
Zastępca: Wiktoria Donefner
Skarbnik: Zofia Roszkowska
Klasa I Gimnazjum
Przewodnicząca : Iwo Śledziński
Zastępca: Paulina Oszczyk
Skarbnik: Klaudia Gołębiewska
Klasa II Gimnazjum
Przewodniczący : Ewelina
Zwolińska
Zastępca: Krystian Kompiński
Skarbnik: Szymon Krygier
Klasa III Gimnazjum
Przewodnicząca : Agnieszka
Orzechowska
Zastępca: Oliwia Sawicka
Nowi uczniowie w naszej szkole:
Klasa I
Adela Cydzik
Kamila Kowalewska
Klasa III
Dawid Szybowski
Klaudia Krosnowska
Agnieszka Orzechowska

Samorząd szkolny

Przewodniczący : Paulina
Oszczyk
Zastępca: Ewelina Zwolińska
Skarbnik: Riain McGuire
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Na dobry początek...

9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji;
a) mój pokój był przewietrzony, nikt mi
nie przeszkadzał, a wszystkie potrzebne do
nauki rzeczy były w zasięgu ręki,
b) towarzyszyła mi ulubiona muzyka i
moje zwierzątko,
c) nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję od
kolegów na przerwie,
10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą
ocenę;
a) uważam, że to wina nauczyciela,
b) analizuję, jakie błędy popełniłem i
staram się poprawić,
c) szybko o tym zapominam, życie toczy
się dalej,
11. Nauka jest dla mnie;
a) jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają
mi czas,
b) przykrą koniecznością,
c) okazją do poznania ciekawych zdarzeń,
ludzi, świata,
12. Zdaniem nauczycieli i rodziców
jestem uczniem;
a) zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale
niezbyt pracowitym,
b) mało aktywnym, ani dobrym, ani złym,
c) pracowitym, systematycznym, pilnym.

Na początku roku szkolnego warto sobie
zadać pytanie: „Czy umiem się uczyć?”. W
związku z tym proponujemy każdemu
przeprowadzenie poniżej podanego testu:
1. Gdy mam odrabiać lekcje;
a) czuje, że nie mam na to ochoty, ale
wykonuje swój obowiązek,
b) robię to chętnie, bo wiem, że uczę się
dla siebie,
c) odkładam to ciągle na później,
2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian;
a) spokojnie powtarzam wiadomości,
b) zaczynam chorować,
c) muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę
się systematycznie,
3. Kiedy się uczę;
a) chcę jak najszybciej skończyć i wyjść
na dwór,
b) skupiam uwagę na tym, co chcę
zapamiętać,
c) przychodzą mi do głowy bardzo różne
myśli…
4. Na moim biurku;
a) jest wszystko, czego potrzebuję w
czasie odrabiania lekcji,
b) panuje artystyczny nieład, w którym
gubią się ołówki i zeszyty,
c) nie mam biurka, odrabiam lekcje w
kuchni lub na ławie przed telewizorem,
5. Odrabiam lekcje;
a) od razu po przyjściu ze szkoły lub
bezpośrednio po lekcjach w świetlicy,
b) późnym wieczorem lub w nocy,
c) po posiłku i krótkim odpoczynku,
6. Gdy mam dużo nauki;
a) siedzę nad książkami kilka godzin bez
przerwy,
b) zniechęcam się i rezygnuję,
c) robię krótkie przerwy na odpoczynek,
7. Uczę się;
a) w domu, w ciszy i spokoju, czasami w
świetlicy,
b) tylko w świetlicy,
c) w szkole na przerwie,
8. Kiedy czegoś nie rozumiem;
a) staram się to pominąć, odkładam naukę
na później,
b) proszę o pomoc nauczyciela, rodziców,
kolegów,
c) szukam wskazówek w podręczniku,

PUNKTACJA:
Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a,
5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12c.
Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 2c, 3c, 4b,
5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a, 12a.
0 punktów za odpowiedzi:
1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b,
12b.
PODSUMOWANIE:
20-24p.
Znasz zasady uczenia się i umiesz je
zastosować w życiu.
15-20p.
Prawdopodobnie Twoje możliwości są
większe niż rezultaty, które osiągasz.
9-14p.
Chyba nie jesteś najlepszym uczniem.
0-8p.
Niestety, nie masz się czym pochwalić.
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skupieniem podczas całej trasy, aby nie
zapomnieć o konieczności potwierdzenia
dotarcia do rozmieszczonych na trasie
punktów kontrolnych.
Uczestnictwo w zawodach sprawiło
dzieciom i młodzieży wiele radości. Wszyscy z
nich zasłużyli na gratulacje! Trzeba podkreślić,
iż rywalizacja była niezwykle wyrównana,
gdyż różnice poszczególnych zawodników w
czasach ukończenia biegu czy też jazdy
rowerowej na orientację wynosiły często tylko
sekundy!
Wśród
uczniów
szkół
podstawowych, którzy najszybciej pokonali
trasę znaleźli się: Dawid Kubiak (4,20 min –
SP Kazuń Nowy), Adrian Wróblewski (4,29
min – ZSP Sowia Wola), Samuel Kurkowski
(4,36 min – ZSP Cząstków Maz.) oraz Marta
Ciesielska (4,45 min – ZSP Sowia Wola),
Klaudia Kordek (4,50 min – SP Kaliszki),
Natalia Markowska (4,53 min – ZSP Kazuń
Polski).
Najlepszymi
zawodnikami
z
gimnazjów byli zaś: Kamil Salwoski (4,40 min
– ZSP Małocice), Kamil Kowalski (4,42 min –
ZSP Sowia Wola), Michał Olejnik (5,13 min –
ZSP Sowia Wola) oraz Natalia Maliszewska
(5,32 min – ZSP Sowia Wola), Natalia Swęda
(5,53 min – ZSP Kazuń Polski), Karolina
Kwaśniewska (6,52 min – ZSP Cząstków
Maz.).
Po udanych zmaganiach sportowych
dla wszystkich obecnych zorganizowany był
poczęstunek, który pozwolił zregenerować siły
i spędzić czas w miłej atmosferze.
Serdeczne podziękowania
należy
skierować do Pana Marka Dobrowolskiego,
którego bogate doświadczenie w biegach na
orientację
umożliwiło
profesjonalną
organizację
zawodów.
Podziękowania
kierujemy również do Pana Dyrektora Emila
Wróblewskiego, który czynnie włączył się w
organizację Spartakiady, a także dla Pana
Wójta Antoniego Krężlewicza, który sprawił
wielką przyjemność uczestnikom, wręczając
im jakże cenne nagrody: namioty, kurtki,
śpiwory – doskonałe przedmioty, które można
wykorzystać przy okazji podziwiania walorów
turystyczno - rekreacyjnych Gminy Czosnów,
pozostając w kontakcie z naturą.
Radosław Kamiński

Spartakiada Sportowa

W dniu 5 września 2014 r. w ramach
VIII Dni Czosnowa w Zespole Szkół
Publicznych w Sowiej Woli odbyła się
Spartakiada Sportowa. To wielkie sportowe
święto promowało walory turystyczne i
rekreacyjne Gminy Czosnów oraz zdrowy styl
życia w kontaktach z naturą, realizując tym
samym cele projektu „Imprezy turystycznorekreacyjne promujące lokalne walory
turystyczne Gminy Czosnów i Kampinoskiego
Parku Narodowego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla małych projektów.
Podczas
tegorocznej
Spartakiady
uczniowie szkół podstawowych rywalizowali
w dotychczas nie wszystkim znanej i
jednocześnie wymagającej dyscyplinie – biegu
na orientację, zaś gimnazjaliści w równie
interesującej jeździe rowerowej na orientację.
Udział w zawodach był dla młodzieży nowym
doświadczeniem. Niektórzy podchodzili do
niego z obawą czy oby na pewno odnajdą
właściwą drogę do punków kontrolnych po
wyznaczonej w lesie trasie. Wszelkie obawy
okazały się jednak nieuzasadnione. Dzieci
doskonale sprawdziły się w nowym
doświadczeniu,
które
oprócz
wysiłku
fizycznego wymagało od nich orientacji w
terenie, aby jak najszybciej przebiec ponad
kilometrową trasę czy też pokonać ponad
dwukilometrową trasę rowerem. Uczestnicy
zawodów musieli wykazać się również
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Szkolne mistrzostwa w piłce
nożnej

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM
Pierwszą z dyscyplin, w jakiej
mieli okazję zmierzyć się chłopcy z
gimnazjów z Gminy Czosnów były
szkolne mistrzostwa w piłce nożnej,
które odbyły się w dniu 11 września
2014 r. w ZSP Kazuń Polski. Idealna
w ten dzień pogoda pozwoliła na
rozegranie turnieju na boisku
tartanowym. Reprezentanci ZSP
Sowiej Woli: Kamil Kowalski,
Paweł
Kowalski,
Krystian
Kompiński, Kamil Kurek, Adam
Matys, Alan Mroczkowski, Michał
Olejnik, Dawid Oszczyk, Krystian
Wojtasiewicz, Patryk Ziulczyk, dali
z siebie wszystko, co pozwoliło im
zająć drugie miejsce na podium.

18 września w Łomnie zacięte
rozgrywki stoczyli uczniowie szkoły
podstawowej. Zawody po raz
pierwszy odbywały się na murawie.
Reprezentanci
naszej
szkoły,
prowadzeni przez pana Emila
Wróblewskiego i pana Radosława
Kamińskiego wywalczyli złoty
medal.
Naszej mistrzowskiej drużynie,
która walczyła w składzie: Tomasz
Zawadzki, Adrian Wróblewski,
Bartłomiej
Stefański,
Mateusz
Tarsała, Bartosz Jabłoński, Jakub
Garbacki, Adam Paczkowski, Hubert
Maliszewski, Adam Wieczorek
GRATULUJEMY
i
życzymy
dalszych sukcesów, nie tylko w piłce
nożnej,
ale
też
w
innych
dyscyplinach sportowych.
Tabela końcowa:

Tabela końcowa:
1.
2.
3.
4.
5.

ZSP Łomna 12 pkt. 12-4
ZSP Sowia Wola 9 pkt. 11-6
ZSP Kazuń Polski 4 pkt. 8-8
ZSP Małocice 4 pkt. 4-9
ZSP Cząstków Maz. 0 pkt. 6-14
Radosław Kamiński

1. ZSP Sowia Wola 12 pkt. 10-0
2. ZSP Kazuń Polski 11 pkt. 6-2
3. ZSP Małocice 10 pkt. 4-2
4. ZSP Cząstków Maz. 9 pkt. 5-5
5. SP Kazuń Nowy 7 pkt. 4-7
6. SP Kaliszki 7 pkt. 5-7
(przegrana w bezpośrednim meczu z
SP Kazuń Nowy)
7. ZSP Łomna 0 pkt. 2-13
Adrian Wróblewski
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Jakie rady da Pan uczniom, którzy
mają problemy z nauką języka
niemieckiego?

Wywiad z nauczycielem
języka niemieckiego Radosławem
Myczkowskim

Jak każdego języka, niemieckiego
trzeba uczyć się systematycznie.
Należy słuchać w domu płyt CD z
nagraniami i powtarzać usłyszane
teksty, robiąc przerwy. Trzeba lubić
mówić w obcym języku.
W jaki sposób lubi Pan spędzać
wolny czas?

Dlaczego wybrał Pan zawód
nauczyciela i czy podoba się panu
ta praca?

Najchętniej na świeżym powietrzu,
aktywnie, np. na spacerze z psami,
na wędrówce po Kampinoskim
Parku Narodowym oraz po górach.
Lubię wykonywać różne prace
naprawcze.

Dobrze znoszę tę pracę i lubię
kontakt z młodzieżą. Wybrałem ten
rodzaj pracy, ponieważ daje ona
dużo samodzielności, a ja lubię
języki obce.

Dziękujemy za poświęcony czas i
udzielenie ciekawego wywiadu.

Jak się Pan czuje w naszej szkole.
Jakie były pierwsze wrażenia, a
jakie są teraz?

Uczennice klasy IV
Wycieczka szkolna

Szkoła jest dobrze zorganizowana.
Praca z klasą szóstą jest dla mnie
wyzwaniem. Klasy gimnazjalne są
spokojniejsze.

Nauczyciele
naszej
szkoły
postanowili
zorganizować
wycieczka pięciodniowa „Sudety,
Praga, Skalne Miasto”. Wycieczka
odbędzie się w dniach 04 – 08 maja
2015. Koszt wycieczko 565 złotych
+ koszty biletów wstępu ok. 50
złotych. Uczestnicy muszą posiadać
paszport lub dowód osobisty.
Wszelkich informacji o wycieczce
udzielają panie; Krystyna Poznar i
Beata Ziulczyk, do których chętni
powinni wpłacić po 50 złotych do
końca października.

Czy uważa Pan, że język niemiecki
to
jeden
z
ważniejszych
przedmiotów? Czy zna Pan inne
języki obce?
Język niemiecki ma duże znaczenie
w Europie Środkowej, szczególnie u
sąsiadów graniczących z Niemcami.
Zetknąłem się również z językiem
rosyjskim i angielskim. Lubię języki
europejskie.
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Projekt "Moja przyszłość"

zawodowym prowadzone
przez
panią Annę Szczepańską.
Projekt "Moja przyszłość" ma na
celu
wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniów
szkół
podstawowych
z
terenu
województwa
mazowieckiego
poprzez
rozszerzanie
oferty
edukacyjno - wychowawczej szkół
o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
ukierunkowane na rozwój uczniów .
Zajęcia są bardzo ciekawe,
przeprowadzane różnymi metodami
aktywizującymi uczniów. Do szkoły
zostaną zakupione nowe pomoce
dydaktyczne, które jeszcze bardziej
je uatrakcyjnią. W planie mamy
również wycieczki, na początek do
Muzeum Techniki i Centrum Nauki
Kopernik.
Olga Kowieska

Od początku września 2014
roku w naszej szkole realizowany
jest
projekt
Województwa
Mazowieckiego pn. "Wyrównanie
szans
edukacyjnych
uczniów
poprzez
dodatkowe
zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe "Moja
przyszłość".
Jest
on
współfinansowany
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Zajęcia przeprowadzane będą w
dwóch okresach : od września 2014r.
do grudnia 2014r. oraz od stycznia
2015r. do czerwca 2015r. Projekt
przeznaczony jest dla uczennic oraz
uczniów
z
różnego
rodzaju
trudnościami, które w przyszłości
mogą stać się przeszkodą w
kontynuowaniu edukacji. W naszej
szkole w projekcie uczestniczy 18
uczniów z klasy szóstej, którzy
mogą brać udział w następujących
zajęciach:
1. Zajęcia
z
języka
obcego
prowadzone
przez
pana
Sławomira Donefnera.
2. Zajęcia
z
przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych
prowadzone przez panią Beatę
Ziulczyk oraz panią Elżbietę
Dziubę - Markiewicz.
3. Zajęcia związane z poradnictwem
i doradztwem edukacyjno -

Wybory Samorządu Szkolnego

Dnia 26 września odbyły się
wybory do Samorządu Szkolnego.
Do wyborów mogły zgłosić się po
dwie osoby z klas od V szkoły
podstawowej do II gimnazjum. Z
klasy piątej zgłosili się – Hubert
Maliszewski i Paulina Szewczyk, z
klasy szóstej – Zofia Roszkowska i
Marcin Niedzińskim, z klasy
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pierwszej gimnazjum – Riain
McGuire i Paulina Oszczyk oraz z
klasy drugiej gimnazjum – Agata
Parzychowska i Ewelina Zwolińska.
W wyborze swoich przedstawicieli
wzięli udział wszyscy uczniowie
szkoły. Po podliczeniu głosów
samorząd
został
wybrany!!!
Przewodniczącą została Paulina
Oszczyk, a jej zastępcami Ewelina
Zwolińska i Riain McGuire.
Karolina Krygier

dumę i satysfakcję, z jaką przez lata
będziemy nosili imię wybrane przez
nas.
Uczniowie klasy IV

Szukamy patrona naszej
szkoły

 Najlepsza jesień tego nie
zrodzi, czego wiosna nie
zasiała.
 Noc jasna na Michała, zima
ostra i trwała, gdy noc słotna,
zima do końca grudnia lekka i
błotna.
 Około
dni
Wszystkich
Świętych zimę poznasz z
drzew naciętych: Jeśli bowiem
jodła sucha, nie bardzo trzeba
kożucha. Jeśli mokra –
mroźna zima przez długie
czasy potrzyma. Buk im
suchszy – suchsze mrozy.
Wilgotny – mokry czas wróży.
 Otóż wrzesień, a więc jesień,
gospodarze ręce w kieszeń.
 Na Zaduszki słota,
na
Wielkanoc psota.
 Na Zaduszki ziemia jeszcze
sucha, a na Marcina wiatr z
południa dmucha, obaczyma,
lekka będzie zima.
Redakcja

Przysłowia o jesieni

W poszukiwaniu tożsamości
szkoły, jej własnego oblicza, jednym
z priorytetowych działań jest wybór
patrona szkoły. Stanowi on nie tylko
wzorzec
wychowawczy
dla
młodzieży, ale również uczy
poszanowania tradycji, wdraża do
wypracowania
ceremoniału
i
obrzędowości szkoły. Z tego
powodu nie może to być wybór
przypadkowy, nieuzasadniony.
Przy
wyborze
społeczność
szkolna musi kierować się rangą
szkoły i jej znaczącą pozycją w
gminie.
Tylko aktywny udział i poważne
podejście do sprawy wyboru patrona
społeczności szkolnej gwarantuje
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Nasze ulubione zwierzęta

znosi od 10 do 30 jaj, z których po
mniej więcej dwóch miesiącach,
przy temperaturze 28 - 31 st. C
wylęgają się młode mierzące 7-9
centymetrów. Moja agama jest
bardzo ciekawą i inteligentną
jaszczurką. Dość łatwo i szybko
przyzwyczaiła się do mnie i mojej
siostry.
Jest
wspaniałym
zwierzęciem.
Natalia Dziewulska

Agama jest jedną z najczęściej
kupowanych jaszczurek. Swoją
popularność zawdzięcza głównie
sporym rozmiarom i temu, że bardzo
dobrze i łatwo się oswaja.
Jaszczurka
zamieszkuje
suche,
ciepłe sawanny i stepy Australii.
Żyje średnio 10-12 lat, choć zdarzają
się osobniki dożywające 20 lat.
Agama brodata jest typowo dzienną
jaszczurką
prowadzącą
bardzo
aktywny tryb życia. Młode osobniki
karmi się 1-2 razy dziennie
pożywieniem dostosowanym do ich
wielkości (małe świerszcze, małe
karaczany, mączniki). Osobniki
podrośnięte żywi się odpowiednio
większymi owadami co 2-3 dni.
Pierwsze karmienie powinno odbyć
się dwie do trzech godzin po
włączeniu
oświetlenia.
Młode
osobniki odżywiają się głównie
pokarmem zwierzęcym, z kolei
dorosłe agamy również roślinnym
np. bazylią, miętą, jabłkami,
śliwkami. Rozmnażają się tylko
osobniki zdrowe, w dobrej kondycji
i mające przynajmniej 1,5-2 lat. Po
około dwóch miesiącach samica

„Problem z głowy”
Problem wszawicy w szkołach nigdy
nie przestał być aktualny. Zarażenie
tymi niewielkimi pasożytami może
przytrafić się każdemu dziecku i nie
musi być to skutek braku higieny
czy złej sytuacji materialnej rodziny.
Warto wiedzieć…
- wszy nie skaczą i nie pływają, do
zarażenia dochodzi jedynie przez
bezpośredni kontakt głowy z głową,
- wszy głowowe zwykle nie
przenoszą żadnych chorób, jednak
ich kał i ślina mogą powodować
reakcje alergiczne,
- wszawica przenosi się bardzo
szybko, dlatego należy sprawdzać
głowy wszystkich domowników,
- należy sprawdzać głowę dziecka
raz na dwa tygodnie oraz po każdym
powrocie dziecka z wakacji lub
wycieczek szkolnych,
- po wystąpieniu pasożytów należy
powtarzać kurację szamponami
jeszcze przez co najmniej dwa
miesiące.
Redakcja
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następnie wstaw do lodówki
na 20 minut.
Nałóż lody waniliowe na
ciasto
z
herbatników.
Ponownie włóż formę do
zamrażarki na 20 minut.
Ułóż plasterki owoców na
torcie.
Rozgrzej dżem morelowy w
małym rondelku i posmaruj
deser ciepłym dżemem.
Danie
udekoruj
bita
śmietaną. Podawaj zaraz po
przygotowaniu.

Gotuj razem z nami

Tort lodowy ze świeżymi owocami
Składniki:
8 łyżek lodów waniliowych,
200 gramów herbatników,
75 gramów masła,
1 łyżka cynamonu,
2 owoce kiwi,
8 truskawek,
50 gramów borówki,
25 gramów dżemu
morelowego,
100 mililitrów śmietany
kremówki.

Szyszki
Składniki:
1/2 kg krówek (miękkich i
ciągnących),
1/2 kostki margaryny "Kasia",
2 łyżki kakao,
12-15 dag ryżu
preparowanego.
Sposób przygotowania:
Krówki rozpuścić na małym
ogniu.
Dodać margarynę i kakao.
Wszystko rozpuścić i
wymieszać na jednolitą masę.
Wsypać ryż preparowany,
wymieszać.
Po lekkim przestudzeniu
formować szyszki.
Przygotowany deser lekko
schłodzić w lodówce.
Klaudia Gołębiewska

Sposób przygotowania:
Roztop masło w rondelku na
małym ogniu. Wymieszaj w
dużej misce pokruszone
herbatniki,
cynamon
i
roztopione masło.
Przygotuj formę do pieczenia
o wymiarach ok. 20 na 20 cm
i wyłóż pergaminem.
Włóż
przygotowana
mieszaninę do formy, a
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naraża
się
niebezpieczeństwo.
Nevery, bo tak bowiem nazywa się
ów czarodziej, jest potężnym
magiem
skazanym
ponad
dwadzieścia lat temu na wygnanie za
nielegalne
eksperymenty
pirotechniczne. Wyciągnięty z jego
kieszeni locus magicalicus –
nieodłączny
atrybut
każdego
czarodzieja, okazuje się skupiskiem
o ogromnej mocy magicznej, który
wzmacnia i koncentruje magię, a
każdego intruza, który waży się go
tknąć choćby nawet małym palcem...
zabija. Jednak Conn opiera się
morderczej
sile
magicznego
kamienia, co dosyć zadziwia starca,
dlatego
postanawia
przygarnąć
chłopaka i dać mu szansę. W tym
samym czasie poziom magii
Wellmet zaczyna dość szybko
zbliżać się ku zeru. Miasto zaczyna
powoli podupadać bez życiodajnej
magii, a locusy przestają działać, co
powoduje zdenerwowanie wśród
czarodziejów oraz królowej, którzy
na gwałt starają się coś z tym fantem
zrobić. Wtedy do gry wkracza Conn,
szukając
swojego
locusa
magicalicusa, przy okazji węsząc to
tu, to tam, wtykając nos w nie swoje
sprawy i dowiadując się rzeczy, o
których nie powinien wiedzieć. Czy
dawny złodziejaszek oraz jego
mistrz zdołają ocalić życiodajną
magię, która z niewiadomych
przyczyn znika z ich rodzinnego
miasta?
Wiktoria Donefner

Kącik czytelniczy

`
Chciałabym zachęcić wszystkich
do przeczytania książki Sarah
Prineas „Złodziej Magii”.
Wellmet
–
jedno
miasto
podzielone na dwa obszary – Świt
oraz Zmierzch. Świt jest dzielnicą
pełną osób dystyngowanych oraz
zamężnych. To właśnie tam mieści
się Pałac Brzasku – siedziba
królowej, Willi Forestal oraz jej
córki, Rowan. Zmierzch za to jest
pełen
ciemnych
zaułków,
zapuszczonych i zaniedbanych do
cna ulic oraz pachołków Pana
Podziemi, dlatego lepiej nie włóczyć
się tam nocą, jeśli chce się wrócić do
domu oraz zachować swój dobytek.
Jednym z mieszkańców mrocznej
dzielnicy, jest Conn, sierota oraz
złodziejaszek. Włócząc się pewnej
nocy po zapuszczonych ulicach,
napotyka czarodzieja i okrada go,
nie zważając na konsekwencje
swoich czynów oraz na jak wielkie
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Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośna
gadułą.
Następnego
dnia
dziewczynka
przyniosła dzienniczek z adnotacją
ojca:
- Zosia to pestka, gdyby pan
posłuchał jej matki…

Humor szkolny
Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres czasu
potrzebny do przygotowania się do
krótkiej przerwy.

ZOBACZ JAK WYGLĄDASZ!!!

Nauczyciel
chemii
omawia
doświadczenie:
- A teraz popatrzcie jak ten niebieski
płyn zazieleni się na czerwono!
*****************************
Koniec roku szkolnego. Syn
przychodzi ze szkoły i woła:
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy!
- Dlaczego? – pyta ojciec.
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok, zostaję w tej samej
klasie.

Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś
głosy…
Głos z sali:
- Mnie też, ale się leczę.

Przed wizytacją w szkole nauczyciel
ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają
się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą
ręką, Ci co nie wiedzą - lewą ręką.

Dwaj uczniowie siedzą na korytarzu:
-Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam aż mi przejdzie.

Paulina Oszczyk
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