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STREFA 110
Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów
życzy Zespół Redakcyjny "Strefy 110"

W numerze m.in.:

 Wywiad z panią Izabelą Pietrzak
 Szkolny Teelekspress
 Poznaj przyjaznego kundelka!
 Przepis na pyszne babeczki czekoladowe
 Kącik szkolnego kibica
 Wiersze szkolnych poetów
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Szkolny Teelekspress

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Po dwóch miesiącach wakacji 4 września 2017 r. znów zabrzmia ł pierwszy
dzwonek. Przekroczyliśmy mury szkoły z uśmiechem na ustach. Pani Dyrektor mi ło
powitała nas na akademii oraz życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym. Po
uroczystości rozpoczęcia, która odbyła się w sali gimnastycznej, wszyscy poszli do klas,
aby spotkać się z przyjaciółmi, niektórzy z nas poznali now ą wychowawczyni ę lub
wychowawcę. Rozmowom nie było końca.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
15 września 2017 r.. nasza szkoła brała udział w akcji: Sprz ątanie świata. Ka żda klasa wyposa żona
w rękawice i worki na śmieci udała się w teren, by uporządkowa ć najbli ższą okolicę. Sprz ątali śmy
i segregowaliśmy śmieci, którymi człowiek bezmyślnie zanieczyszcza przyrod ę. Wszystkim nam
powinno zależeć na czystości środowiska, w którym żyjemy.

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH
We wrześniu kolejni pierwszoklasiści zagościli w murach naszej szko ły, by
rozpocząć swoją drogę do świata wiedzy. 13 października 2017 r. odby ło si ę ich wielkie
święto – pasowanie na ucznia. W ten sposób zostali przyj ęci do grona spo łeczno ści szkolnej.
Po uroczystej ceremonii, zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych zasadzili
symboliczne drzewka.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 października odbył się uroczysty apel poświęcony wszystkim pracownikom
Oświaty. To dzień, w którym mieliśmy możliwość okazania wdzi ęczno ści naszym
nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Ubrani w od świ ętne stroje
dedykowaliśmy im przygotowane wcześniej wiersze i piosenki. Dzieci ze świetlicy wr ęczy ły
własnoręcznie wykonane upominki.

DZIEŃ PAPIESKI
W październiku odbył się apel poświęcony Janowi Pawłowi II. Dzi ęki
programowi słowno -muzycznemu przygotowanemu przez uczniów klas IV–VI
mieliśmy okazję poznać tego wielkiego Polaka - myśliciela i filozofa Ko ścio ła,
wrażliwego, pogodnego człowieka,

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE
Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości było obchodzone w naszej szkole
bardzo uroczyście. Zaangażowana została w jego obchody ca ła młodzie ż szkolna, Ka żda
klasa przygotowała jedną pieśń patriotyczną, którą następnie wykona ła podczas
wspólnego apelu. Prezentacje były oceniane przez jury. Pierwsze miejsce zaj ęły klasy: V A
i IV A. Zwycięzcom gratulujemy!

Helena Wardak, Justyna Roman, kl. IV a
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Wywiad
"Praca w bibliotece ma swoje uroki"
Nasza szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i
pedagogicznych

jako

lokalnych

ośrodków

życia

społecznego,

stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Pierwsze książki
zakupione w ramach programu są już w naszej bibliotece.
A my postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z Panią Izabelą
Pietrzak, która na temat czytelnictwa w naszej szkole wie najwięcej.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Bardzo lubię pracę z dziećmi, a praca w bibliotece ma swoje uroki. Przychodzą dzieci, które lubią czyta ć, sp ędza ć czas
w ciszy. Cenię właśnie za to swoją pracę, że mogę dzieciom służyć pomocą.
- Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
- Najbardziej w swojej pracy lubię czytające dzieci, które przychodz ą i chc ą czyta ć, interesuj ą si ę ksi ążkami, mo żemy o
tym podyskutować, wymienić się doświadczeniami. To od dzieci dowiaduję się, jakie nowe ksi ążki pojawiaj ą si ę na
rynku.
- Którego z pisarzy lubi Pani najbardziej?
- Z pisarzy mojego dzieciństwa - Tuwima i Brzechwę. W tej chwili czytam kryminały pani Katarzyny Bondy.
- Jaką książkę uczniowie wypożyczają najczęściej?
- Najczęściej dzieci wypożyczają: „Tajemnice” i „Zaopiekuj się mną”.
- Jaką pierwszą książkę Pani przeczytała, czy pamięta Pani jej tytuł?

- W swoim dzieciństwie bardzo lubiłam książkę „Puc, Bursztyn i go ście”, która opowiada histori ę o pieskach, ale te ż
bardzo lubiłam książkę, której nie pamiętam autora, ale pami ętam tytuł: „Mirek i Morka”. T ę ksi ążkę dosta łam w
pierwszej klasie za dobre wyniki w nauce.

Wywiad przeprowadziły:
Lilia Nowicka, kl. IV b, Julia Puškar , kl. IV b,
Aniela Szabla, kl. V a
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Poznaj mojego pupila

POZNAJCIE PRZYJAZNEGO KUNDELKA!
To jest Cynka. Wylądowała u nas w domu parę lat temu. Kiedyś miał ją pewien zły człowiek. Miał nie tylko ją,
lecz także wiele więcej psów. Miał ich około dziewięćdziesięciu. Dawał im mało jeść i nie wychodził z nimi na spacery.
Psy siedziały w ogródku. Na szczęście znalazła tego człowieka policja. Cynka znalazła się w schronisku. Pewnego dnia

przyszłam do schroniska z rodzicami i siostrą. Cała rodzina zakochała się w piesku i Cyneczka dosta ła imi ę. No i trafi ła
do nas.

To jest zdjęcie Cynki i pieska mojej babci i mojegodziadka – Toli.Cynka to ta ruda. Na zdj ęciu nie wida ć, ale ma
bardzo krótki ogon. To ten zły człowiek, z którym wcze śniej

mieszkała, jej go uciął. Uważał prawdopodobnie, że z takim
króciutkim wygląda lepiej. Powinien wiedzieć, że to ją bolało. Jak ju ż
się dowiedzieliście, Cynka to kundelek. Bardzo kochany i troch ę
psotny. Niedawno zjadła całą czekoladę i pogryzła kanapę. Wniosek z
tego jeden – musimy ją bardziej pilnować. Ta psinka ma wielki dar.

Kiedy spojrzy na kogoś swoimi oczkami, nie można się jej już oprze ć.
Cynia dostaje dużo smakołyków i pyszności – oczywiście potem jest
bardzo szczęśliwa, ale oczekuje więcej. Czasem poszczeka, ale ze
strachu, bo kiedy ktoś dzwoni do drzwi lub wchodzi, trochę się
stresuje. Wszyscy ją kochają. Może i ona pokochać każdego, ale

trzeba ją najpierw pogłaskać. Jest miła, zabawna, kochana i
przyjazna!

POMAGAJMY NASZYM CZWORONOŻNYM PRZYJACIOŁOM!
Aniela Szabla, kl. V a
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Kącik Łasucha
Babeczki czekoladowe
Przepis na babeczki czekoladowe to nasz pomysł na słodki pocz ęstunek na "Wigili ę szkoln ą". Oprócz gorzkiego kakao warto
dodać do niego małe kawałki czekolady. Babeczki można wzbogaci ć kremem, nadzieniem z owoców, wymy śln ą dekoracj ą i cieszy ć
się ich wybornym smakiem.
Składniki:
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
2 łyżki kakao
0,5 tabliczki gorzkiej czekolady
1 jajko
0,5 szklanki oleju
1 szklanka mleka

Sposób przygotowania: Suche składniki mieszamy razem w misce. Osobno mieszamy mokre sk ładniki: jajko, olej oraz mleko.
Dodajemy do masy i mieszamy połączenia składników. Pieczemy w temp. 180 stopni około 40 minut.
SMACZNEGO!!!

Amelia Maciak i Ania Kamińska, kl. IV b

Przepis na słone naleśniki
Składniki: 1 szkl. mąki, 2 jajka, 1 szkl. mleka, 3/4 szklanki wody (najlepiej
gazowanej), szczypta soli, pieprz, koperek, olej.
Sposób przygotowania: Do miski wsyp mąkę, dodaj jajka, mleko i wodę.
Zmiksuj wszystkie składniki na gładkie cisto.
Naleśniki smaż na dobrze rozgrzanej patelni nasmarowanej olejem. Po
wylaniu ciasta na patelnię szybko posyp je koperkiem, pieprzem i sol. ą
Gdy przyrumieni się dół naleśnika, przerzuć go na drugą stron ę i
poczekaj, aż będzie także zarumieniona. Następnie zdejmij naleśnika z
patelni, złóż na pół i gotowe!
SMACZNEGO!!!

Ania Kamińska, kl. IV b
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Kącik szkolnego wierszoklety

SZKOŁA

SZKOŁA

Jestem Kasia, lubię szkołę, choć na lekcjach się mozolę.

Można by zacząć tak: szkoła to wielki gmach,

Lubię polski, matematykę, wf, angielski i fizykę.

Nikomu się tutaj nie nudzi,

Na plastyce coś maluję, na muzyce podśpiewuję.

Bo jest tu dużo ludzi.

Na wf-ie biegam, skaczę, a na informatyce piękne robię prace.

Wszyscy są dobrymi uczniami

Na przerwach od grania na telefonie się powstrzymuj ę,

Ze wspaniałymi stopniami.

A zamiast tego do sprawdzianu się kuję.

Prawda jest inna przecież

Gdy piątki i szóstki z testów otrzymuję, bardzo wtedy się raduj ę.

I wszyscy o tym wiecie.

Na długiej przerwie na obiad biegnę,

Szkoła to miejsce spotkania,

Bo wiem, że po nim głodna nie będę.

Tu każdy ma inne doznania.

A po lekcjach, w świetlicy, staram się żyć bez słodyczy.

Jedni się cieszą, smucą inni,

Choć automat dużo oferuje, ja niczego nie kupuję.

Wszyscy do szkoły chodzić powinni.

A wieczorem, po kolacji, chociaż dużo jest atrakcji,

Niektórym nie chce się wstać rano,

Plecak pakuję i do szkoły się szykuję.

Innych boli kolano.

Emilia Gerłowska, kl. IV b

Kolejni szukają innej wymówki,
Bo nie chcą pisać następnej klasówki.
Trzeba przyjąć taką zasadę:
Uczysz się pilnie i dajesz radę.
Poznajesz ludzi, przyjaźnie zawierasz,
Sam sobie w życiu miejsce wybierasz.

Szkoła to drugi dom Twój
Pełen radości i walki na zabój.
Ale trzeba przyznać rację,
Że najbardziej w szkole lubię wakacje.

Helena Wardak, kl. IV a
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Kącik szkolnego kibica

SZKOLNY TURNIEJ UNIHAOKEJA
24, 26, 31 października i 2 listopada 2017 r. w naszej szkole
odbył się turniej unihokeja dziewcząt. Uczennice z klas 4-6
rywalizowały ze sobą o 1, 2 i 3 miejsce!

Wiadomo było, że szóste klasy zrobią wszystko, by zająć
miejsca na podium. Zawodniczki bardzo dzielnie
walczyły.
Mecze sędziował – znany wszystkim – Pan Piotr
Strefner.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2017 roku odbył się Bieg Niepodległości...
Rozpoczął się on, jak zawsze, na Choszczówce, przy
restauracji Dziki Zakątek. Niestety, pogoda nie dopisała i
dużo zapisanych zawodników nie przybyło na linię
startu. Niektórzy na szczęście nie przestraszyli się
niesprzyjającej aury i wystartowali. Z naszej szkoły w
biegu udział wzięło wielu uczniów. Dystans był
naprawdę długi i ciężko niektórym się biegło…

Emilia Gerłowska, kl. IV b
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