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Grudzień 2019r.
Nr 24

W tym
numerze:
W mojej świetlicy

2-4

Herby miast
polskich

5-7

Doktor Dolittle

7

Dzieci z Bullerbyn

7

Dowcipy z „brodą’

8

25 XII –Boże Narodzenie
26 XII –Uroczystość Świętego Szczepana
Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego
Roku 2020 życzy Redakcja.

Pierniczki to świąteczna tradycja; można je przygotować wcześniej i odłożyć, aby skruszały i nabrały
„charakteru”.
SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki, 2 łyżki miodu, 3/4 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej, 1 łyżka masła, 1 średnie jajko (dodatkowo
1 jajko do posmarowania), około 1/3 szklanki ciepłego mleka
Wskazówki:
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony, gorący miód i wymieszać (najlepiej
nożem). Ciągle siekając dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie
masło i jedno jajko.
Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka, zagniatać ręką ciasto, aż będzie średnio twarde i gęste, przypominające ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 cm. Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie rozwałkować i wyciąć pierniczki.
Smarować rozmąconym jajkiem i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm
od siebie (pierniczki urosną).
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez około 10 - 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika pierniczki będą miękkie, później będą twardniały. Twarde pierniczki przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku (z czasem będą miękły i kruszały).
Laura K (3d)(archiwum)

Nasze podróże... małe i duże
W mojej świetlicy
KLUB MŁODEGO TURYSTY
Współpracujemy Z PTTK OCHOTA
Bardzo lubię poznawać nowe miejsca, dlatego zapisałam się do KLUBU MŁODEGO TURYSTY, prowadzonego przez Panią Monikę Zaleśną.
W ramach inauguracji działalności naszego klubu, w sobotę 14 września 2019 roku pojechałam na pierwszą
w tym roku szkolnym 2019/2020 wycieczkę, organizowaną przez Oddział PTTK Ochota, w ramach Pikniku Integracyjnego w Parku Szczęśliwickim. Gra zaczęła się na Placu Narutowicza. Tam przywitała wszystkich viceprezes Oddziału PTTK Ochota, pani Małgorzata Grudzińska, która zapoznała wszystkich z zasadami gry miejskiej po dzielnicy
Ochota, przekazała też informacje o znajdujących się tu obiektach.Dostaliśmy mapki oraz karty z pytaniami, dotyczącymi 10 miejsc. Kierując się mapką, dotarliśmy do kościoła przy placu Narutowicza, pomnika Dobrego Maharadży, głazu marszałka Józefa Piłsudskiego, tablic na budynku przy ul. Grójeckiej i pomnika Marii Skłodowskiej - Curie.
Zwiedziliśmy wiele innych miejsc, a po wykonaniu wszystkich zadań dotarliśmy do Parku Szczęśliwickiego. Tam czekały na nas atrakcje, zabawa i nagrody. Dostaliśmy bardzo ładne odznaki, które wręczyła nam prezes oddziału PTTK
Ochota, pani Maria Pilich.
Było miło, szkoda tylko, że wycieczki są takie krótkie…
Laura G(3b)
fot. Monika Zaleśna
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Magazyn dla dzieci

Jesień, złota jesień.
Liście z sobą niesie.
Kasztany spadają,
dzieci je zbierają.
Słonko pięknie świeci,
rano budzi dzieci,
które chętnie wstają
i do szkoły przybiegają.
Lena I(3b)

W mojej świetlicy
KLUB MŁODEGO TURYSTY
Współpracujemy z PTTK OCHOTA

Mapka pochodzi ze strony-http://wlochowianin.pl/miasto-ogrod

W sobotę 21 września 2019 roku byliśmy na Spacerze Warszawskim, a dokładniej - pojechaliśmy do Nowych Włoch, miasta ogrodu.
Na początku wycieczki zobaczyliśmy willę Jasny Dom
przy ul. Świerszcza 2, kryjącą wiele tajemnic, o których opowiedziała
nam pani przewodnik. Dała nam również mapkę 2(zdjęcie powyżej).
Potem przeszliśmy do parku. Po drodze obejrzeliśmy obelisk poświęcony ofiarom wojny, a w parku - pomnik upamiętniający mieszkańców, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Spacerując po parku,
widzieliśmy drzewa, które są pomnikami przyrody, m. in.: 2 lipy
drobnolistne, klon polny, kasztanowiec biały; podziwialiśmy też drzewa egzotyczne: tulipanowiec amerykański, platan klonolistny i 2 sosny czarne. Miłą niespodziankę zrobiły nam dwie wiewiórki, które
rozbawiły nas, biegając po pniu drzewa, jakby bawiły się w chowanego albo w berka. Idąc dalej, docieraliśmy do różnych ulic - Łuki Wielkie, Łuki Małe, a także do zbudowanego już po wojnie kościoła. Zobaczyliśmy rynek i kino. Docierając do Alei Drzew – pomnika przyrody,
liczyliśmy kasztanowce, których było około 80 - było to jedno z zadań.
Był też konkurs z nagrodami.
Martyna P(3e) i Laura G(3b)

Nasza gazetka ukazuje się już
trzy lata. Numery aktualne
można przeczytać na stronie
internetowej naszej szkoły
(zsplesznowola.pl)
w zakładce „strefa ucznia”.
Poprzednie wydania gazetki
znajdują się w bibliotece
szkolnej klas I - III.
WAŻNE!
Każdy uczeń może napisać
artykuł i wysłać go w wersji
elektronicznej na adres
redakcji lub przynieść go
w WERSJI PAPIEROWEJ
do s.22, świetlicy klasy III
lub do biblioteki szkolnej
klas I - III.

fot. Monika Zaleśna
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W mojej świetlicy
KLUB MŁODEGO TURYSTY
Współpracujemy z PTTK OCHOTA

Sobotę 5 października 2019 roku spędziliśmy na wycieczce w Kampinoskim Parku Narodowym.
Wycieczka zaczęła się od zwiedzania Centrum Edukacji KPN w Izabelinie. Zobaczyliśmy makietę ukazującą
tereny Puszczy Kampinoskiej, poznaliśmy też główny symbol parku – łosia; o tym wszystkim opowiedziała nam pani
pracownik parku. Sama wystawa pokazywała historię puszczy, okazy roślin i zwierząt oraz ich środowisko(zwierzęta eksponaty posiadały swoją naturalną skórę, właściwie do tego eksponowania wyprawioną). Można było dotknąć wybranego zwierzęcia. Była tam sarenka, która miała bardzo miłą sierść. Chciałabym, żeby była żywa. Pani opowiedziała
nam historię o tym, jak te zwierzęta – eksponaty znalazły się w tym miejscu; teraz wiem, że uległy wypadkom i nie
można ich było uratować. Po zrobieniu fotografii, w tym - przed budynkiem Centrum Edukacji - wyruszyliśmy z pobliskiej polany Jakubów puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego. Prowadziła nas i opowiadała niezwykle ciekawie pani przewodniczka Małgorzata Grudzińska, która zaszczyca nas swoją obecnością, dzieląc się ogromną
wiedzą w tak wielu tematach! Ważnym miejscem na trasie wycieczki był Cmentarz Wojenny 19391945 w Laskach, gdzie zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd spoczywającym tam bohaterom. Zwiedziliśmy Izabelin B i Lipków, poznając historię związaną z Henrykiem Sienkiewiczem oraz ormiańską
rodziną Paschalisów. Dowiedzieliśmy się, co to jest Lipkowska Woda.
Byliśmy oburzeni, kiedy zobaczyliśmy, że niektóre tablice są zniszczone przez wandali, popisane
farbą w sprayu!!! Bardzo mi się to nie podobało!
Pani Małgosia przeprowadziła konkurs krajoznawczy. Jako nagrody otrzymaliśmy drewniane figurki
zwierzątek z logo KPN, dyplom i folder o puszczy.
Wróciliśmy do autobusu zadowoleni; lubię te sobotnie wycieczki. Martyna P(3e)
fot. Monika Zaleśna
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Pisać każdy może...
Gdańsk jest miastem położonym nad Morzem Bałtyckim. To jedno z pierwszych miast w Polsce, o ponad tysiącletniej tradycji. Znajdują się tam liczne zabytki,
np. Ratusz przy ul. Długiej, fontanna Neptuna, Bazylika Mariacka i liczne muzea.
Herb Gdańska przedstawiony jest na tarczy hiszpańskiej z zaokrąglonym dołem, znanym w XV wieku. Na czerwonym polu ma złotą koronę otwartą i dwa równoramienne
krzyże srebrne, niewchodzące w koronę.

Ujazd to miasto z siedzibą na Górnym Śląsku w powiecie strzeleckim i województwie opolskim, położone nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. W latach
1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opolskiego.

Łęczyca to miasto w województwie łódzkim, nad rzeką Bzurą. Łęczycę zamieszkuje około 14170 osób. Najbardziej znanym zabytkiem jest położona w miejscowości Tum romańska kolegiata zbudowana w XII wieku.

Kalisz to jedno z najstarszych miast w Polsce. Leży
w województwie wielkopolskim. Miasto Kalisz zostało założone w 850 roku. Jednym
z najstarszych kaliskich zabytków jest ratusz, pochodzący z XV
stulecia.

Poznań to miasto położone na Pojezierzu Wielkopolskim nad rzeką Wartą,
u ujścia Cybiny. To historyczna stolica Wielkopolski. Jest to piąte pod względem
wielkości miasto w Polsce.
Raszyn to wieś położona blisko Janek. Znajduje się
w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim.
Kod gminy Raszyn to 05 - 090.

Leżąca w środku Polski Łódź jest dużym miastem. To
ośrodek akademicki, kulturalny i przemysłowy. Przed 1989
rokiem było to centrum przemysłu włókienniczego i filmowego.
Artykuł przygotowali uczniowie z 3b:
Jaś, Dominika, Zuzia, Lena I, Małgosia, Szymon, Dawid Sz i Maciek.
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Pisać każdy może...
Sandomierz leży w województwie świętokrzyskim nad Wisłą.
W mieście znajduje się Zamek Królewski, który był dawną siedzibą królów
i książąt. Jest tam również Brama Opatowska, na którą można się wspiąć.
Jest ona uznawana za symbol miasta. Ważne zabytki to Klasztor Dominikanów z kościołem świętego Jakuba z początku XIII wieku oraz Bazylika Katedralna z XIV wieku.
Piaseczno leży na południe od Warszawy. Wizerunek na tarczy przedstawia
na czerwonym polu srebrnego barana ze złotymi zakręconymi rogami, stąpającego po zielonym pagórku.
Wrocław to duże miasto w południowo
- zachodniej Polsce, nad rzeką Odrą. Jest stolicą Dolnego Śląska. Jest czwartym pod względem liczby ludności i piątym pod względem
powierzchni miastem w Polsce. We Wrocławiu jest wiele zabytków i duży ogród zoologiczny.

To jest herb Kazimierza Dolnego. Miasto leży
w powiecie puławskim, w województwie lubelskim,
nad Wisłą. Jest bardzo popularnym miejscem, o dużych
walorach turystyczno - wypoczynkowych.

Iłża - miasto w południowej części województwa mazowieckiego,
w powiecie radomskim, siedziba gminy miejsko - wiejskiej Iłża. Jest położona
w północnym krańcu Wyżyny Kieleckiej, historycznie w Małopolsce.

Kraków to dawna stolica Polski. W mieście co
godzinę słyszymy hejnał z wieży Kościoła Mariackiego. Na Wawelu jest pochowanych wielu polskich królów. Niżej jest Smocza Jama i Smok Wawelski, który zieje ogniem.
Malbork otrzymał prawa miejskie w 1276 roku.
W latach 1309 - 1457 był stolicą Zakonu Krzyżackiego.
Jest to jedna z najpotężniejszych warowni w Europie.
W 1466 roku został przyłączony do Polski. Główne zabytki to Brama Garncarska i Sztumska oraz gotycki ratusz.
Artykuł przygotowali uczniowie z 3b: Wojtek, Kamila,
Marcel, Dominik, Staś, Dawid Sz, Kasia, Oliwier.
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Pisać każdy może...
Gmina Lesznowola to gmina wiejska w województwie mazowieckim. W latach 1975 - 1998 była położona w województwie warszawskim. W tej chwili znajduje się w środkowej części mazowieckiego. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa.
Jej powierzchnia 69,17 km kw. Mieszka tu ponad 20 tys. osób. Atutem gminy
jest jej bliskie sąsiedztwo z Warszawą. Jest dużo terenów do budowania, dla firm.
W naszej gminie mamy pięć zespołów szkół.

Tarczyn to miasto w województwie mazowieckim. Mieszka w nim około 4 tys.
mieszkańców. Miasto zostało założone w 1353 roku. Przez Tarczyn przepływa rzeka
Tarczynka.
Artykuł przygotowali uczniowie z 3b: Laura, Aleks.
Dziś był ciekawy dzień. Spędziłem go na wycieczce rowerowej, a potem poszliśmy na spacer z psami. Nagle
coś ruszyło się w krzakach. Okazało się, że to mój kot. Potem Nero zerwał mi się ze smyczy i jak torpeda pogonił zająca. Jednak nie udało mu się go złapać, bo tata złapał go(czyli psa) wcześniej.
Dawid Sz(3b)

Kto… czyta, nie błądzi
Doktor zwykle nosił kapelusz i czarne ubranie. Był nieco za gruby…
Miał brązowe włosy. Był mądrym człowiekiem. Jego siostra Sara uważała,
że jest trochę lekkomyślny. Doktor był niezwykły, bo rozumiał mowę zwierząt
i bardzo je lubił. Był hojny i dobry, dbał o wszystkich. Specjalnie popłynął
do Afryki, żeby uzdrowić chore małpy. Zawsze chciał wszystkim pomagać.
Dominik(3b)
Lisa ma 7 lat. Jest szczupła i drobna. Ma długie włosy, często splecione w warkocze
i przewiązane różowymi wstążkami. Ma ładne, niebieskie oczy. Lubi ubierać się w sukienki
i spódnice. Jest koleżeńska i pomocna. Często odwiedza dziadziusia Britty i Anny, któremu
czyta gazety. Jest także uparta i odważna. Jest opiekuńcza w stosunku do zwierząt. Jest pomysłowa i wrażliwa. Jej mama uważa, że Lisa jest optymistką.
Bosse ma 8 lat. Jest wysoki, ma około 1m 35cm wzrostu. Jest szczupły. Ma dosyć
krótkie, brązowe włosy. Często nosi czapkę. Zwykle porusza się pieszo, ale czasem jeździ
saniami. Tyko na wyjątkowe okazje ubiera się ładnie. Na co dzień nosi zwyczajne ubranie.
To miły chłopiec. Ma uśmiechniętą buzię, Czasami denerwuje się. Lubi bawić się w Indian.
Mówi, że dziewczynki są na to za małe. Poza tym, zwykle pozwala bawić się dziewczynkom.
Często dokucza Lisie. Czasem bywa nieszczęśliwy.
Bosse uważa, że Olle jest miły i sympatyczny, lecz nie podoba mu się to, że Olle bawi
się z dziewczynkami. Lasse - tak jak Bosse - lubi Ollego i uważa, że jest on miły. Britta uważa,
że Olle jest sympatyczny, ale nie podobają jej się żarty, które on wymyśla z chłopcami.
Lasse ma dziewięć lat. Jest szczupły, ma krótkie, brązowe włosy. Nie posiada znaków
szczególnych. Ubiera się w kolorowe ubrania. Lasse lubi bawić się w Indian. Jest odważny
i lubi stawiać czoło wyzwaniom. Ma silny charakter(fizycznie też jest silny), bardzo szybko biega i jest pewny siebie.
Artykuł przygotowali uczniowie z 3b: Ksawery, Laura, Szymon, Kasia, Wojtek i Paulina
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Uśmiechnij się -

dowcipy „z brodą”

- Tato, jak długo żyje mysz?
- To już zależy od kota.
- Widzisz las?
- Nie, drzewa mi zasłaniają.
- Czy ten zegarek chodzi?
- Nie, trzeba go nosić.
- Dlaczego dostałeś dwóję? Nie zrozumiałeś pytania nauczyciela?
- Zrozumiałem, ale nauczyciel nie zrozumiał odpowiedzi.
- Nie biegałeś, nie szalałeś w szkole? - pyta mama syna.
- Nie, mamo. Cały dzień stałem w kącie.

Zima to czas niskich
temperatur, opadów śniegu,
przenikliwego wiatru i zamieci śnieżnych. W tym czasie
jesteśmy wyjątkowo aktywnilepimy bałwana, rzucamy
śnieżkami, zjeżdżamy ze
wzniesień na sankach i nartach, jeździmy na łyżwach,
itp. Najgorszą rzeczą, jaka
może nam się przydarzyć, jest
WYZIĘBIENIE ORGANIZMU. Może to nastąpić nie
tyko wtedy, gdy ubierzemy się
za lekko, ale także wówczas, gdy będziemy ubrani za ciepło. UBIERAMY SIĘ WARSTWOWO(na „cebulkę”).
Ważne, abyśmy nie dopuścili do PRZEGRZANIA SIĘ, ponieważ wtedy pot przemoczy nam ubranie. Jeśli
do tego dojdzie, mokre ubranie spowoduje, że szybko będzie nam zimno! Musimy poznać siebie i ubierać się
odpowiednio do naszej kondycji. Niektórzy ludzie bardzo szybko przegrzewają się, a innym jest zawsze zimno…
To nic złego, jeżeli ktoś jest zmarzluchem. Nasz organizm przyzwyczaja się
do zimy i niskich temperatur. Poza tym, możemy HARTOWAĆ swój organizm – ubierać się tak, aby dostosować ubiór do rodzaju aktywności fizycznej. Kiedy ąca ubioru jest prosta – maszerujemy, na początku może nam być
chodno, ale szybko rozgrzewamy się i nasze ciało nas grzeje, a ubranie
to ciepło zatrzymuje. Jeżeli chcemy uchronić się przed przegrzaniem, możemy na chwilę zdjąć rękawiczki, szalik czy czapkę. Pamiętajmy, że najwięcej ciepła tracimy przez głowę!
Dobrym sposobem na ochronę przed wychodzeniem jest spożywanie ciepłego posiłku przed wyjściem z domu oraz zabieranie na zimowy spacer ciepłego napoju. (em)

