
 

 

 

Kronika szkolna 
 

 W dniu 5 stycznia w godzinach 16.00-

20.00 odbyła się noworoczna  zabawa 

karnawałowa. Na początku bal 

poprowadziła pani DJ, wprowadzając 

dzieci w tajemniczy nastrój, ucząc ich 

tańca trolli. Następnie były tańce 

integracyjne, podczas których można 

było podziwiać stroje wszystkich 

przebierańców. Były wróżki, królowie, 

postacie z bajek oraz policjanci, 

strażacy i inne.  Chętni uczniowie 

mogli wziąć udział w muzycznych 

konkursach nagradzanych  mocno 

oklaskami przez zgromadzonych 

nauczycieli i rodziców. W trakcie balu 

dzieci miały możliwość 

sfotografowania się  w zimowej 

scenerii. Druga część zabawy-dla 

starszych uczniów przebiegała 

w formie dyskoteki i przy ulubionej dla 

nich muzyce. Uczniowie mieli 

zapewniony poczęstunek 

przygotowany przez rodziców. Nad 

bezpieczeństwem podczas balu 

czuwali wychowawcy i nauczyciele, 

a karnawałowe dekoracje przygotował 

samorząd uczniowski pod kierunkiem 

p. R. Strzelczyk. 

Kleks 

 

 

 

 Dnia 2 lutego w PSP w Świerżach 

Górnych odbył się XIV Festiwal kolęd 

i pastorałek. Wzięły w nim udział dwie 

uczennice z klasy trzeciej i wyśpiewały 

sukces. Zuzanna Balcerzak - I miejsce, 

Amelia Hauda - II miejsce. 

Kleks 

 

 Dnia 2 lutego  2018 roku w naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień Babci 

i Dziadka. Z tej okazji  dzieci 

z oddziału przedszkolnego i grupy  „O” 

zaprosiły swoje ukochane babcie 

i dziadków na występ artystyczny. Po 

powitaniu licznie przybyłych gości 

przez dyrektor szkoły 

p. Mariannę  Fusiek dzieci 

wyrecytowały wiersze i zaśpiewały 

piosenki.  Następnie  wszystkie babcie 

i dziadkowie zostali zaproszeni 

do wspólnej zabawy 

ze swoimi  wnukami przy  znanych 

piosenkach. Po występach wszyscy 

zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek. Dzieci wręczyły gościom 

wykonane przez siebie kalendarze oraz 

pamiątkowe zdjęcia.  Wspólna zabawa 

spodobała się zarówno starszym, 

jak i młodszym uczestnikom. 

Uroczystość przygotowały panie: 

Marzena Warchoł i Dominika Tęcza.  

Kleks 



 

 

 8 lutego w naszej szkole odbyła się dla 

wszystkich uczniów niecodzienna 

lekcja muzyki. Odwiedził na nas 

p. Marcin Jóźwik ze swoją 

„podróżującą filharmonią”. Grał 

melodie znane i te mniej znane oraz 

zachęcił wszystkich do ćwiczeń 

rytmicznych. Wszyscy świetnie się 

bawili.  

Kleks 

  

 10 lutego 2018 roku w PSP nr 1 

w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa 

Gminy Kozienice w minipiłce 

siatkowej chłopców. W zawodach 

wzięło udział sześć szkół. Naszą szkołę 

reprezentowali: K. Mikołajczyk, 

I. Pomarański, M. Nyrek, R. Wrona, 

D. Zalewski, D. Drewnik, J. Skotak, 

J. Słomski, M.Jasiówka. Chłopcy 

rozegrali trzy mecze  z PSP nr 3, PSP 

Brzeźnica i PSP nr 1. Każdy 

z nich  wygrywali 2:0. Po pięknej grze 

zostali Mistrzami Gminy Kozienice 

w  minipiłce siatkowej chłopców. 

Gratulujemy !!! 

Kleks 

 

 W dniu 13 lutego 2018 roku w PSP 

w Ryczywole odbył się doroczny 

Szkolny Konkurs Recytatorski. Brało 

w nim udział 45 uczniów. Eliminacje 

przebiegały w trzech kategoriach. 

W  pierwszej prezentowały się dzieci 

z oddziałów przedszkolnych, w drugiej 

- z klas I –IV, w trzeciej – uczniowie 

klas V – VII. 

Do etapu środowiskowego 

zakwalifikowali się następujący 

uczestnicy konkursu: Mikołaj Kaca 

(oddział przedszkolny), Filip 

Ochmański (klasa III), Oliwia 

Sendybył (klasa VII) 

Kleks 

 

 

 
MiniWywiad 

o maxisprawach 
 

W dniach 13 - 28 stycznia we 

wszystkich szkołach województwa 

mazowieckiego trwały ferie zimowe. 

Odpoczywali też uczniowie naszej szkoły. 

Dwie uczennice klasy VII – Oliwia Sendybył 

i Oliwia Faustman – podzieliły się 

wrażeniami z tych ferii 

. 

Kleks: Jak spędziłyście ferie? 

Oliwia Sendybył: W pierwszym tygodniu 

wyjechałam do cioci do Warszawy. Drugi 

za to spędzałam z przyjaciółmi oraz 

rodziną.  

Oliwia Faustman: W pierwszym tygodniu 

też wyjechałam do Warszawy do cioci, 

w drugim czas poświęciłam zabawie 

z moim kotem Grubym. 

Kleks: Dobrze bawiłyście się w ferie? 

Oliwia S: Bawiłam się bardzo dobrze, przy 

okazji trochę pozwiedzałam Warszawę. 

Oliwia F: Bawiłam się wprost świetnie oraz 

przygotowywałam się do szkoły. 

KLEKS: Bardzo dziękuję za rozmowę.

   Zuzanna Staszewska 

 

 
 

Kuchenni Czarodzieje 

PĄCZKI 
 150-200 ml mleka 3,2% 

 500 g mąki pszennej, tortowej oraz 

niewielka ilość do posypania 

 45 g drożdży 

 100 g cukru 



 8 żółtek jaj, rozmiar M 

 1 opakowanie cukru wanilinowego 

 100 g rozpuszczonego masła 

 otarta skórka z 1 pomarańczy, sparzonej, 

wyszorowanej 

 szczypta soli 

 20 ml wódki lub innego alkoholu min, 

40% 

 1-1 1/2 l oleju do smażenia 

 cukier puder do posypania 

Mleko delikatnie podgrzewamy. Drożdże 

ucieramy z 2 łyżkami cukru do momentu, aż 

staną się płynne. Wlewamy je do mleka. 

W misce z przesianą mąką robimy zagłębienie, 

do którego wlewamy mleko z drożdżami. Płyn 

łączymy z częścią mąki (rozczyn), 

przykrywamy ściereczką i odstawiamy 

do wyrośnięcia na 20-30 minut. 

Do wyrośniętego rozczynu dodajemy: ubite 

żółtka z cukrem i cukrem wanilinowym, 

szczyptę soli, otartą skórkę z pomarańczy oraz 

alkohol. Zagniatamy wszystkie składniki, 

na końcu dodajemy roztopione masło. Ciasto 

wyrabiamy do momentu, aż zacznie odklejać 

się od ręki. Ciasto na pączki oprószamy 

delikatnie mąką, przykrywamy ściereczką 

i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 

(ciasto musi podwoić swoją objętość). 

 

FAWORKI 

 500 g mąki pszennej 

 8 żółtek 

 1 łyżka cukru pudru (oraz niewielka 

ilość do posypania gotowych chrustów) 

 3 łyżki kwaśnej śmietany 18% 

 3-4 łyżki wódki 

 3-4 łyżki wody 

 1,5 szczypty soli 

 15 g masła, rozpuszczonego 

 1 l oleju rzepakowego 

 

450 g mąki przesiewamy na blat lub 

stolnicę. W mące robimy zagłębienie, 

dodajemy żółtka, 1,5 szczypty soli, wodę, 

kwaśną śmietanę, wódkę (alkohol w cieście 

powoduje, że chrusty podczas smażenia nie 

chłoną tłuszczu). Wszystkie składniki 

razem łączymy, dodajemy rozpuszczone 

masło i 1 łyżkę cukru pudru. Ciasto 

siekamy, następnie zagniatamy 

do uzyskania jednolitej konsystencji (jeżeli 

składniki ciasta nie będą chciały się ze sobą 

łączyć, możemy dodać jeszcze niewielką 

ilość wody). Gdy wszystkie składniki 

dokładnie się połączą, za pomocą wałka 

dobrze ubijamy ciasto w celu 

napowietrzenia. Gotowe ciasto zawijamy 

w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki 

na mniej więcej 45 minut. 

Olej rzepakowy rozgrzewamy 

w  garnku. Schłodzone ciasto odwijamy 

z folii spożywczej i bardzo cienko 

rozwałkowujemy (ciasto powinno być 

niemal przezroczyste) na blacie 

podsypanym mąką (starajmy się użyć jak 

najmniej mąki, aby podczas smażenia nie 

zaczęła się palić). Możemy do tej czynności 

użyć również maszynki do makaronu. 

Cienko rozwałkowane ciasto kroimy 

na większe prostokąty, następnie 

za pomocą nożyka lub radełka ciasto 

kroimy w mniejsze romby. Romby 

nacinamy w środku, zawijamy 

i  przekładamy jeden bok. 

Chrusty smażymy na rozgrzanym oleju, 

uważając, aby się nie przypaliły. Usmażone 

chrusty przekładamy na papierowy ręcznik. 

Gotowe chrusty posypujemy cukrem 

pudrem. 

Zuzanna Czerwińska 

 

 

KĄCIK LITERACKI 

 

 
 

Miłosz Jemiołek zdał nam relację z ferii 

zimowych. Na pewno dobrze wypoczął. 

 

 Moje ferie zimowe rozpoczęły się już 

właściwie 13-ego stycznia i trwały do 28- go 

dnia tego miesiąca. Ogólnie wypoczynek ten 

spędziłem w Warszawie oraz w naszej 

miejscowej bibliotece. Organizatorem 



wszystkich moich atrakcji były mama 

i babcia. 

 W pierwszym tygodniu ferii 

pojechałem do stolicy Polski. Na początku w 

niedzielę, bo wtedy zacząłem swoją 

przygodę, dotarłem do cioci Zosi. Poszedłem 

z nią i z moją babcią do ruchomej szopki na 

Krakowskim Przedmieściu. Od poniedziałku 

do środy przebywałem u cioci Halinki, gdzie 

popływałem w basenie i pochodziłem trochę 

po Galerii Północnej. W środę przybyłem do 

taty, u którego posiedziałem do piątku. 

W tym czasie zwiedziliśmy Centrum Nauki 

Kopernik, poszliśmy do kina, a także 

pojeździliśmy na łyżwach na Stadionie 

Narodowym. 

 W drugim tygodniu chodziłem przez 

cały czas do biblioteki. W poniedziałek 

uczestniczyłem tam w zajęciach związanych 

z budowaniem robotów. Uważam, że 

moje ferie były bardzo udane, ponieważ 

wcale się nie nudziłem.  

Miłosz Jemiołek 

 

 

 

Lubię sport  

24 stycznia w Lozannie 

(Szwajcaria) odbyło się losowanie Ligi 

Narodów. Reprezentacje z Europy 

rywalizowały ze sobą w 4 dywizjach, Polska 

była w 1 dywizji. W każdej dywizji było 

4 grupy. Polska była w 3 koszyku. Trafiła do 

grupy C, w której zmierzy się z  mistrzami 

Europy: Portugalią i z Włochami. Powodzenia 

Polsko!!!! 

 Kuba Skotak i Dominik Drewnik. 

.  

   

Ciekawostki 
Luty w pierwotnej wersji kalendarza 

juliańskiego miał 29, a w latach przestępnych 

30 dni. Dopiero w 8 r. n. e. cesarz Oktawian 

August skrócił luty po to, by dodatkowy dzień 

„przekazać” sierpniowi. Miało to na celu, aby 

sierpień (łac. Augusts), którego nazwa dana na 

cześć Oktawiana Augusta, miał tyle dni 

co lipiec (łac. Julius) – miesiąc Juliusza 

Cezara.  
Karol Kowalczuk 

 

Niemal 35 metrów wysokości - tyle miał 

największy bałwan, jakiego dotąd ulepiono. 

Gigantyczna konstrukcja stanęła w lutym 1999 

roku w Maine, tym samym pozbawiając 

wymiarowego pierwszeństwa innego 

śnieżnego potwora - bałwana z Japonii, który 

osiągnął "zaledwie" niecałe 30 metrów 

wzrostu. 
 
W całej historii zimowych igrzysk 

olimpijskich ani razu nie zdarzyło się, by ich 

gospodarzem było państwo leżące 

na południowej półkuli. Co więcej, żadne 

nawet nie próbowało ubiegać się o prawo 

organizacji tychże igrzysk. Cóż, pewnych 

naturalnych przeciwności losu nie da się 

przeskoczyć. 

 

Księga rekordów Guinnessa podaje, że 

największy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek 

zaszczycił nas swoją obecnością, spadł 

28 stycznia 1887 roku w Fort Keogh 

w Montanie. Rekordzista miał 38 centymetrów 

szerokości i 20 centymetrów grubości, 

co "trochę" odróżnia go od tych, do których się 

przyzwyczailiśmy. 

 

 

 


