
 

 

 

Kronika szkolna 
 

 W dniu 17 kwietnia odbyła się dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły 

projekcja filmu, pt. „Fernando”. Był to 

film o akceptacji i przyjaźni powstały na 

podstawie powieści dla dzieci „Byczek 

Fernando” z 1936 roku autorstwa Munro 

Leafa. Opowiada o dzielnym, 

jednak  obdarzonym  łagodną naturą 

byczku, który  uwielbiał kwiatki. 

Śledząc z zaciekawieniem  kolejne 

przygody byczka Fernando 

zrozumieliśmy, że w życiu powinniśmy 

słuchać głosu swojego serca, a nie 

drogowskazów dawanych przez innych. 

Wszyscy uczniowie świetnie się bawili, 

oglądając tę „bajeczkę”. 

Kleks 

 

 Dnia 7 kwietnia w PSP nr 3 

w Kozienicach odbyły się zawody 

w minipiłce nożnej chłopców. Nasza 

szkolna reprezentacja była 

w 8- sobowym składzie. Kapitanem był 

Kacper Mikołajczyk. Trafiliśmy 

do grupy A ze szkołami ze Stanisławic, 

Janikowa i nr 1 w Kozienicach. Pierwszy 

mecz z Stanisławicami wygraliśmy 1 

do 0 po bramce Igora Pomarańskiego. 

Drugi zakończył się bezbramkowym 

remisem z Janikowem, a trzeci 

wygraliśmy z PSP nr 1 w Kozienicach 

2:1 po bramkach Kacpra Mikołajczyka 

i Rafała Wrony. W półfinale wygraliśmy 

2:0 po bramkach Igora Pomarańskiego. 

W finale przegraliśmy ze szkołą nr 1 

w Kozienicach 3:2. Zostaliśmy 

wicemistrzami gminy Kozienice.  

Kuba Skotak 

     

 20 marca uczniowie klasy szóstej pod 

kierunkiem wychowawczyni  pani  

Małgorzaty  Pietrzyk zaprezentowali  

baśń pt. „Kopciuszek” w wersji 

angielskiej. Dzieci z oddziałów 

przedszkolnych pięknie się ubrały  

na tę okazję w kolorowe wiosenne 

kapelusze z kwiatami, a w rękach 

trzymały kukiełki Marzanny. 

Baśniowa postać pięknego 

i uczynnego Kopciuszka fascynuje 

zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Widzowie z uwagą wsłuchiwali się 

i ledzili losy  bohaterów. Artystom 

chodziło o to, by dzieci zrozumiały, że 

dobroć, skromność i pracowitość się 

opłaca oraz aby nauczyły się 

wrażliwości na krzywdę ludzką, 

na konieczność właściwego 

odnoszenia się do osób bliskich.  



Za udane występy otrzymali gromkie 

brawa i gratulacje od pani Dyrektor. 

Następnie pani Dyrektor  Magdalena 

Wnuk  wręczyły dyplomy i nagrody 

książkowe uczniom reprezentującym 

szkołę w powiatowym konkursie 

"Dyktando 2018 o Złote Pióro 

Burmistrza Gminy Kozienice”. Klasy 

IV-VI reprezentowali uczniowie: 

Miłosz Jemiołek, Mateusz Nyrek  

i Aleksandra Kowalczuk, klasę VII: 

Oliwia Sendybył, Łukasz Bogumił 

i Paweł Grzechnik. Uczniowie 

uzyskali drużynowo i indywidualnie 

IV miejsce, a Miłosz i Mateusz 

otrzymali ponadto wyróżnienia. 

Aleksandra Kowalczuk 

 
 

 21.03.2018 jedenastu uczniów 

z naszej szkoły uczestniczyło 

w XXXVI rajdzie pieszym „Wiosna 

w Puszczy Kozienickiej". Zbiórka 

wszystkich uczestników rajdu była 

przy Ogrodzie Jordanowskim 

w Kozienicach, skąd trzema 

autokarami przejechali do rezerwatu 

przyrody „Załamanek”. Szli przez 

ośnieżony rezerwat leśny, szukając 

oznak wiosny. Dotarli do miejsca 

poświęconego bartnictwu w Puszczy 

Kozienickiej z pomnikiem przyrody 

w leśnictwie Jaśce – Bartny Kąt. 

Dalej przeszli przez rezerwat „Ponty” 

do parkingu „Przejazd”. Wszyscy 

uczestnicy przy ognisku posilili się - 

piekli kiełbaski. Na zakończenie rajdu 

odbył się test turystyczny, a tym, 

którzy napisali najlepiej, wręczono 

nagrody.  

Kleks 

MiniWywiad 
o maxisprawach 

 

Miłosz Jemiołek lubi czytać książki 

i zgodził się porozmawiać z nami na ten 

temat. 

. 

Kleks: Czy lubisz czytać książki? 

Miłosz: Tak  

Kleks: Jaki rodzaj książek najbardziej 

lubisz? 

Miłosz:: Przygodowe. 

Kleks: Mógłbyś podać przykład takiej 

książki? 

Miłosz: Oczywiście. „W pustyni i puszczy” 

Henryka Sienkiewicza. 

Kleks: O czym jest ta książka i gdzie można 

ją znaleźć? 

Miłosz: Jest tam dwoje głównych 

bohaterów - Staś i Nel. Zostają porwani 

i podróżują przez pustynię i puszczę. 

Natrafiają na różne przygody. Tę książkę 

można wypożyczyć w naszej szkolnej 

bibliotece. 

Kleks: Jaką lekturę aktualnie omawiasz? 

Miłosz:: „Dolina Światła” Aleksandra 

Minkowskiego. 

Kleks: Mógłbyś streścić tę książkę? 

Miłosz:: Oczywiście. Szesnastoletni Marcel 

trafia do sanatorium w Dolinie Światła, 

w której lekarzem jest doktor Jael. I spotyka 

swoją miłość oraz przeżywa rożne ciekawe 

przygody. 

Kleks: Dziękuję za rozmowę. 

   Zuzanna Staszewska 

 



 
 

Kuchenni Czarodzieje 
Babka wielkanocna 

Składniki: 

 220 g cukru 

 125 g masła 

 125 g margaryny 

 1 opakowanie cukru wanilinowego 

 170 g mąki 

 80 g mąki ziemniaczanej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 otarta skórka z 2 pomarańczy, umytych i 

sparzonych  

 5 jaj, umytych  

 20 g kakao 

Polewa: 

 20 ml wody 

 sok wyciśnięty z 1/2 cytryny 

 cukier puder 

 

Przygotowanie: 

Masło, margarynę, cukier i cukier 

wanilinowy zmiksować razem na kremową 

masę. Następnie ciągle ubijając, powoli 

dodawać jajka. 

Do otrzymanej masy wsypać przesianą 

mąkę i mąkę ziemniaczaną oraz proszek 

do pieczenia i delikatnie wymieszać. 

Ciasto rozdzielić na 2 części. Do pierwszej 

dodajemy kakao, natomiast do drugiej 

otartą skórkę pomarańczową. 

Foremkę do babki wysmarować masłem 

i oprószyć mąką. Powstałe ciasta 

wylewamy do foremki naprzemiennie 

warstwami. 

Piec w piekarniku w temperaturze 180°C 

około 60 minut. Dekorujemy cukrem 

pudrem lub polewą. 

 

Polewa 

Łączymy wodę i sok z cytryny, a następnie 

mieszając, dodajemy cukier puder. Cukru 

dodajemy, aż otrzymamy pożądaną 

konsystencję polewy. 

      

Zuzanna Czerwińska 

 

 

KĄCIK LITERACKI 

 
 

Zuzia Czerwińska opowiedziała nam, jak 

spędziła Wielkanoc. 

 

Moje święta wielkanocne były bardzo 

spokojne. Pierwszego dnia pojechaliśmy 

do cioci na śniadanie. Po odczytaniu 

fragmentu Pisma Świętego i przeżegnaniu 

się zasiedliśmy do stołu. Po  południu 

świętowaliśmy urodziny mojej siostry 

i brata. W poniedziałek rano tylko trochę 

chlapaliśmy się wodą, ponieważ było dość 

zimno. Potem znów pojechaliśmy do cioci. 

Bawiłam się tam z młodszym rodzeństwem. 

Następnie poszliśmy do salonu, aby 

zaśpiewać mojemu dziadkowi „sto lat” 

i złożyć mu życzenia. Te święta 

wielkanocne były bardzo wesołe. 

Zuzanna Czerwińska 

Żeby wprowadzić nas w wiosenny nastrój, 

Karol Kowalczuk wybrał sympatyczne 

wiersze o wiośnie. 

Joanna Guściora 

Przedwiośnie 

Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! 

Już bociany powracają, 

Już skowronki koncert dają. 

Tu krokusy, tam żonkile 

Spoglądają na świat mile. 

Trawa zmienia swoją zieleń, 

Chętnie ją polubi jeleń. 



Budzi się przyroda wkoło, 

Będzie pięknie i wesoło. 

Słońce teraz częściej świeci, 

Na dwór wzywa wszystkie dzieci. 

 

Paulina Mogilska 

Wiosna 

Nareszcie przyszła wiosna 

Słoneczna, piękna i radosna. 

Na drzewach zielenią się liście. 

Nie będzie już zimno i mgliście. 

Będziemy biegać i skakać, 

Do woli szaleć i hasać. 

Coraz silniej słonko przypieka, 

Popękały lody na rzekach. 

Chodźmy na spacer, 

Wśród zieleni można się wspaniale 

dotlenić. 

Karol Kowalczuk 

 

Zagadki  

? 

Ma złote serduszko 

i ciepły kożuszek. 

Rośnie na polankach 

liliowa …. .………. 

? 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 

Je gąsienice na śniadanie. 

 

? 

Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka. 

Jesienią złoty 
po świecie się błąka. 

Miłosz Jemiołek 

 

 

Wykreślanka 
Znajdź i wykreśl 9 haseł związanych 

z wiosną (pionowo i poziomo). Pozostałe 

litery utworzą hasło. 

P  P S Z C Z O Ł Y 

R Ą I Z M A A P L 

R K W I A T Y I I 

L I D E S Z C Z Ś 

W I E L K A N O C 

K W I E C I E Ń I 

S Ł O Ń C E I S E 

Aleksandra Kowalczuk 

Krzyżówka 

 
     W      

     I      

     E      

     L      

     K      

     A      

     N      

     O      

     C      

 

1. Zaczyna się 21 marca 

2. Gdzie urodził się Jan Paweł II 

3. Jedno z pokarmów w święconce 

4. … Poniedziałek 

5. Kwitnie wiosną 

6. Zieleni się wiosną 

7. Malujemy je na Wielkanoc 

8. Przylatuje z ciepłych krajów 

9. Kwitnący miesiąc 

Dominik Drewnik 


