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W środę 23 marca obchodziliśmy
Dzień Wiosny.

Wszyscy czekamy na nią
niecierpliwie :)

    
Uczniowie naszej szkoły przygotowali się na powitanie wiosny i z
tej okazji przywdziali piękne, barwne szaty ;) Niektórych trudno
było rozpoznać, ale mamy nadzieję, że Pani Wiosna doceni nasze
starania i przybędzie do nas, punktualnie, jak na bal!
Wszystkim przebranym gratulujemy pomysłowości w doborze
kostiumów!!! 
                                                                           Newsy z Jasnej

Dzień Ucznia

Wesołych Świąt

ak

KOŁO DZIENNIKARSKIE
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Autor: Monika Kowaleczko-Szumowska
Tytuł: ,,Fajna Ferajna”
Ostatnio sięgnęłam po książkę polskiej autorki Moniki Kowaleczko –
Szumowskiej, która miała swoją  premierę w 2015 roku. Utwór literacki
opowiada o dzieciach w moim wieku i ich przygodach w Powstaniu
Warszawskim  1 sierpnia 1944 roku. Autorka spisuje relacje
przedstawioną przez uczestników tego wydarzenia , którzy opowiadają o
swoich przeżyciach  w tak tragicznej historii naszego kraju. Lektura  mówi
o przyjaźni i niezliczonych przygodach  małych powstańców. Od Helusi
,małej wielbicielki zwierzątek, aż do ,,Hipka” szczura kanałowego. Jeśli
chcecie wiedzieć jak potoczyły się losy bohaterów przeczytajcie ,,Fajną
ferajnę” gorąco polecam.
                                                                                                                         
                                                                                            Nastka

.

spotkanie autorskie

.

Autorka Fajnej Ferajny- pani Monika Kowaleczko-Szumowska odwiedziła naszą szkołę. W trakcie wizyty odbyły
się dwa spotkania, z klasami młodszymi, poświęcone książkom Gupikowo i Wybryki z Ameryki, oraz z klasami
starszymi nawiązujące do Ferajny. Autorka wyświetliła swój film, nakręcony na podstawie książki, opowiadała o 
swojej pracy, o procesie twórczym, oraz udzieliła wywiadu do gazetki (zapraszamy na następną stronę :).

.
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Wywiad z p. Moniką Kowaleczko - Szumowską,
autorką Fajnej Ferajny.

x

Newsy z Jasnej: Co zachęciło Panią do napisania Fajnej Ferajny?
Monika Kowaleczko-Szumowska: Pracowałam jako tłumacz dla Muzeum Powstania Warszawskiego i bardzo
dużo takich historii tłumaczyłam. Czytałam i one zapadały mi w pamięć, i bardzo trudno było mi te historie
wszystkie nosić w sobie. Pomyślałam, że podzielę się nimi z czytelnikami. Również pani Lidia Domańska z
wydawnictwa Bis bardzo mnie zachęcała do napisania czegoś dla młodszych dzieci, po tym jak napisałam Galop
dla starszej młodzieży.
NzJ: Jak Pani odnalazła bohaterów Fajnej Ferajny?
M. K.-Sz.: Wszystkich właściwie odnalazłam przez Archiwum Historii Mówionej, które jest dostępne na stronie
Muzeum Powstania Warszawskiego. Strona www.1944.pl to jest niesamowity zbiór nagrań, relacji uczestników
Powstania Warszawskiego: żołnierzy, cywili, dzieci również. Bardzo zachęcam do odwiedzenia tej strony.
NzJ: Dlaczego została Pani pisarką?
M. K.-Sz.: Chyba dlatego, że zawsze lubiłam pisać. Nie mogłam tego jednak robić dopóki nie pojawiły się
komputery, bo bardzo dużo skreślam i przepisuję. Więc dopiero jak pojawiły się komputery, to naprawdę mogłam
pisać. A później to właściwie była to dla mnie taka terapia po pracy w domu.
NzJ: Czy Gupikowo i Wybryki z Ameryki to prawdziwe historie?
M. K.-Sz.: W dużej mierze tak. Gupikowo i Wybryki z Ameryki dotyczą mojej rodziny. Gupikowo to jest historia
Marysi, która chciała założyć akwarium. A Wybryki z Ameryki, to opowieść o tym, jak pojechaliśmy do Ameryki,
tam gdzie urodziła się trójka z moich dzieci. W rzeczywistości większość to są prawdziwe historie o nas, chociaż
trochę zmienione.
NzJ: Od kiedy zaczęła się Pani interesować pisarstwem?
M. K.-Sz.: Właściwie chyba od bardzo dawna. Kiedyś mieszkałam w Stanach Zjednoczonych (ok. 20 lat temu) i
tam również pisałam. Pisałam np. artykuły, robiłam tłumaczenia. Tłumaczenie to też jest forma pisania, tylko
wtedy przepisuję w innym języku to, co ktoś napisał w swoim własnym języku. Chyba rzeczywiście od zawsze.
NzJ: W którym roku wydała Pani swoją pierwszą książkę?
M. K.-Sz.: Wydaje mi się, że Gupikowo wyszło po raz pierwszy w 2009 roku, czyli to już bardzo dawno. Aż mi
się wydaje to niemożliwe.
NzJ: Czy umie Pani jeździć konno?
M. K.-Sz.: O tak. Nie umiem tego robić bardzo dobrze, na przykład skakać, ale umiem galopować, jeździć
kłusem nieanglezowanym, ćwiczebnym. Bardzo lubię, uwielbiam wręcz jeździć konno.
NzJ: Bardzo dziękujemy za rozmowę :)

NzJ

http://www.1944.pl/
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Na świecie są trzy „Beny”. Najsłynniejszy i największy, to Big Ben czyli wieża zegarowa Pałacu
Westminsterskiego. Jego mniejsza kopia nazywa się Little Ben i znajduje się przy dworcu kolejowym Viktoria
też w Londynie. Jest oddalony od swojego dużego kuzyna o 18 min spacerem. Najmłodszy Little Big
Ben znajduje się na Seszelach w stolicy Victoria. Z Londynu na Seszele jest ponad 8000 km. Jest to państwo,
złożone ze 115 wysp, leżące na oceanie Indyjskim. Wszystkie wieże zegarowe różnią się wiekiem: najstarszy
jest Big Ben - ma 158 lat, trochę młodszy jest Little Ben - ma 125 lat, a najmłodszy jest Ben na Seszelach - ma
114 lat i wysokością: Big Ben ma 96 metrów, a jego kuzyni mają tylko po kilka metrów. 
                                                                                                                                                            Małgosia

Big Ben Little Big Ben Little Ben

cavia skinny

Świnki morskie to gryzonie, które można hodować w
domu. Zwierzaki pochodzą z Ameryki Południowej.
Jeśli rozważacie zakup świnki morskiej to przekażę
wam kilka informacji z własnego doświadczenia.

Te gryzonie mają zwykle bardzo długie zęby. Do
hodowania tych zwierzaków potrzeba: klatki z
plastikowym spodem wypełnioną specjalnym
podłożem, domek, bidon dla świnek morskich, siano,
karmę oraz wapń w kostce (do ostrzenia ząbków).
Podłoże wymienia się raz w tygodniu.
Mali goście z Ameryki Południowej(hi hi hi) najbardziej
potrzebują opieki i miłości. Najczęściej spotykane
gatunki świnek morskich to: świnki gładkowłose,
długowłose i rozetki. Ja mam świnkę długowłosą
(świnkę morską oczywiście). Jest jeszcze świnka
skinny.
Te gryzonie są bardzo przyjazne. Żyją od 4 do 8 lat. 
Świnka musi trafić do weterynarza przynajmniej raz na
miesiąc na skrócenie pazurków i krótkie badanie.
Może po przeczytaniu uda mi się zachęcić was na
zakup kawii domowej?
Bardzo lubią chrupiące warzywa, takie jak:
marchewka, rzodkiewka, seler naciowy i sałatę. Nie
pogardzą też owocami np. jabłkiem, gruszką lub
bananem. 
                                                                         Olga

. www .

www
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escape room - Na razie w Olsztynie posiadamy trzy
takie miejsca: Mr Escape, iESCAPE i Escape Us.
Mamy godzinę na to aby uciec z danego pokoju, który
wcześniej należy zarezerwować. Niektóre pokoje mają
granice wiekowe, ponieważ znajdują się tam różne
straszne ozdoby. Byłam w takim pokoju, w którym nie
powinnam być i nie polecam!

x

trampoliny - w Olsztynie jest jeden park trampolin 7 jump street. Jest tam
wiele trampolin i  basenów z gąbkami. Aby móc się tam pobawić trzeba
mieć specjalne skarpetki antypoślizgowe. Dzieci od 3 do 14 roku życia
mogą korzystać z obiektu tylko pod okiem rodzica lub upoważnionej
pisemnie osoby pełnoletniej, która nie musi płacić za wstęp, jeżeli nie
będzie korzystać z atrakcji. Można w tym miejscu zrobić np. urodziny!

tor kartingowy - Tor kartingowy Kormoran to jedyne
takie miejsce  w Olsztynie
Dzieci mogą  swobodnie korzystać z gokartów mini
jeśli mają 135 cm wzrostu, dla mniejszych odpowiedni
będzie gokart podwójny, z którego radość mogą
czerpać wraz z opiekunem. Świetna zabawa, bo kto
nie chciałby zostać kierowcą?!

teatr lalek - choć i Teatr im. Stefana Jaracza wystawia czasem coś dla
dzieci, to "Lalki" są poza konkurencją. Codziennie spektakle dla
najmłodszych i trochę starszych (zarówno młodzieży i dorosłych), na
ścianach piękne lalki i dekoracje z kilkudziesięciu lat działalności, festiwale
teatralne, wystawy i goście (także zagraniczne teatry). Warto poobcować
trochę z kulturą. 

spacer - Park Jakubowo i Las Miejski, to niezależnie
od pogody doskonałe miejsce do spacerów. Wędrówki
po liczącym ponad 1500 hektarów terenie - wzdłuż
malowniczych wąwozów Łyny - umożliwiają specjalnie
znakowane szlaki. W lesie są także: drewniany plac
zabaw i wieża widokowa.

x
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Składniki:
- 1,5 szkl. mąki,
- 1 opakowanie budyniu śmietankowego,
- 2 łyżki mąki kukurydzianej
- 100g miekkiego masła
- 200g cukru pudru
- 7 jajek
- 2 łyżki kakao
- masło do posmarowania formy
- kasza manna do posmarowania formy
Przygotowanie 
Przesiej mąkę pszenną, kukurydzianą i budyń.  Masło
utrzyj mikserem na puszysta masę. Nie przerywając
miksowania dodawaj partiami cukier puder. Dodawaj
pojedynczo żółtka. Miksując dodaj wymieszaną mąkę
z budyniem. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie
połącz z masą. 

Podziel ciasto na dwie części: do jednej wsyp kakao i
wymieszaj delikatnie. Wysmaruj blaszkę masłem i
posyp kaszą manną. Dno tortownicy wysmaruj
pierwszą warstwą ciasta (na jedną warstwę dawałam 4
łyżki stołowe ciasta). Wstaw do piekarnika
rozgrzanego do 190 stopni na 8 minut. Wyjmij blachę z
piekarnika i rozłóż kolejną warstwę ciasta (na przemian
białą i kakaową).  Czynność powtarzaj aż skończy się
masa. Całość można posypać cukrem pudrem,
polukrować lub ozdobić polewą czekoladową. 
Smacznego! :)
                                                                             Nina

ciasto ZEBRA

 Zamiast używania sztucznych barwników można użyć naturalnych
produktów, które pozwolą nam uzyskać ładny kolor jajek. Następujące
kolory uzyskamy dzięki:  - czerwony do kasztanowego – łupiny cebuli
- czerwony - burak
- niebieski do fioletowego - jagody
- niebieski - świeżo szatkowana kapusta
- zielony - szpinak
- żółty - kurkuma
Sposób przygotowania:
1.  Barwniki do jajek włożyć do osobnych rondelków. Dodać jajka, zalać
wodę i doprowadzić do wrzenia.
2.  Gotować przez 20 minut.
3.  Wyjąć jajka z wody i przełożyć do żaroodpornego dzbanka lub słoika.
Zalać wywarem z rondelka, dodać ocet (łyżkę na 250 ml wody). Odstawić
na 4 godziny lub na całą noc. Im dłużej będą się moczyć, tym
intensywniejszy będzie kolor.
Wyraźniejsze kolory można uzyskać, używając do farbowania jajek w
białych skorupkach :)
                                                                                              Nina i Gosia

KOSZYCZEK Z NATURALNĄ ŚWIĘCONKĄ 
Przed nami Wielkanoc, tradycja przygotowywania koszyczka ze święconką. Chcemy dziś
zachęcić Was do zrobienia ekologicznych pisanek.

www

www
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sudoku

Mała, łatwa do rozegrania, dla małych i dużych-  taka właśnie jest
gra Dobble.
  W metalowym, okrągłym pudełku znajduje się 55 kart . Na każdym
kartoniku zawarte są różne symbole (jest ich aż 22), które musimy
dopasować do siebie.
 Dobble to seria 5 mini gier, gdzie wszyscy uczestnicy grają
jednocześnie. Ta wspaniała zabawa  rekomendowana jest dla dzieci
powyżej 6  roku życia, a może w niej może brać udział od 2 do 8 graczy.
Ale uważam, że młodsze dzieci też mogą sobie z nią spokojnie poradzić
(mój niespełna 5 letni brat nie raz mnie prawie … ograł;-))
  Dużą zaletą tej gry jest jej wielkość. Jest mała, poręczna i mieści się w
kieszeni. W związku z tym nadaje się nie tylko na granie w domowym
zaciszu, ale również podczas podróży pociągiem czy samolotem.
  Jest to bardzo dynamiczna zabawa, w której możemy poćwiczyć refleks
oraz spostrzegawczość, nie ma tutaj czasu na zastanawianie się… liczy
się zasada: ”kto pierwszy ten lepszy”.
  Z całego serca polecam!!!                                                            Nastka

I w naszej szkole uczciliśmy to, obchodzone w Europie
południowej i zachodniej od czasów Średniowiecza,
święto. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania sympatii lub miłości, a także
obdarowywanie się drobnymi upominkami. 
W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
Święto to jest też czasem wiązane ze zwyczajem
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym
na poszukiwaniu wybranki serca np. przez
wylosowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Zakochane Absolwenciaki spotkały się w holu szkoły,
by opróżnić walentynkową skrzynkę. Przedstawiciele
samorządu szkolnego wręczali pozostawione tam
liściki ich szczęśliwym adresatom <3
                                                                 Natalia Tosia H.
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Tosia

Jasiu przychodzi do szkoły i mówi:
- Mamo dostałem 5 w szkole.
Mama:
- Naprawdę?
Jasiu:
- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę
z polskiego.
                                                                        Nastka

 Co mówi informatyk po ślubie?
 „pobieranie zakończone...”

 Ulubiony ser ratownika?
  - Topiony

 Na czym stoi prąd?
 - NaPięcie.

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś
nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

www
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