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Witamy w listopadowym numerze „Stasinka”

Za oknami pogoda niestety typowo jesienna, czyli szaro, buro i ponuro, mamy więc
dla was porcję rozgrzewającej lektury. Proponujemy dodać tej jesieni smaku
 i koloru, mamy przepis na jesienne pyszności. Zapraszamy do podróży po świecie
ptaków - tych bliższych i swojskich, które potrzebują pomocy zimą. 
Nasz utalentowany piłkarz wprowadzi nas do świata sportu, opowie o rugby.
 A po dalekich podróżach czas usiąść wygodnie w fotelu, posłuchać dobrej muzyki,
rozwiązać krzyżówkę, przeczytać humor. Święta czuć już w powietrzu, więc
zachęcamy do przygotowania ozdób świątecznych, które mogą być świetnym
sposobem na spędzenie czasu z rodziną lub kolegami. 
                                                                                                             Redakcja

Muzyka, która w duszy gra...
Znacie te jesienne, deszczowe dni, w które macie ochotę jedynie wziąć kakao lub
ulubioną herbatę i zaszyć się w łóżku, pod kocem z jakimś serialem lub książką 
w ręku? Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że takie dni mają wyjątkowy klimat.
Uwielbiam wtedy słuchać muzyki i poczuć się jak w gwiazda teledysku. 
Z odpowiednią piosenką grającą w słuchawkach nawet spacer w deszczu przestaje
być tak nieprzyjemny, jak mogłoby się wydawać. Specjalnie na takie dni mam 
kilka piosenek, które według mnie oddają ten niezwykły nastrój:
* Hollow Coves – „When We Were Young”
* Birdtalker – „Tides”
* The Neighbourhood – „Sweater Weather”
* Supergrass – „Alright”
* Empire Of The Sun – „Walking On a Dream”

                                    Jesienną listę przebojów przygotowała – Laura Nowakowska
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Witajcie miłośnicy natury! Nazywam się Mikołaj Siek
 i już od trzech lat interesuję się przyrodą. W związku 
z nadchodzącą zimą chciałbym opowiedzieć: jak i czym
dokarmiać ptaki. Naszych pierzastych przyjaciół nie
powinniśmy dokarmiać przed rozpoczęciem przymrozków,
ponieważ ptak później nie będzie umiał zdobyć sam
pożywienia. Nie można dawać ptakom chleba, w zamian za
to można dać im ziarno, owoce (na przykład jabłko),
słoninę i gotowany ryż. Dokarmiać należy tylko te ptaki
które nie odlatują.  naszym karmniku możemy
zaobserwować też inne ptaki. W zimie ptaki, które nie
odleciały bardzo potrzebują naszej pomocy, ponieważ nie
mają co jeść. Mogłaby się zdarzyć taka sytuacja, że jakiś
głodny ptak fruwa cały dzień 
w poszukiwaniu pożywienia lecz nic nie znajduje. Robi się
ciemno, więc przysiada na gałęzi, zasypia i już nigdy się nie
obudzi, ponieważ umiera z głodu i przemarznięcia. Nie
bądźmy obojętni, zadbajmy o pożywienie dla naszych,
małych przyjaciół.
                                            Tekst i zdjęcia - Mikołaj Siek,kl IV

kos
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Z czasem Balladyna zaczyna mordować na
większą skalę.
Jej uśmiech zarażał.
Grożą jej regularne tortury.
Alina była średniej wysokości osobą.
Każdy zasługuje na szczerość, jeśli chcę się go
utrzymać w dobrym stanie psychicznym.

Humor szkolny 
 

– uczniowie o „Balladynie” Juliusza Słowackiego:
 

 
                       Zanotowała – p. Julita Nowakowska



RUGBY - MOJA PASJA
Nazywam się Jaś Wolski i jestem zawodnikiem rugby. Ten sport to moja
pasja. Jest dość rzadko uprawiany przez uczniów szkół i często spotykam
się z pytaniami: na czym on polega? 
DLA KOGO TEN SPORT?
Każdy, bez względu na stan fizyczny, może grać w rugby.
 W rzeczywistości jest to bardzo wymagający sport, zarówno fizycznie,
jak i psychicznie, więc musi być ćwiczony przez sprawnych sportowców.
Niedługo zawody – trzymajcie za mnie kciuki.

                                      Informacje zebrał i przygotował – Jaś Wolski, kl IV

przygotował Igor Gospodarek, kl IV

Jesienna krzyżówka 



Rzeczy, których potrzebujesz:
makaron (różne kształty), pistolet na klej, 
farba w sprayu, wstążka, nożyczki.
1) Rozłóż różne kształty makaronu na stole 
     i układaj je w różne kształty np. choinki, 
    gwiazdki, aniołka.
2) Poszczególne elementy sklej ze sobą
    gorącym klejem.
3) Następnie spryskaj makaron  farbą w sprayu 
    lub pomaluj zwykłą farbą dla uzyskania lepszego efektu.
4) Na koniec zawiąż wstążkę i ozdoby są gotowe 
   do powieszenia na choince! 
         Pomysł wyszukała i sprawdziła – Laura Nowakowska, kl VII

Słodkie inspiracje

Jabłka - kilka sztuk
Cynamon  - do smaku
Goździki mielone - do
smaku
Kardamon - do smaku

Domowe chipsy jabłkowe
Składniki:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Jabłka myjemy i osuszamy. Kroimy w bardzo
cienkie plasterki wraz ze skórką i gniazdem
nasiennym. Możecie także posłużyć się szatkownicą
do warzyw. Jeśli zostaną w gniazdach pesteczki
wystarczy uderzyć plasterkiem jabłka np. o deseczkę
do krojenia.
Plasterki jabłek układamy na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia, jeden obok drugiego, ciasno,
bo podczas suszenia będą się kurczyć. Jeśli chcecie
przed suszeniem posypcie jabłka cynamonem,
mielonymi goździkami, kardamonem lub przyprawą
do piernika czy szarlotki. Suszymy na 3-4
poziomachpiekarnika, o ile macie tyle blaszek, w
nagrzanym piekarniku w temperaturze 60-70°C
przez około 4 godziny, z włączonym termoobiegiem.
Jeżeli macie suszarkę do warzyw i owoców możecie
jej użyć do suszenia. Smacznego!

Przygotowała Alicja Chmiel, kl IV

ZRÓB TO SAM – OZDOBY ŚWIĄTECZNE
Ozdoby z makaronu


