
Z ŻYCIA SZKOŁY …  
 

           W 10 marca uczniowie 

klas 0-2 SP w Mołodyczu oraz klas 

zamiejscowych w Radawie wzięli 

udział w pokazach chemicznych 

przeprowadzonych przez grupę 

„Niebanalne”. Chemia przedsta-

wiona została w postaci „Bajki o 

kocie”.  Oto niektóre z nich : 

-nadmuchiwanie balonu 

wytworzonym gazem, - efekt 

kipiącego mleka – „Wulkan 

chemiczny” - jajko w butelce 

(materiały: płonąca zapałka, 

butelka, jajko), - dym (działanie 

tlenkiem manganu na perhydrol). 

 

 

WIELKANOCNE 
PRZYGOTOWANIA  
…króliczki 

 

Przygotowania do świąt nie 

muszą być nudne ani męczące.  

W przedświątecznej krzątaninie 

możemy znaleźć przyjemność  

i dobrą zabawę. Uczniowie  

z naszej  szkoły i klas zamiejscowych 

już od tygodnia angażują się  

w przygotowania do świąt – robią 

różne ozdoby, sieją rzeżuchę,  

a nawet próbują swoich sił  

w wypiekach.  

 

 W czwartek 17.03.2016r. w 

szkole unosił się cudowny zapach 

drożdżowego ciasta.   

 

 

Dzieci upiekły wraz z paniami: 

Krystyną Portas, Angeliką Tomaszek-

Wysocką oraz Izabelą Werle pyszne 

zajączki wielkanocne. Bawiły się 

przy tym znakomicie, a efekty ich 

pracy można obejrzeć już tylko na 

zdjęciach… 

 

 Drożdżowe króliczki można  

upiększyć lukrem, żelkami -według 

własnych pomysłów. Zachęcamy 

do wypieków. Przepis znajdziecie  

w tym numerze gazetki. 
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JAK UCZYĆ SIĘ 
…słówek    

OBRAZKI 

 

Jakie pismo powstało 

na początku? 

Oczywiście 

obrazkowe! Jeden 

obraz wart jest więcej niż tysiąc 

słów - więc podczas notowania 

słówek na lekcji nie wahaj się użyć 

koloru czy prostego rysunku. Wiele 

słowników (oprócz obrazkowych, 

przeznaczonych głównie dla 

dzieci) zawiera kolorowe plansze 

tematyczne, które są doskonałą 

pomocą w nauce. Pamiętasz, w 

jaki sposób uczyłeś się angielskiego 

jako dziecko? Tak, tak, kredki, 

mazaki, wycinanki... Pamiętaj też, 

że im śmieszniejszy rysunek, tym 

bardziej zapada w pamięć! Nie 

potrzeba Ci do tego żadnych 

zdolności plastycznych; ważne jest, 

aby rysunek był czytelny dla 

Ciebie. 

 

RYMOWANKI 

 

Kiedy masz do zapamiętania 

kilkanaście wyrazów, na przykład 

nazwy zwierząt, spróbuj poukładać 

je parami do rymu - a jeżeli nie jest 

to możliwe, ułóż z nich rapowy 

kawałek i dorób melodię - 

zapamiętasz na pewno! 

 

SPACER PO SŁÓWKACH 

 

Wybierz dobrze Ci znane 

otoczenie, najlepiej Twój pokój  

i dobrze mu się przyjrzyj. Teraz 

popatrz na listę słówek, których 

masz się nauczyć i "porozkładaj" je 

w swoim pokoju na różnych 

przedmiotach i zrób sobie  

w wyobraźni spacer po pokoju. 

Załóżmy, że wybrałeś następujące 

przedmioty (w kolejności 

"podchodzenia do nich"): obraz na 

ścianie, fotel, kwiatek, plakat 

Britney Spears, biurko i łóżko,  

a z pamięci ciągle wypadają Ci 

takie słówka, jak moustache, 

trousers, tangerine, ribbon, donkey, 

liver, rifle. Teraz wystarczy tylko 

poukładać te słówka w 

odpowiednich miejscach i zrobić 

sobie mały spacer po pokoju, 

najpierw wyobrażając sobie nowy 

układ, potem starając się 

zapamiętać nazwy. Pamiętaj 

o tym, żeby nie zmieniać kolejności! 

W ten sposób na pewno 

zapamiętasz choćby taki widok:  

a picture of a liver hanging on the 

wall, a donkey sitting in the 

armchair, a plant with 

a moustache, Britney eating  

a tangerine, a rifle under the bed 

and a pair of trousers on the desk... 

Za każdym razem, kiedy będzie  

Ci potrzebne któreś z tych słówek,  

 

 

przywołaj znajomy widok,  

a angielski odpowiednik przyjdzie 

sam nie wiadomo skąd! 

Często przeze mnie stosowaną  

i polecaną techniką na 

POWTARZANIE SŁÓWEK NA BIEŻĄCO 

jest chodzenie po ulicy i nazywanie 

wszystkich przedmiotów po 

angielsku. Do dzisiaj zdarza mi się 

pędzić do domu z myślą o tym, 

że koniecznie musze sprawdzić 

w słowniku, jak po angielsku 

nazwać polewaczkę czy klomb. 

Zabawę można prowadzić nawet 

ze znajomymi! 

 

PISANIE NA CZAS 

 

Przeczytaj kilka razy partię 

słówek do zapamiętania. Może  

to być czytanie na głos bądź „po 

cichu”. Ustaw stoper na 2 min. 

i w tym czasie wypisz (bez 

zaglądania do książki) jak najwięcej 

słówek, które zapamiętałeś. 

Sprawdzając przyznawaj sobie 

punkty za poprawnie napisane 

słówka. Powtórz zabawę kilka razy, 

aż ilość zapamiętanych przez 

ciebie słówek będzie 

satysfakcjonująca. Ćwiczenie 

można wykonywać w grupie. 

 

 

Opr. Agnieszka Mierzwa 
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PALCE LIZAĆ  
…czyli drożdżowe króliczki   

 

Składniki: 

 6 szkl.  mąki pszennej, 

 1.5 szkl.  letniego mleka, 

 50g świeżych drożdży, 

 3 łyżeczki cukru (można 

dodać więcej jeżeli chcemy 

mieć słodkie babeczki), 

 2 łyżeczki soli, 

 2 jajka , 

 4 łyżki masła-roztopić, 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki wymieszaj ze 

sobą. Kiedy ciasto przestanie się 

przylepiać do rąk i miski to wyrabiaj 

je jeszcze przez kilka minut, przykryj 

ściereczką i odstaw w ciepłe 

miejsce do wyrośnięcia. Ciasto 

podziel na 30 mniej więcej równych 

części. Z każdej części uformuj 

lekko podłużną kuleczkę. Bułeczki 

ułóż na blasze wyłożonej papierem 

do pieczenia, przykryj i pozostaw 

na 45 minut do wyrośnięcia. Teraz 

zrób nożyczkami po dwa nacięcia 

w miejscu gdzie powinny być uszy  

 

zajączka. Pieczemy w 

temperaturze 180 stopni przez 17-20 

minut. 

          Życzymy SMACZNEGO!!! 

Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 

 

 

DLACZEGO 
…śnimy? 

Marzenia senne to obrazy, które 

tworzą nasze umysły kiedy śpimy. 

Mogą być romantyczne, wesołe, 

smutne, przerażające.  

Według naukowców sen to 

zbiór ludzkich doświadczeń 

głęboko zakorzenionych w naszej 

świadomości.  

Każdy człowiek marzy od 3 do 6 

razy na dobę. Przeciętny sen trwa 

od 5 do 20 minut. Aż 95% snów jest 

zapominana po wstaniu z łóżka.  

Za miejsce powstawania snu 

naukowcy wskazują hipokamp – 

obszar mózgu kontrolujący uczucia, 

emocje i pamięć. To w tej części 

umysłu dokonuje się selekcja 

zdarzeń z przeżytego dnia. Część 

informacji trafia do kory mózgowej, 

gdzie zostaje zapisana w pamięci 

długotrwałej. Bardzo Prawdopo-

dobnie, że owe długotrwale 

zapamiętane zdarzenia przyśnią się 

nam ponownie. 

Opr.  A. T-W 

 

 

„KURIEREK MOŁODYCZA” 

      Żarty i suchary: 
 

  

Jasiu, powiedz jakieś zdanie w 

trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

 
  

Chuck Norris goni 2 

złoczyńców.  

Są dwa zakręty.  

Jeden złodziej w lewą drugi w 

prawą stronę.  

Chuck Norris za nimi. 

 
  

-Co mówi informatyk kiedy na 

urodziny dostaje pendrive?  

- Dziękuję za pamięć. 

 
                        

Jasiu mówi do kolegi: 

- Wiesz co? Teraz moja mama 

codziennie jeździ konno żeby 

zrzucić trochę kilogramów. 

- I co? Pomaga? 

- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo. 
 

                        

Dlaczego piłka nożna to nie jest 

sport dla dziewczyn?  

- A znasz taką, która wytrzyma 

90 minut w towarzystwie innych 

dziewczyn, ubranych tak samo 

jak ona? 

 

 
 

 

Opr. Agnieszka Cienki 
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MODA I URODA 
…czyli jajko do ust 

Witam wszystkich w kolejnym wydaniu naszej gazetki. W tym numerze przedstawię Wam produkt 

do ust -  jajko. Jest to bardzo nawilżający kosmetyk , bardzo  wydajny. Łatwo się go aplikuje. Jak zawsze 

na koniec dodaje wam kilka zdjęć. Jest dostępny w Rossmanie. 

 

 

 

 

 

 

Opr. Marlena Woźny 

WARSZTATY KRAWIECKIE 
…czyli torby  

  
Torby z materiału nieustannie pomagają nam się zorganizować. Wielu nie wyobraża sobie bez nich 

codziennych zakupów. Ekologiczną torbę możemy kupić w każdym sklepie, ale miło by było uszyć ją 

własnoręcznie. Dlatego też na piątkowych warsztatach krawieckich uczennice klasy V pod okiem p. Angeliki 

Tomaszek-Wysockiej uszyły takie modne torby. A oto kolejne etapy i efekt naszej pracy. 

KROK I - Wycinanie materiału, KROK II – Przeszywanie aplikacji, KROK III - Wykonywanie góry torby, Krok IV - 

Robienie rączek do torby, KROK V - Zszywanie części torby.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. A. T-W 
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Piłka ręczna Euro 2016 

Wyjaśnia się powoli kwestia rywali reprezentacji Polski w meczach towarzyskich przed Euro 2016. 23 marca przyszłego roku Biało-

Czerwoni mają zmierzyć się w Poznaniu z Irlandią Północną. - Nie jest to jeszcze oficjalna informacja. Zastrzeżenie jest takie, że 

zagramy z tą drużyną, o ile nie trafimy na siebie w losowaniu fazy grupowej mistrzostw Europy - wyjaśnił w rozmowie z Onetem 

Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Podobne obostrzenie mamy w związku z planowanym meczem z Chorwacją. Ekipa z Bałkanów ma zmierzyć się z wybrańcami 

Adama Nawałki 26 marca w Krakowie, chyba że 12 grudnia, podczas losowania Euro 2016, Biało-Czerwoni znajdą się z nią w 

jednej grupie. - Tak samo jest w przypadku meczu z Irlandią Północną. Jeśli zagramy z nimi we Francji, znajdziemy innego rywala 

na mecz w Poznaniu. Miejsce i data już się nie zmienią - mówi Kwiatkowski. 

W dwóch najbliższych meczach towarzyskich reprezentacja Polski podejmie Islandię (13 listopada w Warszawie) i Czechy (cztery 

dni później we Wrocławiu). Turniej finałowy mistrzostw Europy zostanie rozegrany w dniach 10 czerwca - 10 lipca 2016 roku. 

Aktualna kadra zawodnicza 
 

 

 

 

Opr. Fabian Ziejło, Krzysztof Sokół 

 

Imię i nazwisko Pozycja Data urodzenia Wzrost Waga Mecze Bramki Klub 

Tałant Dujszebajew  trener 02.06.1968 183 
   

Vive Tauron Kielce  

Karol Bielecki  lewe rozegranie 23.01.1982 202 100 226 813 Vive Tauron Kielce  

Piotr Chrapkowski lewe rozegranie 24.03.1988 203 90 53 102 Vive Tauron Kielce  

Michał Daszek  prawe skrzydło 27.06.1992 180 70 36 61 Orlen Wisła Płock  

Maciej Gębala  obrotowy 10.01.1994 200 102 0 0 SC Magdeburg  

Rafał Gliński  środek rozegrania 29.12.1982 181 80 44 42 Górnik Zabrze 

Piotr Grabarczyk  obrotowy 31.10.1982 200 91 101 45 HSV Hamburg  

Wojciech Gumiński  lewe skrzydło 10.02.1989 190 85 10 22 Zagłębie Lubin  

Mateusz Jachlewski  lewe skrzydło 27.12.1984 184 91 106 233 Vive Tauron Kielce  

Bartosz Jurecki  obrotowy 31.01.1979 193 100 217 700 Chrobry Głogów  

Michał Jurecki  lewe rozegranie 27.10.1984 202 102 170 462 Vive Tauron Kielce  

Mariusz Jurkiewicz  lewe rozegranie 03.02.1982 198 98 150 257 Vive Tauron Kielce  

Bartosz Konitz  środek rozegrania 30.12.1984 195 95 0 0 Orlen Wisła Płock  

Przemysław Krajewski lewe skrzydło 20.01.1987 184 79 49 72 Azoty Puławy  

Krzysztof Lijewski  prawe rozegranie 07.07.1983 198 94 157 370 Vive Tauron Kielce  

Jakub Łucak  prawe skrzydło 18.09.1989 181 84 16 28 WKS Śląsk Wrocław  

Maciej Majdziński prawe rozegranie 08.04.1996 189 90 0 0 HSV Hamburg  

Piotr Masłowski  środek rozegrania 20.02.1988 192 88 27 19 Azoty Puławy  

Adam Morawski bramkarz 17.10.1994 192 84 3 0 Orlen Wisła Płock  

Robert Orzechowski  prawe skrzydło 20.11.1989 189 84 70 106 Azoty Puławy  

Rafał Przybylski  prawe rozegranie 19.02.1991 197 106 4 4 Azoty Puławy  

Andrzej Rojewski  prawe rozegranie 20.08.1985 193 95 15 29 SC Magdeburg  

Kamil Syprzak  obrotowy 23.07.1991 208 116 69 123 FC Barcelona  

Sławomir Szmal  bramkarz 02.10.1978 190 90 262 2 Vive Tauron Kielce  

Michał Szyba  prawe rozegranie 18.03.1988 196 97 44 60 RK Gorenje Velenje  

Patryk Walczak  obrotowy 29.07.1992 200 105 0 0 Pogoń Szczecin  

Marcin Wichary  bramkarz 17.02.1980 193 93 100 0 Orlen Wisła Płock  

Adam Wiśniewski  lewe skrzydło 24.10.1980 192 90 127 272 Orlen Wisła Płock  

Piotr Wyszomirski  bramkarz 06.01.1988 193 87 89 0 Pick Segedyn  
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Gazetka powstała dzięki pracy: 

nauczycieli: Agnieszka Mierzwa, Angelika Tomaszek-Wysocka 

uczniów: Kamila Skrzypek, Kinga Zarosa, Paulina Marek, Marlena Woźny, Agnieszka Cienki, Fabian Ziejło, 

Krzysztof Sokół, Justyna Purcha, Kamila Sokół 

 

  ZGADNIJ KTO TO? 
…Guess who?  

Przeczytaj po angielsku opis pewnej osoby (ucznia naszej szkoły)  

i odgadnij o kogo chodzi. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi wygrywa nagrodę. Odpowiedzi 

proszę kierować do  p. Agnieszki Mierzwy.  

She is quite little and petite. She has got very long, dark brown hair and brown 

eyes. She hasn’t got glasses. She is usually wearing leggings and a blouse. 

She is very cheerful and she smiles a lot. 

 

UWAGA: 

Nasi uczniowie wzięli udział w "Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą Palmę 

Wielkanocną" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wiązownica organizowanym 

w Szkole Podstawowej w Ryszkowej Woli.  Nagrody otrzymały:   

Klaudia Habel  kl. V -III miejsce,  Natalia Pryjda z kl.I- wyróżnienie.  

Gratulujemy 

 

Redakcja „Kurierek Mołodycza” życzy pełnych spokoju i 

radości Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOŁODYCZU 

„KURIEREK MOŁODYCZA” 


