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Rok szkolny 2021/2022
ze świetlicą szkolną.

Na uwagę naszej gazetki zasługuje również działalność naszej szkolnej świetlicy, która
prężnie działa i organizuje zajęcia dla naszych najmłodszych uczniów. W świetlicy szkolnej
codziennie witają naszych najmłodszych z uśmiechem Panie: Bożena Ogińska, Halina Synowska,
Agnieszka Gęślak oraz Anita Kasińska.
Oprócz opieki, jaką objęci są nasi uczniowie czekając na lekcje, czy na powrót do domu, panie ze
świetlicy organizują uczniom przeróżne zajęcia świetlicowe, które dzieci bardzo lubią.
Panie z naszej świetlicy działają bardzo prężnie. Organizują dla swoich podopiecznych
wiele konkursów i zabaw. Wspólne czytanie i spędzanie czasu przy grach planszowych, sprawiają,
że w świetlicy dzieci czują się bardzo dobrze i spędzają miło wspólny czas.
W tym roku szkolnym zostały zorganizowane następujące konkursy i imprezy:
- konkurs plastyczny Autoportet
- Dzień Kropki
- Dzień Głośnego Czytania
- Dzień Chłopaka ze Stanisławem Lemem w ramach organizowanego w naszej szkole Tygodnia
Lema
- zawody w skakaniu na skakance
- świetlicowy konkurs na najpiękniejsze jesienne zdjęcie
- Święto Niepodległości w świetlicy
- pisanie listów do Świętego Mikołaja
- malowanie węglem z okazji Dnia Górnika
- miejski konkurs na najładniejszą dekorację w świetlicy
- świetlicowy konkurs na kartkę Bożonarodzeniową
W naszej świetlicy szkolnej panuje przyjazna atmosfera. Oprócz konkursów, organizowane
są również cykliczne rozgrywki w gry planszowe. Ulubioną grą towarzyską, w którą dzieci bardzo
chętnie grają jest Tik Tak Bum Junior – wybuchowa gra słowna. Uczniowie siedzą w kręgu i
przekazują sobie tykającą sztuczną bombę. W krótkim czasie mają podać skojarzenia związane z
zadanym tematem. Jeśli komuś się nie uda zapala się lont w bombie. Gra wymaga koncentracji i
skupienia. Jest świetną okazją do wspólnej zabawy na świetlicy szkolnej.
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A oto kilka zdjęć ze świetlicowej galerii 

Opracowanie: Monika Jakubska
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Znaki zodiaku

W GRUDNIU
~~STRZELEC~~
Jaka to osoba?
Są to osoby urodzone od 22 listopada do 21 grudnia. Strzelec lubi
szaleństwa, jest często impulsywny, gwałtowny i podejmuje
działania bez zastanowienia. Są także optymistycznymi i
wesołymi osobami. Strzelec tryska energią, trudno mu jest
usiedzieć w miejscu, uwielbiają przygody. Jest towarzyski i ma
wiele przyjaciół.

Kolor, kamień, kwiat strzelca
Żywiołem strzelca jest ogień, a jego kolor to purpurowy. Metalem
strzelca jest cyna, a jego kamienie to szafir i topaz. Zaś kwiat
strzelca to fiołek, frezja i szałwia.
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~~KOZIOROŻEC~~
Jaka to osoba?
Są to osoby urodzone od 22 grudnia do 19 stycznia. Osoby spod
znaku koziorożca są stanowczy i skrupulatnie dążą do celu. W
życiu kierują się rozumem, nie sercem. Koziorożce są bardzo
ambitne i rzadko korzystają z czyjejś pomocy. Bywają czasami
wybuchowe i impulsywne. Są bardzo zdyscyplinowane i trzymają
się określonego planu. Lubią towarzystwo, ale przyjaciół
dobierają sobie sami.

Kolor, kamień, kwiat koziorożca
Żywiołem koziorożca jest ziemia, a jego kolor to czerń, wiśnia,
brąz i granat. Metalem koziorożca jest ołów, a jego kamienie to
ametyst i rubin. Zaś kwiat koziorożca to stokrotka, orchidea i mak.
Źródło: znakodiaku.pl
rodzice.pl
Opracowanie: Julia Bukowiecka
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ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA
Kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia?

Święta te obchodzimy 25 grudnia. Jest to święto upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie poprzedzone jest 3-tygodniowym
oczekiwaniem zwanym adwentem, który składa się z dokładnie 4 niedziel.
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Jak obchodzimy święta Bożego Narodzenia?
W niektórych kościołach święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się od dnia
poprzedzającego narodziny Jezusa tzw. Wigilii (24 grudnia).

Punktem kulminacyjnym tego dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja
zakazywała zasiadać dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki, aby upamiętnić
gwiazdę prowadzącą Trzech Króli do stajenki. Uznaje się, że liczba gości w tym dniu
powinna być parzysta. Należy także zostawić jedno dodatkowe nakrycie dla
niespodziewanego gościa. W nocy najczęściej o północy rozpoczyna się uroczysta
msza zwana pasterką.
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Atrybuty Świąt Bożego Narodzenia











opłatek
kolędy
choinka,
Szopka bożonarodzeniowa
prezenty
postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni
Święty Mikołaj
(pierwsza) gwiazdka
karp
barszcz z uszkami
pierogi z grzybami

Wesołych, spokojnych świąt życzy
Samorząd Uczniowski

Opracowanie: Julia Bukowiecka
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Sportowa „Piętnastka”
Warsztaty PHO3NIX ACTIVE SCHOOL
Ostatnie dwa miesiące to czas bardzo
nietypowy dla aktywności fizycznej w naszej szkole.
Dlaczego? Po pierwsze, otrzymaliśmy wspaniałą
informację od Fundacji Pho3nix, że odbędą się u
nas warsztaty. Po drugie, musieliśmy je przesunąć z
powodu "Panny Kwarantanny", która odwiedziła
naszą szkołę i wszystkie klasy 4-8 wysłała na dwa
tygodnie do domu. Po trzecie, rzutem na taśmę
udało się i ekipa Pho3nix Active School zawitała do
szkoły!!

W warsztatach wzięło udział 8 klas, prowadziły
je osoby związane oczywiście ze sportem. Był piłkarz
nożny, piłkarz ręczny, zawodniczka korfballa oraz
triathlonistka - olimpijka. Każdy uczestnik otrzymał
spersonalizowany identyfikator, na którym wpisywane
były jego wyniki z poszczególnych prób - skok w dal z
miejsca, skok dosiężny, próba siły ramion, próba na
spostrzegawczość oraz pomiar siły uścisku dłoni. Były
to niesamowite warsztaty sportowo- edukacyjne, gdyż
uczniowie mogli poznać ludzi ze świata sportu. U nas
była Dagmara - uprawiająca
zawodowo od wielu lat
Triathlon. Przywiozła ze sobą
sprzęt, na którym trenuje,
dzieci mogły go dotknąć, a
nawet ubrać lub usiąść na
rowerze,
Uwierzcie
mi
niesamowita maszyna i nie
często można coś takiego
zobaczyć
na
żywo.
Pochwaliła się także swoimi
najcenniejszymi medalami z
zawodów światowej rangi.
Wydaje mi się, a
właściwie jestem pewna, że
wszyscy uczestnicy warsztatów byli pozytywnie nakręceni,
rywalizacja motywowała ich do osiągnięcia jak najlepszego
wyniku i zabawa z ekipą Pho3nixa była niezapomniana.
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A teraz na koniec ważna wiadomość !!!
W pierwszej akcji tego sezonu - PHO3NIX ACTIV SCHOOL KIDS dla
dzieci indywidualnie z aplikacją, nasza uczennica Basia Bortlik, która
zajęła 2 miejsce w kategorii TOP3 spośród setek dzieci z całej Polski,
które odważyły się wziąć udział w prostych wyzwaniach zdobywając 334
punkty. Nagroda to opaska Huawei Band 4.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnym konkursie w aplikacji
PHO3NIX ACTIV SCHOOL KIDS z aplikacją mobilną w telefonie, bo
NAPRAWDĘ WARTO!!
Serdecznie dziękujemy również za udział uczniów naszej szkoły w
pierwszym konkursie nowej edycji i gratulujemy zaangażowania! Poniżej
znajdują się nazwiska uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów i zostają
nagrodzeni przez Fundację Pho3nix:
Barbara Bortlik – 4b
Martyna Bortlik – 3a
Natalia Suliga – 6a
Tymoteusz Bortlik – 1a
Nataniej Mularz – 5s
Adam Nizkiewcz – 6a
Grzegorz Suliga – 3c
Wiktoria Suliga – 1a
Kacper Mularz – 8k

Opracowanie: Hanna Zyg
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Oscarowe „O kiem Ucznia”
𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃𝓪̨
𝕄𝕦𝕫𝕪𝕜𝕒 𝔽𝕚𝕝𝕞𝕠𝕨𝕒
“Nikt, kto chce mówić o kinie, nie może ignorować muzyki filmowej”.
- Ennio Morricone
Film to nie tylko aktorzy, reżyseria czy obraz, ale także niewidoczne dla oka dźwięki. Od
dawien dawna mawiano, że muzyka może zmienić klimat panujący na ekranie. Melodię mogliśmy
usłyszeć nawet w niemych filmach. Mimo, iż aktorzy nie wydobywali z siebie dźwięków, ponieważ
filmy nie były udźwiękowione, to muzyka w tle zawsze była i pomagała w tworzeniu nastrojów
panujących w kinie.
Wielcy, którzy odeszli...
Krzysztof Penderecki- polski kompozytor muzyki filmowej
i nie tylko. Czterokrotny zdobywca nagrody Grammy.
Kompozytor znany przede wszystkim z muzyki do filmów:
„Lśnienie” Stanleya Kubricka, “Egzorcysta” Williama
Friedkina, “Katyń” Andrzeja Wajdy i wiele innych
kultowych ścieżek dźwiękowych. Jednym z najbardziej
znanych utworów Pendereckiego są Pasja wg. Św. Łukasza,
Ofiarom Hiroszimy – Tren to utwór poświęcony ofiarom
tragicznego wybuchu bomby jądrowej podczas II Wojny
Światowej, Polskie Requiem. Mistrz polskiej muzyki
filmowej zmarł 29 marca 2020 roku w wieku 87 lat.
Ennio Morricone był dwukrotnym zdobywcą
Oscara za muzykę w filmie ,,Nienawistna ósemka”
i w 2007 roku zdobył honorowego Oscara za
całokształt twórczości. Szczupły Włoch Ennio
współpracował m. in. Z Quentinem Tarantino,
Romanem Polańskim, Bernardo Bertoluccim.
Morricone całe życie nie czuł potrzeby nauki
języków obcych, ponieważ jak sam mawiał:
“Nigdy nie czułem takiej potrzeby. Chciałem, żeby
moim językiem była wyłącznie muzyka”. Włoski
mistrz kompozycji zmarł 6 lipca 2020 roku wyniku
skomplikowanego złamania kości udowej.
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James Horner był to amerykański kompozytor muzyki filmowej. Był
laureatem dwóch statuetek Oscara za muzykę w kultowym filmie, który
podbił serca wszystkich oglądających, wyreżyserowanego przez Jamesa
Camerona, filmu opartego na faktach pt: “Titanic”.
“Titanic” to kultowy film, który łącznie zdobył 12 statuetek Akademii
Filmowej (w tym dwie dla Jamesa Hornera). Horner był, także
sześciokrotnym zwycięzcą Grammy, zdobywcą dwóch Złotych Globów
oraz trzykrotnym laureatem nagrody Satelity. W wieku 61 lat, James
Horner zginął w katastrofie lotniczej w 2015 roku.

ŚWIĄTECZNA TRADYCJA FILMOWA
W 1990 roku powstała familijna komedia o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Tę komedia
zna cały świat. Film opowiada o chłopcu, który zostaje sam w domu, kiedy jego rodzina
kilka godzin wcześniej wybrała się na lotnisko, ponieważ na święta wyjeżdża do ciepłych
krajów. Mowa tu o kultowym już filmie “Kevin sam w Domu”. Tytułowy Kevin musi sam
podołać codziennym czynnością np. robieniem zakupów, gotowaniem, zmywaniem itd. Ład
panujący w domu pod nieobecność rodziców i 13-stki rodzeństwa burzą złodzieje, którzy od
dawna przypatrywali się domu. Chłopak mimo młodego wieku podołał temu wyzwaniu. W
1990 roku reżyser filmu “Kevin sam w domu” Chris Columbus nie zdawał sobie sprawy, że
jego produkcja będzie, aż tak sławna. Dziś po upływie 22 lat film nadal powoduje, że
wszystkie rodziny w wigilię zasiadają wspólnie do stołów i oglądają perypetie rodziny
McCallisterów. Główny aktor Macaulay Culkin, mimo że ma już 41 lat i jest dorosłym
mężczyzną, nadal jest głównie pamiętany z roli Kevina. Co roku około 4,5 mln Polaków
ogląda tę komedię. Świąteczna historia doczekała się kontynuacji, która również stała się
kasową produkcją.

.

Rys. Kornelia Goraus
Foto: internet
Opracowanie: Kornelia Goraus
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Okiem Czytelnika
𝓟𝓸𝓭𝓼𝓾𝓶𝓸𝔀𝓪𝓷𝓲𝓮 𝓶𝓲𝓮𝓼𝓲ą𝓬𝓪
𝓬z𝔂𝓽𝓮𝓵𝓷𝓲𝓬𝔃𝓮𝓰𝓸
“Bądź dobrej myśli, bo po co być złej”
Stanisław Lem

Źródło: internet

Od 29 października w naszej szkole rozpoczął się kosmiczny czas zwany
“LEMoniadą”. Tydzień Lema trwał od 29 listopada do 3 grudnia i był wypełniony
przeróżnymi niespodziankami. Na korytarzach zagościło całe grono robotów
wykonanych przez uczniów.
Przez radiowęzeł usłyszeliśmy piękną, energiczną interpretację tekstów
Stanisława Lema w wykonaniu Pani Marzeny Jarosz. W trakcie trwania tego
niezwykłego tygodnia, ogłoszono wyniki wielu konkursów zorganizowanych przez
nauczycieli z naszej szkoły m.in. konkurs na lapbooka o Stanisławie Lemie, konkurs
plastyczny na robota w języku niemieckim czy np. inspiracje plastyczno-literackie na
podstawie twórczości Lema. Do niektórych sal lekcyjnych wchodzili uczniowie
przebrani za roboty z cytatami Stanisława Lema. Największym zaskoczeniem dla
uczniów były złote sentencje Lema, które znajdowały się na schodach. Ten tydzień
uważamy za jeden z ciekawszych i udanych, na pewno pozostanie długo w naszej
pamięci.
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W trakcie obchodów Tygodnia Lema w naszej szkole uczniowie wykonali
fotomontaże robotów tworząc tym samym niepowtarzalne dzieła. Oto jedne z nich:

Prace uczniów przygotowane na konkursy i obchody Tygodnia Lema

Opracowanie: Kornelia Goraus
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Kartka z kalendarza
Miesiąc GRUDZIEŃ 2021
„Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim”.
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1
Dzień Jubilera

2
Dzień
Placków

Piątek

Sobota

Niedziela

3

4

5

Dzień
Sztucznego
Futra

Dzień
Górnika

Dzień
Ninja

6

7

8

9

10

11

12

Dzień
Lombardów

Międzynar
odowy
Dzień
Lotnictwa
Cywilnego

Dzień
Kupca

Międzynaro
dowy Dzień
Medycyny
Weterynary
jnej

Dzień
Bota

Międzynaro
dowy Dzień
Tanga

Dzień
Guzika
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14

15

16

17

18

19

Dzień
Księgarza

Dzień
Małpy

Dzień
Herbaty

Dzień
Pojednania

Dzień bez
Przekleństw

Dzień
Języka
Arabskiego

Dzień
wiecznie
zielonych

أنا غريب
roślin
20

21

]Dzień
Ryby

Światowy
Dzień
Pozdrawia
nia
Brunetek

27

28

Dzień
Keksa

Międzynar
odowy
Dzień
Pocałunku

22

29

23

24
Wigilia
Bożego
Narodzenia

30

31
Sylwester

Dzień Serka
Wiejskiego

25

26

Opracowanie: Zofia Goraus
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Przepisy dla każdego
Piernik z suszonymi śliwkami
Ciasto piernikowe z dodatkiem aromatycznych przypraw to najlepszy świąteczny
specjał. Upieczenie piernika nie musi zajmować kilka godzin. Obalam ten mit.
Piernik może być szybki
i prosty w przygotowaniu.

Składniki:














200 g mąki pszennej
120 g gorzkiej czekolady
100 g suszonych śliwek
120 g masła
120 g miodu
80 g cukru
150 ml mleka
2 jajka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki przyprawy do piernika
1 łyżeczka imbiru
1 łyżeczka cynamonu w proszku
masło i bułka tarta do obsypania formy

Suche składniki mąkę, proszek do
pieczenia, przyprawę
do piernika, cynamon
i imbir w proszku
wymieszaj starannie
w dużej misce.
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Do rondelka wrzuć masło,
czekoladę,
cukier
i miód,
a następnie całość podgrzewaj
aż do roztopienia i połączenia
się wszystkich składników
w jednolitą masę. Następnie do
garnka z masą wlej mleko.
Odstaw do przestudzenia. Dodaj
jajka
i całość
starannie
wymieszaj.
Do masy dodaj posiekane suszone śliwki i niewielkimi porcjami dosypuj do masy
mieszankę z mąki i przypraw. Całość delikatnie wymieszaj, aż do uzyskania
jednolitej masy.
Gotową masę wlej do keksówki
wysmarowanej masłem i posypanej
odrobiną bułki tartej.

Piernik wstaw do piekarnika
rozgrzanego do temperatury 160
stopni i piecz przez 60 minut.

Źródło: akademiasmaku.pl
Opracowanie: Monika Jakubska
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Źródło: internet
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Źródło: internet – google.pl
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