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Od przedszkola do belfra -
czyli nauczyciele też byli dziećmi!
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Dzieciństwo
jest jak gra.    
Chcesz ją jak
najszybciej
przejść, a

potem żałujesz,
że się tak
szybko

skończyła.

Czyż nie każdy z nas
zastanawiał się na tym,

jak wyglądali nauczyciele
w dzieciństwie? Czy są

do siebie podobni?
Pewnie trudno w to
uwierzyć, ale nasi

nauczyciele, też kiedyś
mieli tyle lat, co dziś nasi

najmłodsi  uczniowie. 
I tak podróżując w

czasie, spoglądamy na
dzieciństwo naszych

pedagogów.

Z okazji Dnia Dziecka
proponujemy Wam

zabawę. Odgadnijcie, kto
znajduje się na
fotografiach.

Odpowiedzi znajdziecie
na stronie 3.

Miłej zabawy!
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REPREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Złoto zdobyła Marta Strzelec, zaś srebro
wywalczyła Wiktoria Rydellek.

Medale dla dziewczyn z 6b!

10 maja 2015 roku odbył się II Nadnotecki
 Bieg Jagiełły w Ujściu.

Przysłowie: „Historia lubi się powtarzać”
sprawdziło się w 100%. Znowu na podium

znalazły się uczennice ZS 2, taka sytuacja 
miała miejsce rok temu.

Złoto zdobyła Marta Strzelec, zaś srebro
wywalczyła Wiktoria Rydellek.

Marta Strzelec
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FOTORELACJA
XXVI BIEGI JADWIŻYŃSKIE 12 maja 2015 r. 
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Marta i Wiktoria
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5 PYTAŃ DO...

MARTA STRZELEC

Tym razem przedstawimy wywiad z  Panią
Klaudią Dziergas - nauczycielką języka
polskiego.
1.Co chce Pani osiągnąć w życiu?
- Szczęście swoich najbliższych.
2. Czym jest dla Pani język polski?
- Przede wszystkim jest on symbolem
narodowym, który jest bardzo ważny. Nie tylko
służy do komunikowania się, ale też do
wyrażania emocji. Dlatego uważam, że trzeba
posługiwać się taką polszczyzną, aby pokazać
szacunek do Polski, ale również do rodaków.
3. Czym lubi się Pani zajmować w wolnych
chwilach?
- Moja pasją jest montowanie filmów. Lubię
bawić się multimediami, oglądać filmy oraz
czesać nie tylko lalki, ale innych ludzi. Ostatnio
zaczęłam robić wypieki oraz torty bezowe i tym
także lubię zajmować się w wolnych chwilach.
4. Czy jako mała dziewczynka marzyła Pani o
zostaniu nauczycielem?
- Tak. Chciałam być nauczycielem,
sklepikarzem, bibliotekarzem.
5. Jaka jest Pani ulubiona książka?
- Mam kilka ulubionych. Generalnie bardzo lubię
tematykę mitologiczną. Bardzo podobała mi się
książka ,,Kochałam Tyberiusza". Kiedy byłam w
szkole średniej, modna była saga ,,O ludziach
lodu".                                      Szelbi

Jedz smacznie 
i zdrowo!

Kanapki, znowu kanapki! 

Czy tak musi być zawsze? Nikt nie powiedział,
że kanapki to jedyne drugie śniadanie, jakie
można wziąć do szkoły. Oczywiście, jest to
danie najprostsze, pożywne i poręczne. Ale
przecież ileż to razy można jeść suchy
prowiant? Chcę przy tym jednak podkreślić, że
przynoszenie samych słodyczy do szkoły nie
jest dobre. Można od czasu do czasu 'zaszaleć'
i wziąć sobie batona, ale nie przesadzajmy.
Słodycze, co prawda, dają dużo energii, ale tylko
na niedługi czas. Słodkie smakołyki łatwo
zastąpić  zwykłym owocem. Może być to jabłko,
banan, mandarynka, które również dadzą Wam
dużo energii, ale są o wiele, wiele zdrowsze ;)
Jaki jest więc mój cel? Pokazanie Wam, że
można jeść w szkole SMACZNIE i ZDROWO. 
Sałatki - jest to ogromne pole do popisu i wcale
nie trzeba podawać tutaj przepisu, ponieważ
każdy ma możliwość połączenia swoich
ulubionych składników i stworzenie swojej
indywidualnej sałatki.
Migdały, orzechy włoskie, laskowe, pestki dyni
lub słonecznika to również bardzo dobra, lekka i
wartościowa przekąska.
A dla tych, którzy nadal nie potrafią się oprzeć
się batonikom, także znalazłam sposób, a ściślej
mówiąc: batoniki owsiane, które można zrobić w
domu ;)

Składniki:
2 szklanki płatów owsianych

1 szklanka orzechów/suszonych
owoców/pestek dyni,słonecznika/płatków

śniadaniowych
55g masła

1/4 szklanki brązowego cukru (trzcinowego)
1/4 szklanki miodu

łyżeczka ekstraktu waniliowego
Wykonanie:
Płatki owsiane wymieszać ze szklanką
wybranych składników. Masło, miód i cukier
umieścić w garnku i podgrzewać, aż zacznie
bulgotać, gotować jeszcze 2 minuty. Po tym
czasie wyłączyć ogień, dodać ekstrakt,
wymieszać. Wsypać składniki suche,
wymieszać tak, aby wszystko dokładnie pokryło
się słodką masą.
Płatki wyłożyć do formy (u mnie 24/12cm)
wyłożonej papierem do pieczenia lub folią
spożywczą. Ugnieść dość mocno, ale nie
przesadnie. Wstawić na około 40-50 minut do
lodówki. Po tym czasie wyjąć, pokroić ostrym
nożem i pozostawić do całkowitego
wystudzenia, najlepiej w lodówce.
Życzę smacznego!

Agx

Zoff

batoniki owsiane

Od nauczyciela do belfra - rozwiązanie quizu.
1. Pan dyrektor Grzegorz Wądołowski
2. Pani dyrektor Zdzisława Karpińska
3. Pan Andrzej Bąk       4. Pani Agata Winkler
5. Pani Barbara Buller 6. Pani Klaudia Dziergas

       KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA,
 KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA!

Pisanie moja pasja
Pierwszą swoją gazetkę wydałam w wieku
sześciu lat…potem był pamiętnik i …tak mi
zostało… po prostu piszę! Pisanie jest moja
pasją, ponieważ pozwala mi ono wyrazić swoje
uczucia i przemyślenia. Czasem wylewam na
kartkę złe emocje, po to abym mogła się z nimi
rozstać. Częściej jednak obdarowuję kartkę
pozytywnymi myślami, aby napełnić nimi
Czytelnika. Przez to, że jestem młodym twórcą,
ciągle się rozwijam. Są również tego efekty,
 ponieważ coraz częściej jestem doceniania w
konkursach literackich i zdobywam ważne dla
mnie nagrody. Jeden z moich utworów
poetyckich znalazł się w książce, mam ją na
swojej półce. Cieszy mnie to. Moim marzeniem
jest bycie sobą. W tekstach prozatorskich
 konstruuję fabułę w taki sposób, aby zmusiła
Czytelnika do przemyśleń i wyciągnięcia
wniosków, czy bohater postąpił właściwie i czy
Czytelnik nie zrobiłby tego samego w swoim
życiu. Staram się,  aby moje teksty były barwne
i nasycone „tym czymś”, co sprawi, że z każdą
kolejną stroną, będzie się chciało czytać dalej…
Ostatnio moja pasja pomogła mi w zrealizowaniu
przyrodniczego projektu. Zdobyłam 3. miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie „Ekologia w moim
domu”. Was Drodzy czytelnicy również
zapraszam do pisania. Przekonacie się, ile to
daje satysfakcji.

Marta Strzelec, 6b
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MODA NA LATO

tumbrl.com
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CO W SZKOLE PISZCZY?
BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

JUŻ WKRÓTCE
WAKACJE!

REDAKCJA:
Agx, Zoff, ZuZ, Zuza, Maja, Szelbi
OPIEKUN: p. Karolina Strógarek

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com
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PRZEPIS NA UDANE WAKACJE

GARŚĆ SŁONECZNYCH PROMIENI,
SZCZYPTA ROZSĄDKU. ZMIESZANE
 KILOGRAMAMI  PRZYGODY, DUŻĄ
ILOŚCIĄ PRZYJACIÓŁ  I WORKIEM

UŚMIECHÓW.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

NAD WODĄ
Pierwsza zasada jest najważniejsza: zawsze,
ale to ZAAAAWSZE korzystaj z kąpieli
wyłącznie pod opieką dorosłych w miejscach do
tego przeznaczonych, strzeżonych.

OPALANKO
Używaj specjalnych kremów z filtrami
ochronnymi, a  na głowę załóż jakąś jasna
czapkę – może być z daszkiem albo kapelusik,
jak kto woli.

BURZA
Podczas  burzy nie chowaj się pod drzewami.
Wyłącz  telefon komórkowy, żeby  nie ściągnął
błyskawic!

ROBALE
Uważaj na osy, szerszenie i kleszcze.

ROWER I WROTKI, PIŁKA
Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na
niej wyjątkową ostrożność!!!

W GÓRACH
Zawsze idź wyznaczonym szlakiem !!!

.

WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ GAZETKI
14 maja 2015 r. redakcja „Niecodziennika
Szkolnego” otrzymała wyróżnienie 
w I Wojewódzkim i III Powiatowym Konkursie
Gazetek Szkolnych GAZECIAK.

LAUREACI
 KONKURSÓW

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY
- Kacper Iwicki - kl. 6c
- Marcin Sierhart - kl. 6c
- Kaja Dudek - kl. 6d
- Aleksandra Piątek - kl. 6d

MIEJSKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
- Zuzanna Paliwoda - kl. 6d
- Marta Strzelec - kl.6b

GRATULUJEMY!

.

SPOTKANIE Z GRECKIMI BOGAMI

5 maja 2015 r. odbyło się podsumowanie
projekty edukacyjnego dla klas 5. „ Z wizytą na
Olimpie”.
Punktualnie o godzinie 9 w stołówce szkolnej
nastąpiła prezentacja zadań.  Na początku
obejrzeliśmy drzewa genealogiczne boskiej
rodziny. Następnie wystąpili uczniowie, którzy
prezentowali mitologiczne postacie podczas
pokazu mody. Kolejnym zadaniem było
stworzeni reklamy. Klasa 5a promowała salon
sukni ślubnych „Afrodyta”, 5b – pływalnię
„Posejdon”, 5c – fabrykę nici „Ariadna” i 5d
aptekę „Asklepios”. Kolejno mieliśmy okazję
poznać nieco uwspółcześnione i dowcipne
wersje znanych mitów i scenki wykorzystujące
mitologizmy. Podczas niektórych prezentacji
można było usłyszeć grecką muzykę, która
tworzyła klimat boskiego Olimpu. Całość
oceniało jury w składzie: pani dyrektor Zdzisława
Karpińska, p. Bogusława Różańska, p.
Magdalena Idzikowska – Zbroniec i p. Magda
Rieske, które wydało werdykt. Boskie laury
przypadły klasie 5d.
Praca metodą projektów, pod czujnym okiem
polonistek p. Klaudii Dziergas, p. Karoliny
Strógarek i p. Ewy Lidzkiej – Megger, bardzo
podobała się piątoklasistom, ponieważ pozwala
rozwijać kreatywność i przybliża w atrakcyjny
sposób mitologię grecką.                                      
                                               Maja
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