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Dnia 28.10.2015 w
naszej szkole, na
trzeciej lekcji,odbył
się konkurs Ojczy-
zny Polszczyzny
dla klas 4-6. Składał
się z dwóch etapów:
pisemnego oraz
ustnego.W teście
pisemnym można
było zdobyć 40
punktów, a w
odpowiedzi ustnej
10 punktów. I
miejsce zdobyła
Karolina

Mikołajczyk z klasy
5. Na II miejscu
znalazła się Joanna
Kriger z 6a. III
miejsce zdobył
Paweł Herman z
klasy 6b.
Wyróżnienia:
Wiktoria Klonowska
i Jakub Kociuba.
Jeszcze długo po
konkursie bolały
nas główki.

              Karolina

Żywa szopka

Wieczór kolęd

              Krok po kroku, krok po
kroczku idą Święta ...        

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

Etap szkolny - wręczenie nagród.

Dnia 21 grud-
nia 2015 w
poniedziałek o
godz.17.00
w sali gimna-
stycznej od-
był się WIECZÓR
KOLĘD !!!

Mieliśmy okazję
wysłuchać
pięknych, polskich
kolęd i pastorałek w
wykonaniu uczniów
naszej szkoły. 

Uroczystość
prowadziły: pani
Danuta Kityńska i
pani Joanna
Dziamska. Całość
dopełniała
przepiękna
dekoracja,
przygotowana
przez panią Jolantę
Szczotkiewicz,
Magdalenę
Lewandowską i
Dorotę Żylińską. 

Święta tuż tuż, a
więc już jutro
planowane są
Wigilie klaso-
we. Każdy z nas
zobowiązany jest
coś przynieść, aby
ten wspaniały czas
pozostał jak
najdłużej w naszej
pamięci.

Gabrysia

R. M.

R. M.

J. Dz.

J. Dz.
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Wrocławskie salony, czyli Finał
Ogólnopolskiego Konkursu
Ojczyzny Polszczyzny. 

Słowo jest oknem
otwartym na
rzeczywistość...

    Dyskoteka    
 andrzejkowa

 Wrocław 10-
12.12.2015r. -
finał konkursu

Dnia
26.11.2015r.
odbyła się
dyskoteka
andrzejkowa w
holu gimnazjum.

Bawiliśmy się w
godzinach od
16.00 do 20.00.

Sprzęt
obsługiwali Filip
Ośmiałowski i
Łukasz Senator.

W dniach od 10
do 12.12.2015
we Wrocławiu
odbył się
ogólnopolski
finał konkursu
"Ojczyzna
polszczyzna".

Wzięłam w nim
udział jako
jedna z 36
finalistów. Na
czas konkursu
wraz z moją
opiekunką, a
zarazem mamą

zamieszkałam
we
wrocławskim
hotelu Jana
Pawła II.
Atmosfera,
która tam
panowała

sprzyjała
nawiązywaniu
nowych
znajomości i
doskonaleniu
swoich
umiejętności
językowych.  

Z prof. Janem Miodkiem

Warsztaty

Zwiedzanie miasta Wykład prof. Miodka

Mogliśmy
poczuć się, jak
studenci PWST
podczas
warsztatów,
przygotowują-
cych nas do
wystąpień
publicznych. 
Z wielką
przyjemnością

wysłuchaliśmy
wykładu
profesora Jana
Miodka, który
mówił o
współczesnej
polszczyźnie.
To były
niezapomniane
chwile.

Na Uniwersytecie Wrocławskim

R.M.

R.M.

R.M. R.M.

R.M.
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Zachęcamy do zagrania w grę pt. BALL3D - grasz w:
piłkę nożną, hokej, siatkówkę itp. Maciek i Patryk :-)

       Ugotujmy coś...        Obiad : Sałatka ze      
    smażonymi krewetkami

Składniki (na 2
porcje):1/2
opakowania
miksu sałat,1/2
opakowania
rukoli,200g
oczyszczonych

krewetek,2
ząbki czosnku,
1 papryczka
chili,3 łyżki
masła,1 łyżka
oliwy extra
vergine,3 łyżki
soku z cytryny.

Przygotowanie
Mrożone
krewetki
rozmrozić (w
temp.pokojowej
lub pod
strumieniem
bieżącej,
chłodnej wody).

Opłukać i
oderwać
ogonki,osuszyć.
Jeden ząbek
czosnku zetrzeć
na tarce, a drugi
pokroić na
cienkie plastry.

Papryczkę chili
pokroić ukośnie
na cienkie
plastry.Na
talerze wyłożyć
sałatę,posypać
 rukolą i małymi
pomidorkami. 

Na patelni
roztopić masło z
oliwą i gdy
zacznie
skwierczeć
dodać plastry
czosnku,krewetki
i papryczkę
chili.Smażyć na
nieco większym
ogniu po około 1
minucie z
każdej strony,

w międzyczasie
doprawić solą.
Następnie do-
dać starty czos-
nek,wymie-
szać i smażyć
przez pół minu-
 ty co chwilę
mieszając.Wlać
sok z cytryny,
wymieszać i
nakładać na
talerz. 

Święta

Sałatka

              
                                  Humor szkolny

Nauczyciel j.
pol. pyta
uczniów:
- Jak brzmi
liczba mno-
ga do rze-
czownika
"niedziela"?
- Wakacje,
proszę pani!

Mały Jasio
wybrał się na
mecz. Siedzący
obok
mężczyzna pyta
go:
- Jak tu
wszedłeś,
synku?
- Miałem bilet.

- Sam go
kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest
tata?
- W domu,
szuka biletu.

Łokietek był tak
mały, że mieścił
się w

szczelinach
Ojcowa.

Człowiek przed
odkryciem ognia
brał go z
błyskawic.

.

obrazek

kwestiasmaku.pl

.
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 Eliminacje szkolne - rozgrywki          
międzyklasowe.

Radość dawania -
Mikołajki.

                  Zawody w unihokeju 

                                            dziewcząt i chłopców

Dnia 27
października
2015r. odbyły
się zawody w
unihokeju
dziewcząt.
Walka była
zacięta, parę
osób dostało po
kostkach. Klasa
5 miała ciekawy
okrzyk, którym
dopingowała
swoją drużynę:
Coca cola, pepsi
cola klasa 5
strzeli gola.

I miejsce zajęła
kl. 6b, II m. 6a,
na III m.
znalazła się
klasa 5a.  
Wyniki rozgry-
wek chłopców:
1 m. klasa 6a
2 m. klasa 5
3 m.klasa 6b
4 m. klasa 4

K. Mikołajczyk

Ł. Tereszczak

Uczniowie klasy
II a z wizytą w
Ostrowcu. W
tym roku
zamiast paczek
dla siebie
nawzajem
postanowili
przygotować
paczkę dla
dzieci z
Rodzinnego
Domu Dziecka.
Wizyta odbyła
się 4 grudnia
2015r. i było

to bardzo miłe
spotkanie.
Mogliśmy
nawiązać nowe
znajomości oraz
dowiedzieć się
ciekawych
informacji na
temat
funkcjonowania
tego typu
placówek. 

R.M.  
Mikołajki 2015 R.M.


