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JESIEŃ W NASZEJ SZKOLE OGNISKO

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Bal Wszystkich Świętych

W naszej gazetce:

Trzynastego listopada bawiliśmy się wszyscy na Balu Wszystkich Świętych. Większość z
nas wcieliła się w postacie świętych. Wśród tańczących uczestników pojawili się między
innymi: Święty Patryk, Święty Mikołaj, Święta Maria Magdalena i aniołki. Nawet nasze Panie
z tej okazji założyły przeróżne święte przebrania. Na naszej imprezie nie zabrakło tańców,
zabaw integracyjnych i pysznego, owocowego poczęstunku. Z niecierpliwością czekamy na
następny bal!

                                             Uczniowie

W naszej gazetce m.in. : 
- Bohaterowie numeru
- Messi i autyzm
- Wywiady 
- Kącik Urody
- Przepisy 
- Krzyżówka i rebus
- Konkurs

Zapraszamy do czytania!!!

Samanta Antonowicz
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Bohater numeru - Kacper Cieniak z klasy I

Mam na imię Kacper i chodzę do pierwszej klasy w Naszej szkole.
Chciałbym napisać kilka zdań o moim hobby,jakim jest pływanie.
Trenuję już od roku  - trzy, a czasem nawet cztery razy w tygodniu - na
basenie "Bąbelek" w Legnicy. Moim trenerem jest pan Irek, który
cierpliwie uczy mnie pływać różnymi stylami. Obecnie uczę się pływać na
plecach - jest to bardzo trudne, ale wytrwale trenuję.
Gdy jestem w szkole, często myślę o tym, kiedy nałożę czepek na głowę
i wskoczę do basenu. Pływanie to moja największa pasja!

Kacper

KacperKacper z p. Irkiem

Babcia Kacpra

Babcia KacpraBabcia Kacpra
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Bohater numeru - Jakub Nigbor z klasy III

Kuba

Kuba-autoportret

Dzień dobry. Jestem Jakub i  mam 14 lat. Jestem bardzo towarzyski,
lubię, gdy są ze mną moi opiekunowie i terapeuci. W szkole miło
spędzam czas. Najbardziej lubię zajęcia z Panem Krzyśkiem (naszym
fizjoterapeutą) i z Panem Przemkiem (moim opiekunem). Najbardziej
pochłaniają mnie zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, lepienie i
zabawa w różnych masach.  Ciągle się uczę jak przekazać moje
potrzeby i myśli. Chciałbym powiedzieć mojej mamie i bratu, jak bardzo
są dla mnie ważni i jak mocno ich kocham.
Pozdrawiam gorąco,
Jakub Nigbor

Kalina Mojecka

Kuba i pan Przemek
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Z autyzmem na Ty

Leo Messi - jeden z nas

Pochodzący z Argentyny najlepszy piłkarz świata jest snajperem Barcelony. Gdy miał 8 lat,
zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Wśród wielkich postaci cierpieli na niego również: Isaak
Newton, Albert Einstein, Michał Anioł oraz Karol Darwin. Osoby dotknięte tą chorobą zachowują się
w sposób powtarzalny, mają problemy z kontaktami towarzyskimi i mają dziwne zainteresowania.
Nilton Vitulli (ojciec dziecka z zespołem Aspergera oraz członek organizacji Autyzm  i
Rzeczywistość) swoimi słowami potwierdza tę diagnozę: ”Autyści zawsze starają się przyjąć jakiś
wzorzec i dokładnie go powielać. Messi zawsze wykonuje te same ruchy, prawie zawsze upada na
prawą stronę, drybluje w ten sam sposób i strzela bliźniaczo podobne gole”.
Messi z typową dla autystów fenomenalną pamięcią jest seryjnym zdobywcą bramek.   Jego
zachowania na boisku są w każdym szczególe dopracowane i wyuczone.
Podczas wielkich gal piłkarz czuje się zakłopotany olbrzymim zainteresowaniem mediów. Takie
zachowanie wpisane jest w specyfikę zaburzenia. W biografii Messiego można znaleźć inne
znamiona syndromu Aspergera - piłkarz w dzieciństwie wychodził na dwór tylko po to, aby zagrać w
piłkę.
„Messi jest przykładem, jak pokonać chorobę.”

Autor: Robert Stanisławski z klasy V

Messi

Messi

Imię i nazwisko:
Lionel Messi

Pseudonim: Atomowa
pchła

Pozycja: napastnik

Obecny klub:   FC
Barcelona

Numer: 10

Leo

Leo
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Wywiad z p. Beatą Choina - nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej

Jakie zwierzę Pani lubi i dlaczego?

Psy, ponieważ są miłe i  wierne. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka.

Pani ulubiony kolor to….

Niebieski.

Jakie Pani ma zwierzęta w domu?

Mam psa kundelka, który wabi się Dino.

Co Pani lubi robić?

Lubię pracować z dziećmi.

Jakie jest Pani ulubione danie?

Uwielbiam karkówkę z grilla. Pycha!

Pani ulubione ubranie to...

Dresy i T-shirt.

Pani ulubiona biżuteria?

Chętnie noszę srebrną biżuterię i kamienie szlachetne.

Pani ulubiona roślina to…

Beniaminek.

Gdzie Pani lubi spędzać wakacje?

Nad morzem.

Ile ma Pani dzieci i jak się nazywają?

Mam dwóch synów: Bartosza i Mateusza.

Co Pani lubiła robić w szkole?

Lubiłam na przerwach wspinać się po drzewach.

Wywiad z p. Beatą przeprowadzili Jakub Mysak i Łukasz Wilk z klasy IV .

Autorzy z P. Beatą

Autorzy wywiadu

Alina Cieplińska

Alina Cieplińska
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Chiny
według

mojej
mamy -
wywiad

P: Gdzie mama była?

M: W Chińskiej Republice Ludowej zwanej też Państwem Środka, a
dokładniej - w Szanghaju.

P: Co mama tam robiła?

M: Odpoczywałam,zwiedzałam, poznawałam tamtejszą kulturę oraz
kuchnię. Nawet podziwiałam panoramę miasta stojąc na szklanej podłodze
na setnym piętrze wieżowca.

P: Z kim mama tam była?

M: Z tatą, ponieważ tata tam pracował w tym czasie w Szanghaju.

P: Czy było tam fajnie?

M: Pomijając klimat, który był gorący i bardzo wilgotny, było tam bardzo
fajnie, Chiny to bardzo ciekawy kraj. Większość Chińczyków porusza się na
skuterach, jeżdżą nimi całe rodziny, czasami 4-5 osób . 

P: Czy spotkało mamę tam coś ciekawego ?

M: Tak. W dzielnicy, w której mieszkaliśmy, było mało ludzi białej rasy, a już
biała kobieta to rzadkość. Zdziwiłam się, gdy jadący samochód zatrzymał
się, wysiadł  z niego Chińczyk i zaczął robić mi zdjęcia.

P: Jak się mama tam czuła?

M: Ogólnie bardzo dobrze, chociaż ciężko było się porozumiewać, ponieważ
niewielu Chińczyków mówiło po angielsku. Myślę, że wróciłabym tam bardzo
chętnie. 

P: Co mama tam jadła?

M: Najczęściej ryż z warzywami, makaron, różne mięsa. Najbardziej
smakowało mi coś w rodzaju rosołu z nadziewanymi pierożkami.

Wywiad przeprowadził Patryk Olchowiecki z klasy VI. 

Widok z setnego piętra

Chińska kuchnia

Pagoda

Chiny według mojej mamy - wywiad

A. Olchowiecka

A. Olchowiecka

A. Olchowiecka
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Historia dezodorantu

Kiedy się pocimy?

Przyczyną
nadmiernego
wydzielania się potu
jest stres. Strach
przed klasówką,
egzaminem, kłopoty
rodzinne, a nawet
pierwsza randka, to
wszystko może
powodować, że pot
występuje nawet na
całym ciele. Ta mało
komfortowa sytuacja
prowadzi 
zdenerwowania, a
tym samym do
spotęgowania
zjawiska.
Z tym problemem
ludzkość borykała
się od zarania
dziejów.

Od minerałów do....

Zanim wynaleziono
dezodorant i
antyperspirant, ludzie
w różny sposób
radzili sobie z
przykrymi
zapachami i
kłopotliwym
poceniem się.
Pierwsze wzmianki o
pierwowzorze
dezodorantu pojawiły
się około 5500 lat
temu na terenie
dzisiejszych Chin.
Początkowo były to
minerały zawierające
glin. W Europie
odpowiedniki
dzisiejszych
dezodorantów
pojawiły się w I wieku
p.n.e, 3400 lat
później niż w
Chinach.
Uzyskiwane

były również ze
związków glinu przez
Rzymian.  W krajach
Dalekiego Wschodu
w celu opanowania
nadmiernego pocenia
się stosowano
kryształy aluminium.
W Rosji służył do
tego ocet winny,
używano także soku
z wyciśniętej
cytryny, jednak efekt
odświeżenia był
krótkotrwały. W roku
1900 pojawiły się
dezodoranty w
kształcie znanym
dziś.

Dezodorant czy
antyperspirant?

Dzisiaj używa się
dezodorantów

i antyperspirantów,
które są ze sobą
często mylone. Są to
dwa rodzaje
kosmetyków, które
działają na innej
zasadzie.
 Skuteczność
dezodorantu jest
krótkotrwała i
ogranicza się do
kilku godzin.
Jeśli wydzielanie
potu zwiększa się,
np. w przypadku
stresu, silnych
emocji, wysiłku
fizycznego czy
wyższej temperatury
otoczenia, lepiej
sięgnąć po środki
ograniczające
pocenie, m. in. po
antyperspiranty.
Antyperspirant
zapewnia ochronę
przez cały

dzień nawet przy
nadmiernym poceniu
się.  

Autorki: Wiktoria i
Julia Kułaczek z
klasy V i VI
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Boże Narodzenie według uczniów szkoły „Dar Losu”

Co to jest Boże Narodzenie?

Dominik: Nie wiem.

Jakie znasz tradycje bożonarodzeniowe?

Dominik: Jest 12 potraw na stole. Lubię ryby, pierniki, kompot, czerwoną
zupę też jem.

Daniel: Lepię pierogi, pomagam mamie. Kolędy się śpiewa „Wśród cichej
nocy”. W Wigilię jest smaczna kolacja: pierożki z truskawkami, rybki są,
miski i stołki, i widelce. 

Jędrzej: Gram w gry.

Jak składa się życzenia bożonarodzeniowe?

Daniel: Dzielimy się z wszystkimi i Dominiką krokietem i opłatkami. Mówi
się: Dziękuję i daje buzi. Mama daje opłatek zwierzątkom.

Jak wygląda choinka w święta?

Michał: Ma kolorowe bombki. Tak wysoko je wieszam. Choinka ma być
duża, do sufitu. Pod choinką są prezenty. Dużo ich jest.

Daniel: Ubieram choinkę w bąki. Duże i kolorowe.

Dawid: Zakładam bombki i cukierki.

Daniel: Wieszam łańcuchy. Bo trzeba przygotować się na zimę.

Dawid: Moja choinka nie ma łańcuchów. Pod choinką jest prezent dla
wszystkich. Dla dzieci grzecznych.

Do czego jest potrzebna choinka?

Daniel: Żeby wieszać bombki, czubek i prezenty. Światełka świecą
kolorowo. Leci muzyka.

Dawid: Żeby wieszać cukierki.

Co ze św. Mikołajem?

Dominik: Nie wiem.

Michał: Przynosi prezenty. Zostawia je na suficie.

Daniel: Mikołaj kominem wchodzi i się mieści. Przychodzi w nocy, żeby go
dzieci nie widziały. Mikołaj jest, bo są święta. Na rękach ma wielki worek jak
mój brzuch. W worku ma dla nas prezenty. Jeździ na wózku i ciągną go
renifery.

Dominik

Daniel

Samanta Antonowicz

Samanta Antonowicz
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Jędrzej: Chciałbym być jak Mikołaj, bo go lubię, bo rozdaje prezenty.
Chciałbym rozdawać prezenty innym ludziom, ale muszą być grzeczni.

Można się odwdzięczyć św. Mikołajowi?

Daniel: Ciasteczko jest prezentem dla Mikołaja.

Dawid: Mleko i ciastka.

Jędrzej: To Mikołaj je.

Jakie prezenty chcielibyście dostać od św. Mikołaja?

Michał: Ja chcę takie kolorowe i kulę też chcę, żeby ją powiesić na suficie.

Daniel: Ja dostanę piżamkę i chcę dinozaura. Mamie przyniesie dinozaura
albo kuchenkę. Tacie – pralkę, a Dominice – laleczkę.

Dawid: Chciałbym klocki Lego Ninjago.

Jędrzej: A ja chciałem Jurassic World też Lego.

Dominik: Chcę nowy telefon zabawkowy, bo jest do zabawy.

Skąd św. Mikołaj bierze tyle prezentów?

Dawid: Kupuje.

Gdzie mieszka św. Mikołaj?

Dawid: Św. Mikołaj mieszka w Legnicy albo na zamku.

Jędrzej: Mieszka ze swoimi pomocnikami – reniferami.

Jak pomocnicy pomagają św. Mikołajowi?

Dawid: Królewna rzuca prezenty przez kominek.

Jędrzej: Ma jeszcze takich małych pomocników. To elfy. One robią
prezenty.

Lubisz święta?

Dominik: Tak, lubię. Lubię wszystko: cukierki, czekolady, loda i pizze.

Co jest dla Was najważniejsze, najfajniejsze w świętach?

Daniel: Pierożki, kanapeczki, krokieciki, mięcho też lubię. Lubię gości.
Zapraszam Panią Iwonkę na święta do siebie. Będziemy bawić się
śnieżkami.

Jędrzej: Najważniejszy jest św. Mikołaj. Chcę go spotkać i powiedzieć, że
chcę być bardzo grzeczny.

Jędrzej i Dawid: Ho Ho Ho. Wesołych Świąt.

Wywiad przeprowadziła p. Kalina Mojecka.

Jędrzej

Dawid

Michał

Samanta Antonowicz

Smanta Antonowicz

Samanta Antonowicz
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Krzyżówka

W wolnym czasie...

Naleśniki amerykańskie - przepis

Krzyżówka

1.  System komputerowy.
2.  Jest w nim dużo drzew.
3.  Ma dwa koła i można nim jeździć.
4.  Ma rudą kitę i słynie z chytrości.
5.  …. mądra głowa.
6.  Lata koło nosa.
7.  Dom pszczół.

Autor: Krystian Szymański z klasy IIIa

Google

Składniki:
1 szklanka mąki
0,5 łyżeczki – proszku
0,5 łyżeczki sody
1 łyżka cukru
szczypta soli
1 szklanka maślanki
1 jajko

Sposób wykonania:
W jednej misce wymieszać suche składniki, a w drugiej mokre. Połączyć je,
wymieszać i zmiksować, odstawić na godzinę. Patelnię wysmarować
masłem i smażyć małe placuszki.

 Autorki: Julia i Wiktoria Kułaczek z klasy V i VI

Krystian SzymańskiNaleśniki
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REBUS

JAK ZROBIĆ ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ Z MASY SOLNEJ?
Potrzebujesz:

wykałaczek
farb plakatowych
2 pędzli
lakieru bezbarwnego
masy solnej (szklanka soli, szklanka mąki pszennej typu 450 , pół szklanki mąki ziemniaczanej i letnia woda)
wałka do ciasta
foremek do wykrawania ciastek
tasiemki ozdobnej
zawieszki do kluczy

Wyrób słone ciasto, następnie rozwałkuj je i wyciśnij foremkami ciasteczka. Wykałaczką nakłuj w każdym ciastku dziurkę do zawieszenia go. Połóż
ciasteczka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Po upływie około dwudziestu minut
ciasteczka są gotowe. Odłóż je do ostudzenia. Pomaluj wystudzone ciasteczka farbami plakatowymi. Poproś kogoś z dorosłych o polakierowanie ich.
Przewlecz przez dziurkę zawieszkę do kluczy, a tę zawieś na ozdobnej tasiemce. Teraz możesz powiesić swój łańcuch na choince!

UDANEJ ŚWIĄTECZNEJ ZABAWY!
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W szkole jest wesoło :)REDAKCJA
GAZETKI

Kuba i Daniel

Integrujemy się na przerwach :)

Lubisz rysować i masz ciekawe pomysły? Czekamy właśnie na Ciebie!
Nasza redakcja ogłasza konkurs na logo gazetki. Projekty można zgłaszać
do końca stycznia u p. Kaliny i p. Samanty. Na uczestników czekają
nagrody. Każda praca zostanie opublikowana na łamach gazetki!!!

Konkurs

UWAGA KONKURS!

W tym numerze napisali:
Jakub Nigbor                                          
Kacper Cieniak
Robert Stanisławski
Łukasz Wilk
Jakub Mysak
Patryk Olchowiecki
Wiktoria Kułaczek
Julia Kułaczek
Krystian Szymański
Łukasz Wilk
Jakub Mysak
Dawid Lenart
Michał Borowski
Dominik Prych 
Daniel Krzyżanowski
Jędrzej Mysłowski

Opiekunowie gazetki:
mgr Kalina Mojecka
mgr Samanta Antonowicz

Dziękujemy pozostałym Nauczycielom i Dyrekcji za pomoc i wsparcie!!!

Iwona Świątek

Alina Cieplińska

Google


