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11 listopada -  Narodowe Święto Niepodległości 
                                                                      - polskie święto państwowe

11 listopada - 
Narodowe Święto Niepodległości
W naszej szkole tę ważną historycznie datę
obchodzimy zawsze podczas uroczystego
apelu. 
Uczniowie spotkali się w sali gimnastycznej
(klasy I-III i IV-VI), by wysłuchać
okolicznościowego programu poetycko-
muzycznego. Uczniowie klas czwartych i
szóstych pod opieką pani Beaty
Szymerowskiej i pana Jacka Jatczaka
przygotowali pouczający spektakl. W
przeddzień narodowego święta
przeprowadzony został również konkurs
historyczny.

Byłyśmy tam :)

Dni Patrona Szkoły 2015   (17 - 21.11)
17 listopada odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej.
Na scenie pojawili się uczniowie klas IV-VI i zaprezentowali przeboje
niemiecko i anglojęzyczne. Jury przyznało nagrody: I miejsce: Agata
Skibińska 6e, Marysia Pawlikowska 5h i Mateusz Przybylski kl.
6g; II miejsce: Wojciech Charydczak 5e, Amelia Kozłowska i Milena
Musiał 4e, Zuzanna Łukasiewicz 6g i Hania Grygiel kl. 5h; III
miejsce: Wiktoria Gmerek i Nadia Krzyśko 4d Karolina Waleńska,Oliwia
Wójcicka i Jagoda Kudlińska 6a oraz Marta Rawska kl. 6c. W
wydarzeniu wzięli również udział uczniowie Partnerskiej Szkoły Wilhelm
Nevoigt Grundschule w Cottbus.
19 listopada biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy pod
hasłem: "Życie i twórczość Arkadego Fiedlera - patrona naszej szkoły".
Pierwsze miejsca w kategorii klas,  zajęli reprezentanci: VIF: Natalia
Obierzyńska i Adriana Mowczan, V C: Anna Babiuch i Mateusz
Olczak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i
nagrody rzeczowe.                          - Agata VIE i Rozalia VIB
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Bajkowe puzzle

5 listopada  po raz pierwszy w naszej szkole
odchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek i
Baśni . Tego dnia nauczyciele i uczniowie z Samorządu
Szkolnego klas IV-VI czytali fragmenty baśni na lekcjach i
w świetlicy klas I-III. Dzieci układały też bajkowe puzzle.
Uczniowie klas IV walczyli o miano znawcy baśni,
uczniowie klas starszych mogli napisać swoją baśń. Odbył
się wernisaż prac pt. "Ulubiona postać z bajki'". 
Tego dnia uczniowie mogli się przebrać za ulubioną postać
z bajki lub baśni. Wszyscy już od środy mogli w bibliotece
pobrać karty z pytaniami konkursowymi w postaci
krzyżówek,rebusów i innych zadań sprawdzających
znajomość utworów baśniowych.
                                                            - Rozalia VIB

Konkurs literacki Bajki w świetlicy

Bajki na WF-ie
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Z życia naszej szkoły 25 listopada  obchodzony jest 
Dzień Pluszowego Misia . 
To bardzo sympatyczne święto. Każdy
człowiek miał lub nadal ma swojego
ukochanego pluszowego przyjaciela z
dzieciństwa. Z tej okazji w naszej
szkole pojawiły się pluszowe maskotki
przyniesione przez uczniów nie tylko
tych najmłodszych klas.      - Daniel Vc

8 listopada, to Dzień Zdrowego
Gotowania! O tym, jak ważne jest
zdrowe odżywianie nie trzeba pewnie
nikomu przypominać.
Oto kilka wskazówek: jedz regularnie i
różnorodnie, spożywaj dużo owoców i
warzyw, unikaj produktów
przetwarzanych, słodyczy, zamień
smażenie na pieczenie i gotowanie!
SMACZNEGO!!!   - Ala Va

Reprezentacja dziewcząt w składzie :
Rozalia Rogaczewska, Dominika
Wybudowska i Julia Bartosiewicz zajęły
pierwsze miejsce w Miejskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
Tenisie Stołowym, które odbywały się
dnia 26 listopada
w Drzonkowie. 
Gratulujemy!!!

24 listopada uczniowie klas VI napisali drugi próbny test
przed sprawdzianem szóstoklasisty. Trwał od godziny 900 do
1040. Tym razem pisaliśmy go inaczej niż ostatnio -
zostaliśmy bowiem  podzieleni na siedemnaście sal. Taki sam
podział będzie obowiązywał 5 kwietnia 2016 roku podczas
głównego sprawdzianu.
Nie było łatwo, ale jesteśmy dobrej myśli :)
                                                     - Rozalia VIb

W ramach Dni Patrona Szkoły klasy IV-
VI walczyły w rozgrywkach
sportowych. W kategorii klas
czwartych zwyciężyła klasa 4d,wśród
klas piątych najlepsza okazała się
5a.Klasa 6b pokonała zespoły klas
szóstych.
-  Rozalia VIb, Mateusz Vc

30 XI - próba ewakuacji szkoły

30 listopada odbyła się coroczna próba ewakuacji szkoły w
razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Wiele klas
zebrało się na miejscu zbiórki, czyli na boisku szkolnym.
Odbyło się to około godziny 11:55 (w czasie lekcji 5).
Wszystko to jest potrzebne, żebyśmy czuli się bezpiecznie.
Taka próba jest potrzebna zarówno nam jak i nauczycielom,
abyśmy byli przygotowani na szybkie reagowanie w trudnych
sytuacjach.                                    - Daniel i Samuel VC

Od 24-27 listopada  odbywała się w
naszej szkole sesja fotograficzna.
Uczniowie wszystkich klas robili sobie
wspólne zdjęcia (szóstoklasiści pozowali
do tabla, które otrzymają z okazji
zakończenia szkoły podstawowej).
Uczniowie mogli również fotoksiążki,
kalendarze, kubki, misie fotopuzzle oraz
podkładki pod myszki do komputera.
Kolejna pamiątka ze szkoły :)
                                 - Nikola VIB

Nasza uczennica, Oliwia Wójcicka z klasy 6a zdobyła II
miejsce w III OTWARTYM ZIELONOGÓRSKIM
DYKTANDZIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO"
zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. 
27 listopada drużyna w składzie Nikodem Kowalczuk i Michał
Wojnicz z kl. 5e oraz Konrad Radzik z kl. 5c zdobyli III
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Niemieckiego
"POTYCZKI JĘZYKOWE". Konkurs został  zorganizowany
przez SP 11 i sprawdzał wiedzę krajoznawczą o państwach
niemieckojęzycznych. GRATULUJEMY!
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W dniach 18 -27 XI 2015 r o godzinie 9.00  
na terenie szkoły  odbywał się 
pierwszy etap 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Terminy konkursów szkolnych:

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 
 - 18 XI 2015 r.
Konkurs Przedmiotowy z Przyrody  
- 26 XI 2015 r.
Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego  
- 27 XI 2015 r.
Konkurs Przedmiotowy z Historii i Społeczeństwa 
- 19 XI 2015
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego  
- 25 XI 2015 r.
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 
 - 20 XI 2015 r.
Uczestnikom gratulujemy!

"OSIEMNASTKA" 
Klub Młodego Dziennikarza

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze

Wydanie przygotowała redakcja w składzie: 
Nikola Pawlikowska, Kinga Jutrzenka, Agata Skibińska 

Rozalia Rogaczewska, Oliwia Kużdowicz, Ala Krzyżyk
Michał Idziak, Daniel Burnagiel, Samuel Kałużny,

Mateusz Olczak i Paweł Skrzypczak.

Hej jestem Nikola, chciałabym Wam przedstawić szybki i
prosty przepis na...TORTILLĘ!
Przygotuj: pierś z kurczaka, świeżego pomidora, ogórka,
ser żółty w kostce, sałatę (lodową lub masłową według
gustu) oraz gotową tortillę.
Rozpoczynamy umyciem wszystkich warzyw i pokrojeniem
ich. Następnie powtarzamy czynność z mięsem. Potem
przyprawiamy mięso ulubionymi przyprawami. Gdy dodamy
naszemu kurczakowi smaku obtaczamy go w mące, jajku
(rozbitym) oraz w bułce tartej. Po wykonaniu tej czynności
rozgrzewamy patelnię i smażymy. Gdy nasze mięso już
będzie gotowe przekładamy je na talerz na, którym jest
ręczniczek papierowy. Gotową tortillę kładziemy na suchej
patelni, lub wkładamy do piekarnik bądź mikrofalówki.
Dokładamy do niej warzywa i mięso. Gotowe! 
                                         SMACZNEGO!  Nikola VIb

„ Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie…” 
Zapraszamy na Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny,

który odbędzie się 17 grudnia o godzinie 17.30
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera.

Podczas koncertu wystąpią
uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście.

Z tej okazji rodzice i uczniowie naszej szkoły przygotowują
Superprezenty, 

które zostaną przekazane w postaci paczek rodzinom uczniów z
naszej szkoły, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

LISTOPADOWE PRZYSŁOWIA:

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

Słońce listopada mrozy zapowiada.

Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.


