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Jak spędzamy ferie...

A może łyżwy?

W tym miesiącu zapytaliśmy uczniów jak spędzają
tegoroczne ferie zimowe. Oto kilka fragmentów z ich
wypowiedzi:

-Tegoroczne ferie spędzam u rodziny. Do tej pory często
jeździłem do babci, a następny tydzień spędzę zapewne u
cioci.
-Te ferie zamierzam spędzić spontanicznie. Jak na razie
dobrze mi to wychodzi. Prawie codziennie wyjeżdżam na
nie zaplanowane wyjazdy.
-Niestety, te ferie mam zamiar spędzić w domu. Trochę
nudno, ale zawsze są jakieś plusy, takie jak spędzenie
większej ilości czasu z rodziną.
-Jak co roku wyjechałem w góry. Świetna zabawa i zabicie
czasu oraz nudy. Drugi tydzień zamierzam spędzić na
nauce.
-Ferie spędzam bardzo aktywnie. Między innymi
pojechałam w góry i byłam na koncercie. Drugi tydzień też
zamierzam spędzić interesująco.
-Gdyby nie śnieg, te ferie nie byłyby takie fajne. Codziennie
spędzam czas z najbliższymi mi osobami i nie nudzę się.
Dla zabicia czasu polecam zrobić sobie małą wycieczkę po
Toruniu, bądź wyjechać do innego miasta.
-Ferie spędzam bardzo fajnie, prawie codziennie jeżdżę do
koleżanek, bądź na zakupy. Drugi tydzień podobnie. Na
pewno nie będzie mi nudno.
-Pierwszy tydzień spędziłam bardzo leniwie. Codzienne
spanie do 12tej to czysta przyjemność. Drugi tydzień
niestety bardziej aktywnie.
-Czas spędzam bardzo fajnie, ciągle jakieś wyjazdy. Drugą
część ferii spędzę w domu.

                                                                  ~Patrycja Klecka

Snowboard?

.

Witamy w kolejnym numerze ePegaza. To
wydanie nawiązuje tematyką do ferii
zimowych, na które tak czekaliśmy. 
Życzymy miłej lektury :)

PRZEPIS
NA UDANE FERIE

Wrzuć do garnka
rozsądku troszeczkę
i już nie wejdziesz na
zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni trzy łyżki
odliczysz,
ominiesz górki w pobliżu
ulicy.

Dodając kubek
rozwagi i miodu,
nie przypniesz sanek do
samochodu.

Wszystko przyprawisz
szczyptą uwagi,
a nie rzucisz śnieżką w
twarz kolegi.
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Szkolne nowinkiDzień świąteczny -
,,Żywy symbol Świąt"

WOŚP

Ferie w szkole

Symbole świąt

W dniu 10.01.2016 roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już 24 raz, pieniądze
zostały przeznaczone na zapewnienie godnej
opieki medycznej seniorów.  Nasza szkoła
również pomogła w zbiórce pieniędzy. 8 stycznia
wolontariusze chodzili w szkole do klas i zbierali
pieniądze. Nagrodą za ich przekazanie było
czerwone serduszko. Poza zbieraniem pieniędzy
w szkole w niedzielę kilku wolontariuszy zbierało
pieniądze na ulicach. Mimo chłodnej zimowej
aury, wszyscy wolontariusze z uśmiechami na
twarzach zachęcali mieszkańców do wsparcia
wyjątkowej akcji. Po południu, w M-GOK-u w
Kowalewie Pomorskim, odbył się koncert,
podczas którego swoje umiejętności wokalne i
taneczne pokazali uczniowie lokalnych szkół. Nie
zabrakło tam również przedstawicieli naszego
gimnazjum.. W tanecznym pokazie wystąpili
uczestnicy zajęć prowadzonych przez panią
Monikę Konieczną.  Na zakończenie wszyscy
podziwiali  „światełko do nieba”.
Cieszymy się, że tyle ludzi przyłączyło się do
pomocy. Liczymy, że będzie nas więcej za rok.
                                                Janek Iwanowski

   Dzień Świąteczny

Serduszko WOŚP 22 grudnia nasza szkoła obchodziła ,,Dzień
świąteczny''. W przeddzień zimowej przerwy
świątecznej cała społeczność szkolna
uczestniczyła w lekcjach, spotkaniach i
konkursach, których tematem przewodnim były
Święta Bożego Narodzenia.  Dzień zaczął się
zwyczajnie, chociaż od samego początku dało się
wyczuć wyjątkową atmosferę.  Kolejnym
punktem dnia była premiera filmu nagranego
przez uczniów klasy IIIe na podstawie filmu
„Kevin sam w domu” pt.  „Kacper sam w
gimnazjum”.  Oficjalne obchody „Dnia
Świątecznego” odbyły się w hali naszego
gimnazjum, której świąteczna dekoracja tworzyła
odpowiednio podniosłą atmosferę. Podczas apelu
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów „Miś
maksymalny, miś minimalny”, „Szlachetna
paczka”, oraz konkursu na dekorację drzwi.
Następnie SU przeprowadził konkurs na „Żywy
Symbol Świąt Bożego Narodzenia”. Wyniki
konkursu ukształtowały się następująco: I miejsce
– klasa  IIe, II miejsce – klasa IIIb, III miejsce –
klasa IIc. W dalszej części wysłuchaliśmy
koncertu chór szkolnego. Następnie klasy
spotkały się wraz ze swoimi wychowawcami na
klasowych wigiliach.
                                               Janek Iwanowski  

W czasie ferii mogliśmy skorzystać z kilkunastu
form zajęć, które prowadzone były przez naszych
nauczycieli i odbywały się w szkole, m.in.:
- gry logiczne dla każdego, 
- warsztaty dziennikarskie, 
- kółko biologiczne, 
- turniej piłki nożnej,
- kółko teatralne, 
- projekt edukacyjny
czy zajęcia przygotowujące do konkursów i
egzaminu gimnazjalnego.
Było w czym wybierać:-)

Redakcja

W dniu 22 grudnia w trakcie świątecznego dnia w
szkole odbył się Konkurs na ,,Żywy symbol
Świąt".
Podczas tego konkursu można było podziwiać
przebranych uczniów. Każdy występ zawierał
dużą dawkę humoru oraz dobrej energii, która
płynie ze Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs
wygrała klasa II e, która uzyskała maksymalną
liczbę punktów od jurorów. Ogółem wszyscy
widzowie oraz uczestnicy byli bardzo zadowoleni
pokazem.
                                          *Michał Zillmann*

GimTV
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 Ciekawostki

W CZASIE ŚWIĄTECZNYM 
PAMIĘTAMY O LUDZIACH CHORYCH I

SAMOTNYCH

zadowoleni efekt naszej pracy

Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalewie Pomorskim, jak co roku wzięli udział w przygotowaniu upominków dla starszych i chorych
mieszkańców Kowalewa Pomorskiego. Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie odwiedzili
kilkanaście osób składając życzenia bożonarodzeniowe i ofiarując własnoręcznie przygotowane
upominki. Od września uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym, którego celem było
uwrażliwienie na potrzeby i obecność osób będących w potrzebie. Spotkania z osobami starszymi były
dla uczestników projektu dużym przeżyciem. Osoby odwiedzane były szczęsliwe, ponieważ
doświadczyły życzliwości i pamięci od młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie z pełnym zadowoleniem
wykonali zadania związane z projektem. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że trzeba powtarzać tego
rodzaju akcje, które służą innym ludziom oraz uczą współpracy i rozwijania talentów w grupie
rówieśniczej.

Daria Graczkowska, kl. IIIa

podczas pracy

podczas pracy

gotowi

Bollywood

5 ciekawostek o Indiach:
1)Lewa ręka jest nieczysta. Nie wolno się nią witać, podawać pieniędzy i
dotykać inną osobę.
2) wszystko w życiu hindusów musi mieć ustaloną porę.
3)W Indiach jest największy przemysł filmowy - BOLLYWOOD.
4) Przy zakupach warto się targować. To dobry zwyczaj.
5) Nielegalne jest wywożenie za granicę hinduskiej waluty.

  ~ Cherry ~
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       HOBBY

Z kart historii Polski...

#Kuchenny_kącik #Kącik kulinarny

W tym numerze gazetki ePegaz
napiszę o narciarstwie.
Narciarstwo to forma aktywności fizycznej oraz
dyscyplina sportowa. W XIX wieku ludzie
wykorzystywali narty do transportu. Dopiero od
połowy tego wieku zaczęto wykorzystywać narty
dla sportu i rekreacji. Najbardziej znane
poddyscypliny to skoki narciarskie oraz biegi.  W
Polsce też mamy znanych narciarzy. Od
sukcesów Adama Małysza rozpoczęła się
"małyszomania", czyli młodzi chłopcy chętniej
chcieli uczyć się skakać. Teraz tym liderem jest
Kamil Stoch. Polską biegaczką narciarską jest
Justyna Kowalczyk. Jest ona mistrzynią
olimpijską, mistrzynią mistrzostw świata,
czterokrotną zdobywczynią Pucharu Świata w
biegach. Chętnie nauczyłabym się skakać - tylko
trochę się boję.
                                   Weronika Szczepańska

  

Polska po rozbiciu
dzielnicowym, czyli...
Władysław Łokietek
 i Kazimierz Wielki

Władysław Łokietek wiele razy starał się o
koronę polską. Pragnął zjednoczyć kraj podbijając
ziemie polskie. W 1314 roku zajął Wielkopolskę.
Jego państwo obejmowało ziemię krakowską,
sandomierską, sieradzką, łęczycką, Kujawy oraz
Wielkopolskę. Dzięki temu w 1320 roku Łokietek
został królem Polski. W 1326 roku wybuchła
wojna pomiędzy Państwem Krzyżackim a Polską.
W 1333 roku władca zmarł, a władzę w państwie
objął jego syn Kazimierz Wielki. Polska była
krajem bardzo osłabionym, nowy władca dążył do
wzmocnienia pozycji państwa. Za jego rządów
powstało 100 miast i 1000 wsi. W 1364 roku
założył Akademię Krakowską. W 1370 roku zmarł
ostatni Piast.
                                                              Oliwia

Kazimierz Wielki

Władysław Łokietek

Witajcie! W tym feryjnym numerze polecam
pyszne ciasto czekoladowe.

Składniki:
1 łyżka ekstraktu waniliowego
100 g cukru
100 g mąki pszennej
150 g solonego masła
250 g czekolady deserowej
3 jajka, roztrzepane

Wykonanie:
1. Rozgrzać piekarnik do 180 C.
2. Czekoladę stopić w szklanej misce w

mikrofalówce, podgrzewając ja przez 1
minutę. Dodać masło i podgrzewać jeszcze
przez 20 sekund lub do czasu, kiedy się
stopi. Dobrze wymieszać.

3. Energicznie mieszając, dodawać jajka.
Wmieszać cukier i mąkę i kontynuować
mieszanie, aby wszystkie składniki się
dobrze połączyły.

4. Wlać ciasto do silikonowej foremki i piec
przez 30 minut. Wyjąć z piekarnika i
odstawić, aby ostygło.

                                         Karolina Dawiec

ciasto czekoladowenarciarstwo
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