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SZKOLNY POCZET SZTANDAROWY.

Pani Dyrektor wita uczniów po wakacjach.

Uczniowie SP15 śpiewają hymn szkoły.

     Wypoczęci uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 15 spotkali się na
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
2016/17. Pierwszy dzwonek radośnie
oznajmił koniec wspaniałych wakacji.
Przez najbliższe 10 miesięcy będziemy
starać się nauczyć jak najwięcej, tak aby
byli dumni z nas nasi kochani rodzice i
nauczyciele.                           KAI
  

    WAKACJE SKOŃCZYŁY SIĘ !
                     WRÓCILIŚMY DO SZKOŁY

.
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      WITAJ  SZKOŁO !
             WITAJ
           SZKOŁO !

Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie

.

.

  
     Pełni radości  i oczekiwań wróciliśmy do szkoły.
Pierwszego września ubrani na galowo spotkaliśmy
się po raz pierwszy po wakacjach. Trudno uwierzyć,
że jeszcze tak niedawno były wakacje - czas wolny
od nauki i szkolnych obowiązków, a już teraz
chodzimy do szkoły, musimy rano wstać, a
wieczorem odrobić wszystkie zadane lekcje.
Leniuchowanie niestety się skończyło, nadszedł
nowy rok szkolny. Wielu z nas zrobiło sobie
postanowienia, że w tym roku będziemy się uczyć
lepiej i będziemy bardziej grzeczni. Teraz trzeba
dotrzymać słowa i wziąć się do pracy.
    W klasach pojawili się nowi uczniowie, których miło
przywitaliśmy i zapoznaliśmy. A w szkole czekają na
nas  niespodzianki –sklepik szkolny ze zdrowymi
drożdżówkami , brak stresu przed sprawdzianem
szóstoklasisty (sprawdzian zlikwidowano), mili
nauczyciele, czyściutkie sale lekcyjne i stół do pin -
ponga.  Myślę, że wszyscy uczniowie będą czuć się
wyjątkowo w naszej ładnej szkole.

 

        Klasy pierwsze i czwarte poznały nowych
wychowawców:
IA p.Ewę Marchwińską, IB p.Bogumiłę Kosiewską,
IVA p.Martę Rodzeńską, IVB p.Michała Dudulewicza,
IVC p.Agnieszkę Reut.
  
      Ponadto to nie jest ostatnie rozpoczęcie roku        
           szkolnego dla klas szóstych :-)
         Zapowiada się ciekawy rok szkolny!!!
                                                            MARTYNKA
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     Nasze wakacyjne 
        wspomnienia

      Wakacje się skończyły, ale zostały piękne
wspomnienia i kolorowe zdjęcia. A oto wakacyjne
wspomnienia uczniów klasy Va.

    W wakacje uczyłam się jeździć konno. Umiem już
kłusować na lonży. Jeździłam na cudownych koniach
Hasinie i Stelce, które mają białą sierść w malutkie
brązowe ciapki oraz Tajdze, która jest cała brązowa i
na trzech kopytach ma białe skarpetki. Prawie
każdego dnia umawiałam się z moją przyjaciółką
Patrycją i razem bawiłyśmy się.  Asia

    Spędziłem bardzo ciekawe wakacje we Włoszech,
zwiedzałem Watykan, byłem tydzień nad morzem.
Pewnego dnia strzelałem z pistoletu do puszek i
wygrałem latającą zabawkę, która świeci w nocy. W
trakcie moich wakacji cztery razy leciałem
samolotem, jest to bardzo przyjemne uczucie.
Gabryś

     Moje wakacje były super ciekawe. Odwiedziłam z
rodzicami Kraków , Zakopane i Gdańsk. Widziałam
 Wawel, Kościół Mariacki, byłam na wieży, na  której
hejnalista  gra codziennie hejnał oraz jechałam
królewska bryczką. W Zakopanem chodziłam po
górskich szlakach, zrobiłam sobie zdjęcie z psem
pasterskim i owieczkami. W Gdańsku płynęłam
dużym statkiem i spacerowałam po starym mieście.
Emilia

     

      Tegoroczne wakacje nie poszły zgodnie z
planem, przez pierwsze dni pobytu nad morzem było
ciepło, ale pogoda się załamała i zaczął padać
deszcz, więc byłem bardzo wściekły. Przez kiepską
pogodę nie mogłem często chodzić na plażę. Gdy
zrobiło się ciepło odwiedziłem zoo, bardzo lubię
oglądać zwierzęta.  Andrzej

      W tym roku wakacje spędziłam na obozie w
Krynicy Morskiej i z rodzicami w Jeleniej  Górze.
Weszłam na sam szczyt Śnieżki i byłam tam jedną
nogą w Polsce, a drugą nogą stałam  w Czechach.
Na obozie często kąpałam się w morzu, a mój pokój
wygrał konkurs czystości ( i to jest bardzo dziwne,
ponieważ nie lubię sprzątać).Obiady na obozie nie
były zbyt dobre, a zwłaszcza kotlety. Jednak i tak
bardzo miło wspominam je.    Ania

      Moje wakacje były cudowne. Pierwszego dnia
wakacji wyjechałam nad morze na pięć dni.
Zwiedziliśmy bardzo dużo miejsc. Byliśmy w
Sopocie,  na Helu oraz w Krynicy Morskiej. Płynęłam
promem przez Wisłę, zaskoczyło mnie, że Wisła jest
bardzo szeroka, zrobiłam bardzo dużo zdjęć. Innym
razem płynęłam statkiem pirackim pod dowództwem
kapitana, który wyglądał jak prawdziwy pirat. Zamiast
ręki miał hak, a zamiast nogi drewniany kołek. Nigdy
nie zapomnę moich wakacji.   Maja

        Moje wakacje zaczęły się na wsi. Kąpaliśmy się
w nadmuchiwanym basenie i raz moja kuzynka
wypadła z tego basenu i bolała ją noga. Pewnego dnia
urodziły się dwa cielaki, były bardzo ładne i takie
łagodne, chciałam się z nimi bawić. W drugiej części
wakacji pojechałam na kolonie, ale to nie były takie
zwykłe kolonie, ponieważ uczyliśmy się jeździć
konno, a właściwie uczyliśmy się wszystkiego o
koniach. Umiem wyczyścić konia, dać mu jeść,
posprzątać jego boks. Amelia

Miło spędzaliśmy czas ze zwierzętami.

Szczyt Śnieżki

.
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Zakupy w sklepiku szkolnym

   Zdrowe odżywianie w szkole, czyli co powinien
              jeść uczeń na drugie śniadanie 

Smaczna tortilla Pyszne musli

     
     Jak się domyślacie, wszystko mieszamy ze sobą
tuż przed zjedzeniem. Innym pomysłem jest tortilla
zamiast kanapki.Pieczywo można bardzo łatwo
zastąpić razową tortillą. Pełnoziarnisty placek
posmaruj dobrej jakości twarożkiem. Po jednej jego
stronie ułóż 2 plastry wędliny, 2 liście sałaty, plaster
żółtego sera i kilka słupków papryki. Uważaj, żeby
nadzienia nie było zbyt dużo, wtedy tortilla się nie
rozpadnie. Zostaw brzeg placka posmarowany
twarożkiem – posłuży jako „klej” do połączenia
przekąski. Zwiń wszystko w rulon i podziel na 2-3
mniejsze kawałki.

       Zajęcia w szkole to duży wysiłek dla mózgu,
dlatego każdy uczeń powinien przynosić do szkoły
drugie śniadanie. Niestety nie każdy uczeń
zaopatrzony jest w coś do jedzenia, czasami ma parę
złotych na zakupy w sklepiku szkolnym. Jednak
wtedy nie ma gwarancji, że kupi sobie coś super
zdrowego. Brak właściwego odżywiania źle wpływa
na koncentrację, wynikach w nauce. Podczas
wytężonej pracy, jaką z pewnością jest spędzenie
dnia podczas zajęć szkolnych, mózg zużywa duże
ilości energii, którą trzeba uzupełniać, jedząc
pożywne posiłki. Należy pamiętać, że regularnie
spożywane posiłki pomagają nie tylko zachować
prawidłową masę ciała, ale wspierają zdrowy rozwój
dzieci.
   Dlatego drugie śniadanie powinno być bogate w
węglowodany złożone, które stanowią podstawowe
źródło energii dla organizmu: ciemne pieczywo,
kasze, makaron lub inne produkty zbożowe, ale
przede wszystkim w warzywa, które oprócz
energii dostarczają witamin i błonnika. 
Gdy uczeń ma dużą ilość zajęć fizycznych, należy
pamiętać, aby do posiłku dodać więcej białka: serów,
chudego mięsa i orzechów. 
  Dobrym pomysłem na drugie śniadanie jest musli.
Musimy ze sobą wziąć trzy pojemniczki. W jednym
jogurt naturalny, w drugim musli, w trzecim owoce.
      

 

.
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GOTOWI ! START !

Tu każdy daje z siebie wszystko.

       Uczniowie naszej szkoły w dniu 20.09.2016r.
brali udział w Mistrzostwach Olsztyna w
indywidualnych biegach przełajowych dla dziewcząt i
chłopców, które odbyły się na terenach zielonych
przy olsztyńskiej  pływalni. Uczestnicy rywalizowali
w różnych kategoriach wiekowych, a w imprezie
wzięło udział 508 uczestników, w tym 229 dziewcząt
i 279 chłopców z 35 olsztyńskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych. 
     

   Z naszej szkoły najlepiej spisała się Lena
Sadurska z klasy 6c, która zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej. Zdobytym trzecim
miejscem w swojej kategorii wiekowej może się
pochwalić Szymon Juchno z klasy 5c.  Również
Małgosia Surmańska z klasy 4c zajęła dość
wysoką szóstą lokatę .

     Naszym superbiegaczom życzymy dalszych
sukcesów w tym pięknym sporcie. Pozostałym
uczestnikom radzimy nie zrażać się i cierpliwie
pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności.
 A niebawem przyjdzie taki dzień, w którym
 osiągniecie najwyższe lokaty. 

             NASZE SUKCESY SPORTOWE
           W   BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

.

.
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                  WIELKIE  PRZYGOTOWANIA 
             DO ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI 
                 MNOŻENIA W NASZEJ SZKOLE

.

.

      Ostatni dzień września jest poświęcony
matematyce. Światowy dzień tabliczki mnożenia
zbliża się małymi krokami. Hasło jak zwykle brzmi
''Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę znają''.
Tabliczka mnożenia wychodzi również poza szkołę-
zorganizowane będą dwa Patrole Egzaminacyjne.
Testy odbędą się w urzędzie i na starym mieście.
Trzech egzaminatorów idzie do urzędu, czterech na
stare miasto. Reszta zostaje w szkole. W tym roku
egzaminatorami zostali:4 uczniów z 6b, 6 uczniów z
6a oraz 3 uczniów z 5b. Egzaminować oni będą przy
świetlicy szkolnej na 2 piętrze, koło świetlicy
komputerowej oraz koło sekretariatu. Inni uczniowie,
którzy nie są egzaminatorami będą zdawać u
egzaminatorów tabliczkę mnożenia. Każdy uczeń
odniesie w tej akcji korzyści min.sprawdzi swoje
umiejętności w matematyce. Wyniki pokażemy w
następnej gazetce. 
SZYMON

    Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem.
Najpierw są przygotowania, podczas których
uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w
trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz
„Matematyczne spacery”. Potem jest już 30
września, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”
podczas egzaminów. Akcje może przeprowadzić  w
klasie, szkole i w mieście. Uczniowie stają się
egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki
mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych.

                    Korzyści dla uczniów
·  Utrwalenie tabliczki mnożenia
·  Nauka przez zabawę
·  Niezapomnianeemocje

                    Korzyści dla szkoły
·  Atrakcyjne wydarzenie dla całej szkoły
·  Promocja szkoły wśród rodziców
·  Promocja szkoły w mediach

  Życzymy powodzenia!  
                   

.

.
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        SZKOLNE KOŁO PCK 
   ORGANIZUJE  ZBIÓRKĘ KARMY DLA      
               ZWIERZĄT W SCHRONISKU    
                                                   

.

    Zawsze gdy patrzę za kraty klatek schroniska, za którymi
czają się małe główki, do oczu napływają mi łzy... zwierzęta
posiadają cenny dar przekonywania nas do pewnej decyzji
swoim urokiem. ;) 
Niebawem przyjdzie zima, najtrudniejszy okres dla zwierząt
w schronisku. Nie możemy stać obojętnie, należy
wyciągnąć pomocną dłoń.
    Na szczęście możemy im pomóc. W naszej szkole od 
1 października do 30 listopada będzie organizowana
zbiórka karmy, koców, starych kołder i misek. Wszystko to
prosimy o przynoszenie do sali nr 14.
Zbiórka organizowana jest przez Szkolne Koło PCK, a
zebrane fanty zostaną przewiezione do Olsztyńskiego
Schroniska dla zwierząt przy ulicy Turystycznej. 

    TY też możesz pomóc !!!
Pozdrawiam, Agata Piekarczyk

.

.
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          Niedawno, gdy mieliśmy lekcję języka angielskiego, rozległy się trzy dzwonki. Pani
nauczycielka zaczęła odliczać „PIERWSZY, DRUGI, TRZECI”, a następnie spokojnym
głosem powiedziała nam, że taki sygnał oznacza natychmiastową ewakuację z budynku.
Moje serce zamarło, wystraszyłam się, ale Pani uspokoiła nas, że to są ćwiczenia i mamy
sprawnie opuścić szkołę. Ustawiliśmy się szybko, nie braliśmy swoich rzeczy i wyszliśmy na
korytarz. Uczniowie z innych klas już zbiegali z wyższego piętra. My także skierowaliśmy
się w stronę najbliższego wyjścia. Następnie ustawiliśmy się w bezpiecznej odległości od
budynku. Wszyscy uczniowie czekali na dalszy rozwój wydarzeń, ale były to tylko
ćwiczenia, więc za chwilę przyszła Pani Dyrektor i podziękowała nam za sprawną
ewakuację.  
        Chyba nigdy nie chciałabym przeżyć takiego wydarzenia naprawdę. Takie ćwiczenia
są potrzebne, abyśmy wiedzieli jak się zachować w razie niebezpieczeństwa. W szkołach
ćwiczy się ewakuację raz w roku, abyśmy zapamiętali jak prawidłowo sie zachowywać i nie
panikować. W takich sytuacjach najważniejszy jest spokój, opanowanie, a przedewszystkim
należy słuchać się dorosłych.   Natka

Uczniowie SP15 uczestniczą w próbnej akcji ewakuacyjnej.

.

.
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      14. Olsztyńskie        
       Dni Nauki i Sztuki

   Niedawno na UWM (Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim) odbywały się Dni Nauki i Sztuki. Są one
organizowane co roku we wrześniu. Jest to
wydarzenie dla osób młodszych jak i tych starszych.
Przedszkolaki znajdą tu ciekawe doświadczenia i
zabawy, które uczą. Uczniowie podstawówki i
gimnazjum mogą się czegoś dowiedzieć o ciekawych
rzeczach, zobaczyć jak to jest być na wykładach, a
także brać udział w różnych konkursach i
wyzwaniach. W ciągu tych kilku dni całe Kortowo tętni
życiem.
    W tym roku program był bardzo bogaty. Ale chyba
największą atrakcją było spotkanie z Krzysztofem
Hołowczycem. Rajdowiec opowiadał o swoich
przygodach na torach wyścigowych i o tym, że za
kierownicą zawsze trzeba uważać. Uczestniczyliśmy
również w symulowanym wypadku drogowym, w
którym poszkodowani byli uwięzieni w pojeździe i
trzeba było wycinać dach samochodu.
     Inną atrakcją była wystawa „EKSPERYMENTUJ”
zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik.
Szczególnie podobała nam się tablica Galtona. Jest
to deska z rozmieszczonymi na kształt trójkąta
gwoździami. Kulki spadające z góry odbijają się od
gwoździ na różne strony,a prawdopodobieństwo, że
kulka skieruje się po odbiciu w prawo jest takie samo,
jak skierowanie się jej w lewo. Bardzo ciekawe i
fascynujące było obejrzenie trójwymiarowej układanki
ludzkiego ciała. Poza tym każdemu z nas podobało
się coś innego. Mojej najlepszej koleżance z klasy
zaciekawiły półkule magdeburskie, za pomocą
których demonstruje się istnienie ciśnienia
atmosferycznego. Wielu uczniów z mojej klasy nie
mogło oderwać oczu od kuli plazmowej. To urocze
urządzenie to szklana kula wypełniona gazem,
wewnątrz, której wiją się wstęgi wyładowań
elektrycznych. Wiele atrakcji czekało na nas na placu
przed Biblioteką Uniwersytecką. Chętni uczniowie
mogli zagrać w wielką Eko-grę o Ziemię, obejrzeć
wielką kołyskę Newtona i generator Van de Graffa.
Mocno zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do
domu. 
Joanna Pietrzak

Selfie z Hołkiem

Trójwymiarowa układanka

/

.
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               DZIEŃ 
           CHŁOPAKA

       Jak podaje angielska wikipedia "International
Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony
w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Prawdopodobnie dlatego, że jest to święto dość
młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych
dniach. I tak,  w Rosji i na Ukrainie 23 lutego,
w Brazylii 15 lipca,  w Kanadzie25 listopada.Także
w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia,
w którym należy obchodzić ten dzień. 

Większość źródeł podaje 30 września, ale niektóre
wskazują na 10 marca, przy czym 30 września
częściej spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka",
podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny".

       W szkole obchodzimy ten wyjątkowy dzień na
różne sposoby. Są klasy, które organizują wspólne
wyjścia np.: do kina lub na kręgielnię, ale większość
klas preferuje zakupienie jakiegoś małego upominku
dla chłopców z klasy- np: w klasie 6a uczniowie
otrzymali zestawy do gry w pin-ponga.
      W tym roku szkolnym  Samorząd Uczniowski
zorganizował koncert życzeń na telebimie dostępnym
na korytarzu szkolnym. Kilka dni wcześniej można
było podać życzenia i wybrać teledysk dla wybranego
chłopaka. Chętnych osób do złożenia życzeń było
bardzo dużo. Wielu uczniów z zainteresowaniem
oglądało przygotowany  szkolny koncert  życzeń w
nadziei, że zobaczy życzenia dla siebie. Wszyscy
dobrze się bawiliśmy w rytm muzyki. 
     Myślę, że wszyscy chłopcy byli zadowoleni i długo
będą wspominać ten dzień.
M.S

Życzenia dla chłopców na telebimie.

Prezenty dla chłopców z 6a.

.
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   ERASMUSOWE       
            PRZYJAŹNIE

      
      Nasza klasa bierze udział w projekcie Erasmus-
"Żyj z pasją- poszukuj, poznaj, podążaj". Jest to
projekt, w którym m.in następuje wymiana uczniów
pomiędzy szkołami z Polski, Grecji i Włoch. 
Dla mnie przydzielono uczennicę z Grecji i bardzo się
z tego cieszę.Przed jej przyjazdem
korespondowałam z nią przez e-maila. Przyjechała
do mnie bardzo miła dziewczyna o imieniu Stefania.
Szybko nawiązałyśmy przyjaźń i porozumiewałyśmy
się w języku angielskim. W trakcie jej pobytu u mnie,
Stefania uczyła mnie greckiego. Wiem jak policzyć do
dziesięciu w języku greckim. Umiem powiedzieć
łamacz językowy, z którym wielu greków ma
problem. Moją nową koleżankę zapoznałam z
naszym miastem i regionem. Stefania chętnie
zwiedzała zabytki, muzea oraz miała możliwość
spróbowania potraw z naszego regionu.
    W tym roku to ja jadę do Grecji i myślę, że nauczę
Stefanię kilku polskich słów. Bardzo cieszę się, że
mogę brać udział w tym projekcie. Już nie mogę się
doczekać mojego wyjazdu do Grecji. Jednak
zobaczymy się w Grecji dopiero w maju. Do tego
czasu koresponduję ze Stefanią przez e-maila. Mam
nadzieję, że moja koleżanka pokaże mi swoje
miejsce zamieszkania i będę mogła również
posmakować typowych greckich potraw. Myślę, że
pogoda dopisze i będziemy mogli wykąpać się w
morzu. 
OTYLIA

.

. Na plaży
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   KĄCIK KULINARNY

CIASTO Z
CZEKOLADY

Wykonanie :
Czekoladę rozpuszczamy z masłem w garnku. Jajka
ubijamy, następnie dodajemy ostudzoną masę
czekoladową. Delikatnie mieszamy. Na sam koniec
dodajemy mąkę i proszek do pieczenia. Wszystko
wlewamy do formy (jakiego kształtu chcecie).
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 30 minut.
Na koniec polecam ciasto posypać wiórkami
kokosowymi lub płatkami migdałowymi.
Życzę Smacznego  :)
 Ola T.
P.S. Zdjęcia sama wykonałam;)

Moje pyszne ciasto

Duuuużo czekolady

Witam naszych czytelników!! 

Chciałabym Wam przedstawić przepis na bardzo
pyszne ciasto czekoladowe, które  sama robię
bardzo często. To ciasto nie jest trudne, więc myślę,
że sobie dacie radę- nawet jeśli robicie to po raz
pierwszy.
Każdy z nas lubi czekoladę, a ja zaproponuję Wam
ciasto, do którego wykonania potrzebne są cztery
tabliczki czekolady.

Składniki :
-4 tabliczki czekolady (1 gorzka, reszta mleczna),
-3 jajka,
-pół szklanki mąki,
-1 łyżeczka proszku do pieczenia,
-10 dag masła,
- wiórki kokosowe lub płatki migdałowe.

Ola Tałałas

Ola Tałałas
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     Moi domowi
                   przyjaciele

Mój żółw Leon

Fajdek

  
        Dużo osób ma lub chciałoby mieć swojego
pupila. Ja mam w domu dwa zwierzątka psa
 i żółwia.  Opowiem wam o nich dziś trochę. Mój pies
nazywa się Fajdek ma on roczek, bardzo lubi się
bawić i jeść. Natomiast mój żółw nazywa się Leon i
ma już 18 lat- jest starszy ode mnie o sześć lat.
Bardzo lubi spacerować. Kilka lat temu Leon uciekł z
domu (nie będę opowiadała dokładnie historii bo jest
długa). Pewnego dnia zadzwonił sąsiad, że żółw
uciekł z ogródka, a był pod jego opieką. Cała rodzina
zaniepokojona, szybko pojechała do domu.
Zaczęliśmy szukać Leona w ogrodzie i w okolicy, ale
bez skutku. Smutni wróciliśmy do domu. Następnego
dnia rozwiesiliśmy ogłoszenia na osiedlu. Mijały dni,
ale nikt nie informował nas o znalezieniu żółwika.
Jednak po kilku dniach  zadzwonił do nas syn
sąsiada, który szczęśliwie znalazł naszą zgubę.
Okazało się, że nasz żółwik spacerował po jezdni 5
km od domu. Leon był wyczerpany podróżą, dużo
spał i nabierał sił jedząc swoje smakołyki. Na pewno
przeżył bardzo ciekawe przygody ( szkoda, że nie
może o nich opowiedzieć).
       Może teraz trochę opowiem wam o Fajdku. Jest
to york czarno brązowy z lekkim odcieniem szarego,
nie jest gruby ale jest duży jak na yorka. Nie lubi być
w domu sam jak większość  zwierzaków. Nie jest on
za mądrym psem, ale i tak go kocham. On  umie
kilka sztuczek np. dać łapę, siadać na rozkaz i stać
na dwóch łapach. Jest on też spostrzegawczy,
ponieważ rozpoznaje nasz samochód.Bardzo lubi
jeść swoje przysmaki dla małego pieska i mięso.
Fajdek uwielbia bawić się piłką i spać na moim łóżku.
Chętnie spaceruje i lubi drapanie za uszkiem.
ANTOSIA

.

.
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         London: 
    How is it there?

Londynska Ulica

-London is a city and a capital of UK. 
-London is also the third largest city in Europe. 
Population of London is approx 8.4 million in the area of
1,572 square kilometers. 
About 20% of population comes from Asia, Africa and
the Caribbean. 
The city attracts annually approx 30 million tourists. 
 Population in London:
Christians - 48.4 % , Islam - 12.4% , Hinduism - 5.0%
Judaism - 1.8 % , Sikhism - 1.5 % , Buddhism- 0,6%

Big Ben

Arsenal Stadium Tower Bridge

    London monuments are beautiful and
attractive.
  Selected monuments are: Arsenal 
Stadium, Big Ben, Millennium Bridge, Buckingham
Palace, Chelsea Bridge, Royal Albert Hall, Tower
Bridge, Tower of London, London Bridge, Globe
Theatre, Waterloo Bridge. The main mounment is Big
Ben. Big Ben is named "Clock Tower". From
12.09.2012 Big Ben was named Elizabeth Tower to
honor the 60 - year regin of Queen Elizabeth II.
 Turists like visiting The London Eye, also known as
the Millennium Wheel, which is a giant Ferris wheel on
the South Bank  of the River Thames. It's 135 metres
tall and 120 metres wide. 

Informacje zebrał: KUBA 
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  DOBRY HUMOREK <3
        ;-) NA WIECZOREK

.

Matka pyta syna:
  - Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
  - Materiały wybuchowe.
  - Nauczycielka zadała coś do domu?
  - Nie zdążyła...

Polonista zwraca się do żony:
  - Czy mnie kochasz, najdroższa?
  - Oczywiście! - odpowiada żona
  - Całym zdaniem, proszę!

- Jasiu. Kiedy używamy wielkich liter?
     - Kiedy mamy słaby wzrok.

Jasio mówi:
  - Nie zasłużyłem na jedynkę!
  - Masz rację, ale regulamin szkoły nie przewiduje     
    niższych ocen... Jaś idzie z mamą koło sklepu i widzi mężczyznę

z krzywymi nogami. Mówi:
    - Mamo! ten pan ma krzywe nogi!
    - Synku, nie mów tak. To jest obraźliwe.
  Następnym razem sytuacja się powtarza:
   - Mamo! Ten pan ma krzywe nogi!
   - To już szczyt! Jasiu! Nie wyjdziesz z domu, póki   
   nie przeczytasz Szekspira! 
  Miesiąc później Jaś z mamą znowu idą obok            
sklepu i nadal siedzi tam ten sam mężczyzna. Jaś
mówi:
   - Cóż to za moda nastała w tych czasach, aby swe
  klejnoty trzymać w nawiasach! :-)

Co to jest lekcja?
  - Jest to długi okres potrzebny do przygotowania się
do krótkiej przerwy...

Tata sprawdza umiejętności syna:
  - Posłuchaj. Miałeś 5 jabłek. Zjadłeś 3.                   Ile
ci zostało?
  - Nie wiem. W szkole liczyliśmy na gruszkach.
                                                                    KLARA

.

.
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                 ZAGADKA 
                                  DLA CIEBIE

   
                         ZAGADKA nr 1
        Cześć!  Mamy dla Was zagadkę sprawdzającą znajomość  naszego miasta. 
Jak wiecie Olsztyn  podzielony jest na osiedla- jest ich 23 w naszym mieście. Zapewne
wiecie, że nasza szkoła znajduje się na osiedlu Kętrzyńskiego.  A teraz uważnie przyjrzyj
się zdjęciu powyżej i odpowiedz na następujące pytanie: 
 
   Jak nazywa się osiedle, którego fragment widzisz na zdjęciu?  

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 20 października- do wygrania bilet na seans
filmowy w kinie Helios.  Nie zwlekaj jeśli znasz prawidłową odpowiedź.  Weź kartkę napisz
swoje imię i nazwisko, klasę oraz odpowiedź na zadaną zagadkę, następnie daj ją
opiekunowi gazetki „Prosto z 15-ki”-   p. Aleksandrze Załęskiej. Nagrodę otrzyma uczeń,
który pierwszy poda prawidłową odpowiedź. Życzymy powodzenia!
                                                                                                    ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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