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CZYTANIE CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO!
To hasło, poprzez które przypominamy sobie o potrzebie i wartości
czytania książek. 
W tym roku w naszej świetlicy dla klas 4, 5 i 6 przygotowano specjalny
"Kącik czytelnika", czyli miejsce, w którym możemy w ciszy poczytać książki
i gazety. Znajdują się tu wygodne kanapy, poduszki, miękkie kocyki oraz
lampa. Mamy do dyspozycji coraz więcej książek i czasopism, które
przekazują uczniowie, rodzice i nauczyciele. Czekamy na kolejne:)
W szkole powstał również Zespół do spraw rozwijania czytelnictwa wśród
dzieci, który zaprasza do współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli,
zachęcając do współtworzenia kolejnych takich miejsc w naszej szkole.
Świetlica dla starszych uczniów zmieniła w tym roku swój charakter. Teraz
czytamy tu, odrabiamy lekcje, gramy w różne gry i rozmawiamy na ciekawe
tematy. Staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem.
Zapraszamy do odwiedzenia Klubu, który wraz z Kołem Młodych
Dziennikarzy zaprasza do udziału w rozmaitych konkursach:
fotograficznych, plastycznych, multimedialnych, filmowych i czytelniczych.
(Szczegóły wkrótce!)
                                      KLUB IV-VI i Koło Młodych Dziennikarzy

CZYTANIE CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO!

CZYTANIE JEST OK
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Marysia

                   "Pola Nadziei 2017"
 Tradycyjnie w wrześniu i październiku Szkolny Wolontariat
włączył się w ogólnopolską akcję - ,,Pola Nadziei", wspierającą
działalność hospicjów.
Wolontariusze zbierali w szkole pieniądze, 
za które zakupione zostaną cebulki żonkili. 
Kwiaty posadzone zostaną na istniejącym od kilku lat 
"Pola Nadziei" (parking za szkołą, przy wejściu do budynku
C).Wiosną żonkile zakwitną i przypomną o naszych dobrych
sercach:)
                         Hania VIg i Matylda IVe 

                                         OSIEMNASTKA W AKCJI

                                      "BĄDŹ EKO!!!"

      ZBIERAMY STARE TELEFONY KOMÓRKOWE
    Przynieś do sali 203 A niepotrzebny, zużyty, bez baterii
TELEFON KOMÓRKOWY A OCHRONISZ ŚRODOWISKO.
   Ze starych telefonów komórkowych, które nie nadają się do
użycia odzyskiwane są cenne surowce.
 
                                                 Julia i Matylda 4e

                  NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
                  MIEJ SERCE I RATUJ SERCE!
   POMAGAMY Marysi!
Również w tym roku szkolnym kontynuujemy akcję
pomocy dla Marysi - zbieramy nakrętki od plastikowych
butelek. Dziewczynka urodziła się z wrodzoną wadą
serca.Gdy miała dziewięć miesięcy przeszła pierwszą
operację, która niestety nie przynosiła spodziewanych
rezultatów. Od tamtego momentu większość czasu
Marysia spędziła w szpitalach i na konsultacjach w
klinikach. Mimo problemów nadal pozostaje radosna i
dzielna. Niestety jej leczenie wiąże się z wieloma
wydatkami. Pomagamy Marysi tak, jak możemy. 
Pojemniki na nakrętki znajdują się w w wielu miejscach 
w szkole. Pieniądze zebrane ze zbiórki nakrętek chociaż 
w małym stopniu pomogą pokryć koszty leczenia
dziewczynki.                                    
                                             Julia i Matylda 4e
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      Aktualności z życia szkoły

Pierwszy Dzień Jesieni już minął! 
To koniec lata... Więc powitajmy teraz
kolejną porę roku. Jesienią jest dużo
kolorowych liści i szron zaczyna
pokrywać liście drzew i krzewów. Jeśli
nie lubicie chłodniejszej temperatury, to
cieszcie się, że to dopiero jesień, a nie
zima!                             Daniel 6c

15 września odbył się IV Bieg o Puchar
Dyrektora Szkoły. Bieg był podzielony na
kategorie wiekowe. Najpierw biegały
dziewczęta a potem chłopcy. 
Zwyciężcami zostali:Julia Płudowska IVb
i Mateusz Pożeżyński IVd, Weronika
Kwiatkowska Vc, Herbert Filmanowicz
Vd, Natalia Karnicka kl.VId i Jakub Szaj
kl.VIa.         Zuzanna i Hanna z VIg

14 października obchodziliśmy Dzień
Kubusia Puchatka. W tym roku to Jego
90 urodziny. Z tej okazji w naszej szkole
18 października panie Justyna Zidek i
Katarzyna Skibińska zorganizowały
konkurs dla klas IV-VI. Zmagania
wygrały: Rozalia Kinal z kl. 6F, Amelia
Kozłowska  - kl. 5E i Zofia Myszkowska
 z kl. 5E. Gratulujemy!
                             Zuzanna VIg

30 września odbył się IV Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Wybrani
uczniowie przepytywali swoich kolegów i
nauczycieli oraz nagradzali certyfikatem i
słodyczami. Klasa 4e z panią Aliną
Smerdą odwiedziła Uniwersytet
Zielonogórski. Ten dzień ma nam
przypomnieć o tym, jak ważna jest
tabliczka mnożenia.
                   Hania VIg

30 września odbyła się próba ewakuacji
uczniów i pracowników naszej szkoły na
wypadek niebezpieczeństwa pożaru, itp.
Na dźwięk trzech dzwonków uczniowie i
wszyscy pracownicy szkoły opuścili
budynek i udali się na boisko. Po
odwołaniu alarmu powróciliśmy do
swoich zajęć.
                   Zuzanna VIg

27 września na sali gimnastycznej
odbyły się zajęcia, podczas których jedni
uczniowie uczyli się, a inni przypominali
sobie zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie
wybranych klas. Zajęcia prowadzili
profesjonalni ratownicy.

22 września klasy Vb, Vc i VIg pojechały
na wycieczkę. Odwiedziliśmy fragmenty
starej osady i zobaczyliśmy
rekonstrukcję walki rycerzy oraz pokaz
mody z X wieku. W Gnieźnie
zwiedziliśmy Katedrę Św. Wojciecha. W
drodze powrotnej pojechaliśmy do
McDonalda i szczęśliwie wróciliśmy do
domu.
                   Kornelia VIg

W nocy z 29 na 30 października cofamy
czas o jedną godzinę. W Unii
Europejskiej zmiana czasu z zimowego
na letni następuje w ostatnią niedzielę
marca, natomiast zmiany czasu z
letniego na zimowy dokonuje się
w ostatnią niedzielę października. 
Dzięki temu mamy dodatkową godzinę
do działania :)             Daniel VI c

Jesień 2016

archiwum SP18



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 11 11/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOSIEMNASTKA

                       „Orzechowy zawrót głowy”
Przygotuj około 7 dużych orzechów włoskich. Pokrusz je
poprzez ubicie ich pałką do ciasta (zrób to dikładnie dokładnie,
bo może Ci nie wyjść). Rozpuść 30 g masła dodaj 35 g
gorzkiego kakao i 45 g mleka w proszku. Następnie dokładnie
wymieszaj. Zgniecione orzech wrzuć do masy i dokładnie
wymieszaj. Z masy orzechowo-czekoladowej uformuj kulki
wielkości i zostaw do ostygnięcia w lodówce na ok. 2-3 godz.
Pod koniec trzeciej godziny rozpuść 40 g masła dodaj 60 g
gorzkiego kakao i 55 g mleka oraz 45 g mleka w proszku.
Potem oblej tą masą kulki. Najlepiej kręć nimi, oblej i czekaj,
aż wyschną. ,,Orzechowy zawrót głowy" możesz podać swoim
gościom lub zjeść na deser. Życzę smacznego!!!
                                                          -  Daniel VI c

                 
"SZYSZKI"
SKŁADNIKI: (na ok. 2 blachy)

pół kostki masła
1 szklanka cukru
4 łyżki kakao
8 łyżek mleka
3 szklanki płatków owsianych.

PRZYGOTOWANIE:
Włożyć składniki do garnka i rozgotować, aby powstała masa podobna
do zupy. Stopniowo dodawać 3 szklanki płatków owsianych.
Następnie, gdy masa trochę ostygnie, uformuj małe kuleczki.
Odstaw je na jakiś czas, aby  zastygły.
Teraz spróbuj i poczuj jak doskonale smakuje:)
                            życzymy SMACZNEGO!!!
                                                            Julia i Matylda z IV e

                                          "Czoko - cud"
Rozpuść ok. 50 g masła dodaj ok. 55 g gorzkiego kakao 
i ok. 65 g mleka w proszku i wymieszaj.
Owiń wałek folią aluminiową i rozwałkuj masę przygotowaną wcześniej na 
grubość około 1,5 cm.
Nadaj masie - drugą stroną noża (nie ostrą!) kształt okienek czekolady.
Czekoladę wstaw do lodówki na ok. 2 godziny.
Smacznego!                            
                                                                                 -  poleca Daniel VI c

                           Jesienne przysłowia:

Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.
Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa.
Liść na drzewie mocno trzyma - nie tak prędko przyjdzie
zima.
Gdy w październiku śniegi, lody, to w styczniu będzie
dużo wody.
W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną
to wiosnę zapowiada.

                                                     Gotuj z Osiemnastką!

"OSIEMNASTKA" 
Klub Młodego Dziennikarza

                       Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
Wydanie przygotowała redakcja w składzie: 

Matylda Blicharczyk, Hania Runiec, Zuzanna Kaczmarczyk - Krępa,
Julia Schulz, Kornelia Trznadel, 

Oliwia Kużdowcz, Daniel Burnagiel, Mateusz Makowski
pod opieką p. Anny Bensz- Idziak


