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Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień

 Bądźmy życzliwi! - nie tylko
raz w roku, ale codziennie :)

                       11
                 Biegi
     Niepodległościowe

.

.

.

Dnia 30 listopada
2016 r. w naszej
szkole
obchodziliśmy „
Dzień życzliwości”.
Pomysł, aby uczcić
życzliwość zrodził
się ze sprzeciwu
wobec zła
otaczającego nas
świata.

Celem akcji zainicjowanej
przez Samorząd Szkolny
było: kształtowanie
postawy wzajemnej
życzliwości, rozwijanie
empatii, prawidłowych
relacji międzyludzkich i
stwarzanie okazji do
przeżywania przyjemnych
uczuć.
 Tak naprawdę każdy
dzień powinien być pełen
życzliwości, uśmiechu i
wzajemnej sympatii, a nie
tylko jeden kalendarzowy.
Uprzejmość jest zawsze
na miejscu. Pamiętajmy,
że „życzliwe spojrzenie i
uśmiech więcej nieraz
znaczą, niż udany dialog”. 
To przecież ona sprawia,

że życie staje się
łatwiejsze i
przyjemniejsze. 
To nieprawda, że tylko
negatywne emocje są
zaraźliwe. 

Życzliwość rodzi
życzliwość.

9 listopada w naszej
miejscowości po raz
jedenasty miały miejsce
Uliczne Biegi
Niepodległościowe.
Odbywają się one, nie
zważając na pogodę, co 
roku od przeszło
jedenastu lat. Zawody są
organizowane przede
wszystkim dla uczczenia
kolejnych rocznic
uzyskania niepodległości
przez Polskę.

Z naszej szkoły medale 
zdobyli:

Klasa II-III: Bartosz
Szajder, Kinga
Lewandowska, Klaudia
Biela, Andżelika Rokita,
Bartosz Psuja
Klasa IV;  Magdalena
Szaba 
Klasa V: Dominika
Brodaczewska, 
Klasa VI: Daniel
Żukowski, Jakub Cichosz
Klasa I gimnazjum: Oliwia
Rybczyńska, Marta
Podlipna Klasa II
gimnazjum; Weronika
Dyniec
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Dzień Pluszowego Misia w naszej szkole

"Jesienią sady się
rumienią"

.

Wiersze o jesieni
W konkursie
bibliotecznym na
wiersz o jesieni
nagrodzeni zostali: M.
Charaba,
K. Wanarski, J.
Lusiuk, N.
Posturzyńska, 
W.Syroka, K. Kister.

Prezentujemy
nagrodzone wiersze:

XXX
Przychodzi zaraz po
lecie

czy wiecie
co ona nam niesie 
niesie nam dary
jesieni
piękno kolorowe
liście zwiewa z drzew
wiatr
słoneczko już mniej
świeci
częściej przychodzą
chłodniejsze dni
po wakacjach 
wariacjach
przyszedł
szkolny czas.

"Pani Jesień"
Idzie jeżyk mały
zbiera jabłka,gruszki
ptaszki już odleciały
zmarzły im u nas
nóżki
w lesie niedźwiadek
mały 
drapie się w uszko
pilnie choć ospały
ścieli sobie łóżko 
nasza dumna dama
nasza Pani Jesień 
w gości zawitała 
złotym płaszczem
przykrywając zieleń. 

"Jesień"
Idzie jesień
Złota jesień

Co nam piękne
Barwy niesie
piękne liście
kolorowe
i warzywa
bardzo zdrowe
już jesień przywitała
nas
więc lato pożegnać
czas

"Jesień"
Jesień to pora roku
pełna uroku
jesienią
liście się złocą 
i czerwienią
jesień to pora smutna
bo drzewa gubią 
liściaste futra.

Kolorowe listki tańczą
na wietrze
jakby tańczyły balet
może Jezioro
Łabędzie
powietrze
gra jak na skrzypcach
ptaki
lecą do ciepłych
krajów
zatrzymały się na
chwilę
aby z Polską mieć
wspomnienia miłe

ludzie
zakochali się w tej
porze roku
bo jest też piękna o
zmroku
ludzie
chcieliby mieć tę porę
roku
na zawsze
lecz to nie możliwe
bo ta pora przymija
niczym
przyjaźń nietrwała.

24 listopada 2016 r.
uczniowie naszej
szkoły obchodzili
Dzień Pluszowego
Misia. Wszyscy mogli
przynieść swoją
ulubioną maskotkę.
Osoba, która miała
misia, była zwolniona
z niezapowiedzianych
kartkówek

i odpowiedzi. Z tego
dnia najbardziej
entuzjastycznie
podchodzili uczniowie
młodszych klas, ale
również starsi
uczniowie byli
uśmiechnięci. Takich
dni przydało by się
więcej w roku.

Jeden z wierszy
nagrodzonych w
konkursie poetyckim:

Jesienna pogoda"
Przyszła do nas
jesień złota 
i na dworze zimno,
słota 

ziemia liśćmi się
przykrywa 
zimny wiatr co dzień
się zrywa
słońce coraz słabiej
świeci w domach
czas spędzają dzieci.

.
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Klasa II Gimnazjum

Klasa II

Klasa IV

Klasa III
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Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę!

Czy znasz te
nietypowe
grudniowe święta ?

03.12 – Dzień Osób
Niepełnosprawnych
05.12 - Dzień
Wolontariusza
10.12 – Dzień Praw
Człowieka
13.12 – Dzień
Księgarza i Telewizji
dla Dzieci
17.12 - Dzień bez
Przekleństw
20.12 - Dzień Ryby
28.12 - Dzień
Pocałunku

31.12 - Dzień bez
Bielizny

Czy znasz te
nietypowe
styczniowe święta ?

07.01- Dzień Dziwaka
09.01- Dzień
Sprzątania Biurka
11.01- Dzień
Wegetarian
13.01-
Międzynarodowy
Dzień Koszuli
14.01- Dzień Ukrytej
Miłości
15.01- Dzień Wikipedii
18.01- Dzień Kubusia
Puchatka
19.01- Dzień
Popcornu

20.01- Dzień Bigosu
23.01- Dzień bez
Opakowań Foliowych
27.01-
Międzynarodowy
Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu
28.01- Dzień
Piszczałek i Fujarek
29.01- Światowy
Dzień Składanki i
Łamigłówki
31.01-
Międzynarodowy
Dzień Przytulania,
Dzień Iluzjonistów,
Dzień Zebry

25 listopada 2016
roku odbyła się w
naszej szkole
dyskoteka
andrzejkowa
połączona z
kiermaszem ciast.
Organizatorami
imprezy były klasy:
IV sp i I gimnazjum.
Pięknie przystrojona

sala dodawała uroku
owemu świętu. Klasy
organizujące wróżyły
uczestnikom zabawy,
co ich czeka w
przyszłości. Można
było również kupić
pyszne ciasta i
świetnie się bawić
przy wyśmienitej
muzyce.  

.

.

.

.

Przyszła zima a z nią
śnieg  oraz mróz.
Pomóżmy małym
zwierzętom przetrwać
srogą zimę.
Zróbmy karmnik dla
ptaków.
Nasypmy ziarenek do
karmnika. 
Powieśmy słoninkę
sikorce.
Dajmy coś od siebie!
Pomożemy im w ten
sposób, a ptaki

nam się odwdzięczą
swoim śpiewem.

Natalia Dyniec

         Nasze Andrzejki

.

.

.
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Dziennik Cwaniaczka - ciąg dalszy

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

..

Rany, nie wiem, co
się stało z
dziewczynami. W
szkole podstawowej
wszystko było dużo
prostsze. Wyglądało
to tak: jeśli biegałeś
najszybciej w całej
szkole, wszystkie
dziewczyny były
twoje.  
A w piątej klasie
najszybciej biegał
Ronnie McCoy. 
Teraz wszystko się
skomplikowało.
Teraz liczy się, jakie

ciuchy nosisz, ile
masz kasy, czy
masz zgrabny tyłek i
tak dalej. A Ronnie
McCoy i jemu
podobni drapią się po
głowach i kombinują
co się, do diabła,
stało.
Najpopularniejszym
chłopakiem w moim
roczniku jest Bryce
Anderson. A
najbardziej wkurza
mnie to, że ja
ZAWSZE
interesowałem

się dziewczynami, a
tacy jak Bryce
ocknęli się dopiero w
ciągu ostatnich kilku
lat.
Pamiętam, jak Bryce
zachowywał się w
podstawówce.
Ale teraz,
oczywiście, nie
dostaję żadnych
punktów za to, że
wtedy stawałem po
ich stronie.
Jak już mówiłem,
Bryce jest

najpopularniejszy w
naszym roczniku,
więc inne chłopaki
mogą się już tylko bić
o następne
miejsca.Według
moich najlepszych
obliczeń ja jestem na
jakimś
pięćdziesiątym
drugim,
pięćdziesiątym
trzecim miejscu.
Dobra wiadomość:
niedługo przesunę
się o jedno oczko w

górę, ponieważ
Charlie Davies, który
jest przede mną, w
przyszłym tygodniu
dostanie aparat na
zęby.

Ciąg dalszy
nastąpi...

Z okazji
zbliżających się
Świąt Bożego
Narodzenia
ECHO Zespołu
Szkół w
Pawłowie składa
wszystkim
czytelnikom
najserdeczniejsze
życzenia:
pogodnych

i zdrowych świąt
oraz
pomyślności w
nadchodzącym
roku.

.

Czemu Św.Mikołaj
spotyka się z
Mikołajową? 
Żeby święta nadal
trwały.

Co mówi bombka do
bombki? 
Chyba nas powieszą.

Blondynka wraz z
rodziną spędza
święta w domu. Nagle
jedno z dzieci (w ręce
trzymając zimny
ogień) pyta się
blondynki: 
- Zapalisz? 
- Nie, dziękuję, nie
palę.

Smażony karp
Składniki :
- 1 karp
- mąka
- pieprz, sól, przyprawa do ryb
- olej
- jajka
Sposób przygotowania:
1. Świeżego karpia wypatraszamy, pozbawiamy łusek i dokładnie
myjemy. Kroimy w 2 cm cząstki w kształcie dzwonków - każdą część
solimy, pieprzymy i posypujemy przyprawą do ryb, obtaczamy w
rozbitym jajku, później w mące. Smażymy na mocno rozgrzanym oleju,
aż się panierka zarumieni. Podajemy na ciepło.

Ciasto czekoladowe w 5 minut
Składniki:
1 jajko
4 łyżki mąki
4 łyżki cukru
2 łyżki kakao
3 łyżki oleju
3 łyżki mleka
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia   
 Sposób przygotowania:
1. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki.
2. Wlej ciasto czekoladowe do szklanego
naczynia.
3. Włóż do mikrofalówki na 3 minuty. .

.
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