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                Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 r.

10 listopada odbył się uroczysty apel z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
przypadającego dzień później. Odświętnie ubrani
spotkaliśmy się na sali gimnastycznej. Apel
rozpoczął się od poloneza zatańczonego przez
uczniów z klas VI. Następnie uczniowie
przeprowadzili nas przez burzliwą historię
naszego kraju, przybliżając nam ważne daty i
wydarzenia. Opowiadaniom i inscenizacjom
towarzyszyły pieśni patriotyczne śpiewane przez
Polaków w chwilach smutku i radości, pieśni te
dodawały naszym przodkom sił i odwagi do walki
o Polskę. Co roku uroczyście obchodzimy
odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę
w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
To bardzo ważne święto!

Świętowanie czas zacząć...
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           DNI PATRONA SZKOŁY

MATEUSZ IVB TYMEK IVE

22 listopada rozpoczęły się obchody Dni Patrona Szkoły
Arkadego Fiedlera - tego dnia wszystkie klasy wzięły udział w
rozgrywkach sportowych. W środę przygotowywaliśmy projekt,
w ramach którego powstawały klasowe książki nt. Arkadego
Fiedlera. 23 listopada zorganizowana została dyskoteka
szkolna a 24 listopada odbywał się Festiwal Piosenki
Niemieckiej i Angielskiej. Na zakończenie szkolnego
świętowania w bibliotece odbył się konkurs pt. ''Życie i
twórczość Arkadego Fiedlera".

  CZYTELNICY MIESIĄCA ŚWIETLICY IV-VI 
                                W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE
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                        Aktualności z życia naszej szkoły

W naszej świetlicy dzieje się wiele ciekawych rzeczy. W
listopadzie powstawały nasze portrety, które najpierw
odrysowaliśmy na dużych kartonach a następnie
wyklejaliśmy elementami starych puzzli, których nie dało się
już ułożyć w całość. Powstały w ten sposób dwa obrazy,
przedstawiające dziewczynkę i chłopca. Na tablicy tworzymy
"Kredowe fantazje". Przygotowujemy się również do świąt i
zabieramy się za robienie ozdób i kartek
bożonarodzeniowych.
Od września czytamy i nie robimy tego, bo musimy, ale
dlatego, że to bardzo miły i pożyteczny sposób na
spędzanie wolnego czasu.
Wzięliśmy też udział w konkursie na nazwę naszej świetlicy i
niedługo nastąpi rozstrzygnięcie tego konkursu!
Konkurs Świetlicy IV VI i Koła Młodych Dziennikarzy "Co
widziałeś okiem obiektywu zakończony! Zwycięzcami
 i autorami najpiękniejszych fotografii zostali:
JULIA IVG, WERA IVC i DAWID IVC. 
                                            Gratulujemy!

Wera i Dawid

4 listopada obchodziliśmy
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI
Z BAJKI. Niektóre osoby były przebrane
za bohaterów z różnych bajek, niektórzy
mieli na sobie piżamy - podobizny
różnych zwierząt. Panie od języka
niemieckiego zbierały od nas proste
opisy w języku niemieckim na temat
bajkowych postaci. W wielu klasach i
świetlicach nauczyciele czytali na
lekcjach swoje ulubione bajki. W
bibliotece odbywał się konkurs literacki.
  Julia i Matylda z IVe 

W dniach 14-23 listopada na terenie
naszej szkoły odbywały się konkursy
przedmiotowe - pierwszy etap.
Uczniowie wzięli udział w zmaganiach
z języka niemieckiego, przyrody, języka
polskiego, historii i społeczeństwa, z
języka angielskiego i matematyki.
Laureatom gratulujemy! Życzymy
sukcesów w kolejnych etapach!
                    Daniel VIc

TWÓRCZOŚĆ

8 listopada wzięliśmy udział w
akcji „Śniadanie daje moc". Celem
przedsięwzięcia było uświadomienie, jak
ważnym posiłkiem jest    
śniadanie! Poznaliśmy ważne zasady,
np. do szkoły przychodź po śniadaniu i
ze śniadaniem, zawsze myj ręce przed
posiłkiem, kolację zjadaj wieczorem, a
nie tuż przed snem, dobrą wodą gaś
pragnienie.       Kornelia VIg

SMACZNEGO ! ŚWIETLICOWA
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Lawendowe ciasteczka:
Składniki: 600 g mąki orkiszowej, 200 g masła, 2 jajka, pół
szklanki cukru, 4 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki proszku
do pieczenia lub sody oczyszczonej, 4 łyżki śmietany, 6 łyżek
kwiatu lawendy.
Wysyp przesianą mąkę, dodaj do niej schłodzone masło
pokrojone w drobną kostkę, cukry oraz wbij całe jajko.
Wymieszaj proszek do pieczenia ze śmietaną i dodaj go do
mąki. Nożem posiekaj składniki. Wsyp lawendę i zagnieć
ciasto. Włóż do lodówki na ok. pół godziny. Rozwałkuj ciasto,
wycinaj foremką kształt ciasteczek. Obtocz z jednej strony w
cukrze. Wyłóż na blachę przykrytą papierem do pieczenia i
wstaw do piekarnika o temperaturze 170 stopni C na 15 minut.
Ciasteczka powinny się lekko zrumienić.
                              Smacznego! Matylda IVe  

                KOŁO MŁODYCH DZIENNIKARZY 
           Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze
           Gazetkę przygotowała redakcja w składzie:
   Matylda Blicharczyk, Julia Schulz, Kornelia Trznadel,        
   Hania Runiec, Zuzanna Kaczmarczyk-Krępa,
           Daniel Burnagiel i Mateusz Makowski.

 SURÓWKI, CZYLI SAMO ZDROWIE!
 Marchew z jabłkiem
Na tarce zetrzyj 3 średnie marchewki i 3 jabłka. Wymieszaj i
pokrop cytryną i dodaj trochę cukru. Pycha!
                
 Kiszona kapusta z marchewką
20 dag kapusty kiszonej wymieszaj z jedną startą marchewką,
dodaj do smaku cukier, sól, pieprz.
Smacznego!    
                Hania i Kornelia VIg

Kolorowa sałatka
Składniki:

kilka garści roszponki
1/2 kostki sera feta
1 papryka pomarańczowa
10 kolorowych pomidorków koktajlowych
3 kromki ciemnego pieczywa
szczypiorek
kurczak upieczony

Warzywa umyj i pokrój. Przygotuj grzanki. Pokrój ser.
Wszystko wymieszaj na końcu dodaj szczypiorek i ulubione
przyprawy.                    Hania i Kornelia 6G   

                                       GOTUJ Z OSIEMNASTKĄ!

slodkastrona.pl

Świetlicowe nowości

Czytamy, bo lubimy


