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Boże

Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą
Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu,
rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle
optymizmu, by nie skończył się przez cały
zbliżający się rok. 
Życzymy Wam, abyście to Boże Narodzenie
spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego
zrozumienia. 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 
                                          życzy Zespół Redakcyjny

.

Narodzenie

.
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Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym jest
lanie wosku. Leje się go przez ucho klucza, a
powstały cień z figury oznacza, kim będzie przyszły
mąż tej, co wylała wosk. Wróżby andrzejkowe:

lanie wosku
wróżby z wodą i orzechami
wróżby z kartkami
wróżby z zapałkami

..

Andrzejki to święto wróżb i zabaw obchodzone 30      
listopada.

.

..

.
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Sukcesy w konkursie "Zielono mi"

.

. .

10 listopada cztery uczennice z naszego
gimnazjum wraz z opiekunami w Zespole
Szkół Samochodowych odebrały nagrody
za udział w konkursie „Zielono mi” pod
patronatem Prezydenta Miasta
Bydgoszczy i Urzędu Miasta Bydgoszczy
Wydział Zintegrowanego Rozwoju .
Zadaniem konkursowym było
propagowanie zdrowego stylu życia w
szkole i środowisku lokalnym poprzez
nakręcenie filmiku z danego
przedsięwzięcia. Laureatki w bardzo
ciekawy i wyrazisty sposób pokazały jak
być eko, czyli jak żyć, by być za pan brat
z przyrodą. 
I miejsce - Michalina Szopińska i Julia
Bukolt, opiekun Roksana Dyczko 
II miejsce- Julia Knop oraz Klara
Grobelska , opiekun Justyna Makowiecka.

                   Gratulujemy zwycięzcom!!!

.

. .
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Mikołaj z Miry, święty Mikołaj, znany
również jako Mikołaj z Bari – święty
katolicki i prawosławny. Najstarsze o
nim przekazy pochodzą z VI wieku.
Według średniowiecznej hagiografii żył
na przełomie III i IV wieku, był biskupem
Miry w Licji.Wsławił się cudami oraz
pomocą biednym i potrzebującym.
Przez wieki był jednym z najbardziej
czczonych świętych na Zachodzie i
Wschodzie. Największe jego
sanktuarium znajduje się we włoskim
Bari. Współcześnie baśniowa postać
wzorowana na świętym Mikołaju jest
wykorzystywana w kulturze masowej
przy okazji świąt Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie Mikołaj przynosi do
wyczyszczonych butów słodkie
upominki.

                                 MIKOŁAJKI

Już mikołaj grzeje sanie. 
Czego pragniesz niech się stanie.
Każde z marzeń skrytych w głębi święty
Dziadek może spełnić.

6 grudnia w naszej szkole tradycyjnie,
jak co roku uczeń w przebraniu
Świętego Mikołaja rozdawał wszystkim
cukierki.
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Wstążeczki Niepodległościowe dla mieszkańców

W przeddzień Święta Niepodległości
uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
rozdawali społeczności lokalnej
symboliczne kotyliony i wstążeczki.
Zostały one przygotowane na zajęciach
rękodzieła artystycznego przy współpracy
Samorządu Uczniowskiego. Akcja bardzo
spodobała się mieszkańcom oraz
pracownikom Urzędu Gminy, co może
zapoczątkować nową tradycję. 

.

.

.

. .

.

.

.

. .
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                        Tradycje bożonarodzeniowe

Wigilia - wieczór wigilijny w
tradycji polskiej jest najbardziej
uroczystym i wzruszającym
wieczorem roku. Punktem
kulminacyjnym przeżyć
adwentowych w rodzinach
chrześcijańskich jest Wigilia
Bożego Narodzenia. Słowo
"wigilia" pochodzi z języka
łacińskiego i oznacza czuwanie. 
W Polsce wieczerzę wigilijną
rozpoczyna się, gdy na niebie
ukazuje się pierwsza gwiazda.

Tradycje wigilijne to:
- wolne miejsce przy stole
- 12 potraw na stole
- parzysta liczba osób
- dzielenie się opłatkiem
- śpiewanie kolęd
- siano położone pod obrus
- łuski karpia w portfelu
- ozdobiona choinka
- Pasterka

. .. .
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Pani Katarzyna Przygoda 10 kwietnia 2016r. urodziła córeczkę - Julkę. Nic nie wskazywało na to, że
najszczęśliwszy dzień w życiu każdego rodzica przerodzi się w koszmar. Pani Kasia chwilę po porodzie
dostała krwotoku i doszło do zatrzymania krążenia. Lekarzom udało się zatamować krwawienie oraz
przywrócić czynności życiowe, lecz nie zdołali wybudzić jej ze śpiączki do dzisiaj. Pani Katarzyna nie
wybudziła się ze śpiączki mózgowej. Od kilku miesięcy przebywa już w domu, lecz wymaga całodobowej
opieki oraz kosztownej rehabilitacji, która miesięcznie może wynieść 8-9 tys. złotych.Pokrycie kosztów
związanych z leczeniem i rehabilitacją spoczywa na barkach rodziny. 

I TY MOŻESZ WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

         Włączamy się do akcji " Obudźmy Kasię"
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- karp w galarecie
- barszcz z uszkami
- ryba po grecku
- kutia
- kluski z makiem
- łazanki z kapustą
- groch z kapustą
- kompot z suszonych owoców
- kapusta z grzybami
- krokiety z kapustą i grzybami
- piernik wigilijny
- śledzie pod pierzynką

                          Przepis na pierniczki
 Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżki miodu
- 3/4 szklanki cukru
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
- 1/2 torebki przyprawy piernikowej
- 1 łyżka masła
- 1 średnie jajko
- około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka
Do mąki wlać miód,cukier,sodę i przyprawy, a 
następnie masło i jedno jajko.Dolewając stopniowo
mleko,zagniatać ciasto aż będzie przypominało
ciasto kruche.Rozwałkować ciasto na placek o
grubości 1 cm i foremkami wycinać
pierniczki.Wycięte pierniczki wyłożyć na blaszkę do
pieczenia,włożyć do piekarnika nagrzanego do 180
stopni i piec przez 10-15 min.

,

                  12 potraw wigilijnych

,
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II Halowa Olimpiada Lekkoatletyki    
  Dla Każdego

20 listopada w hali Widowiskowo – Sportowej w Toruniu odbyła się II Halowa
Olimpiada Lekkoatletyki Dla Każdego. W zawodach tych wystartowała 7-osobowa
grupa zawodników z klasy sportowej Gimnazjum im Mariana Rejewskiego. Zawody
odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe i Gimnazja.
Reprezentanci naszego gimnazjum: 
Patrycja Banach III miejsce w pchnięciu kulą 3kg z wynikiem 10,19 (kl II e)
Wiktoria Kuchcińska V miejsce pchnięciu kulą 3kg z wynikiem 9,40 (kl II e)
Kacper Zamiatowski IV miejsce (kl II e) w drużynie wraz z innymi zawodnikami z
innych gimnazjów. GRATULUJEMY !
Trener, opiekun Rafał Kensik 

.. ..
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Planetarium w Toruniu zostało uroczyście otwarte 17
lutego 1994 roku, a pierwszy publiczny pokaz odbył się
2 dni później, w rocznicę urodzin Kopernika.
Premierowy seans nosił tytuł „A jednak się kręci”. Tytuł
ten stał się w pewnym sensie wyzwaniem dla nowej
instytucji. W tamtych czasach niewielu bowiem
wierzyło, że Planetarium będzie w stanie funkcjonować
bez dotacji z zewnątrz przeznaczonych na utrzymanie
instytucji. Cytat „A jednak się kręci” zapisano nawet na
projektorze gwiazd, aby przyświecał działalności.

Klasycznie rozumiane Planetarium (sala projekcyjna
pod kopułą) rozszerzyło swoją ofertę i dziś jest
prawdziwym Centrum Popularyzacji Kosmosu
"Planetarium - Toruń". Pokazy nie są już jedyną formą
popularyzacji astronomii. W dniu 26 czerwca 2005 roku
w budynku otwarto pierwszą interaktywną wystawę
- salę Orbitarium. 22 kwietnia 2012 roku dołączyła
do niej kolejna wystawa - sala Geodium.

Ze wszystkich trzech atrakcji mogą
korzystać zarówno widzowie
indywidualni, jak i zorganizowane grupy.
Planetarium czynne jest przez cały rok.
Stało się jedną z najpopularniejszych
atrakcji turystycznych Torunia i regionu.
Jest też jednym z najliczniej
odwiedzanych planetariów w Europie,
frekwencją bijąc na głowę inne, nawet
większe obiekty. Autorskie pomysły,
niepowtarzalne pokazy tworzone według
własnych scenariuszy i materiałów
wizualnych oraz niezapomniany klimat
Torunia - miasta Mikołaja Kopernika to
główne, choć nie jedyne powody
sukcesu.

Dnia 30 Listopada klasa 1B i 1E
brały udział w wycieczce do
Planetarium w Toruniu.

. .
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     BARSZCZ Z USZKAMI

.

Buraki dokładnie czyścimy ostrą stroną gąbki,
zawijamy pojedynczo w folię i pieczemy około 45 minut
w temperaturze 200°C. Grzyby namaczamy w wodzie
minimum przez godzinę. Mięso z kośćmi i namoczone
grzyby gotujemy na wolnym ogniu do miękkości w
osolonej wodzie. Dodajemy obraną włoszczyznę,
opaloną nad ogniem cebulę oraz przyprawy. Gdy
warzywa się ugotują, przecedzamy wywar. Upieczone
buraki wyciągamy z folii i przekładamy do garnka z
wrzącą wodą. Gotujemy do miękkości, odcedzamy i
obieramy. Zagniatamy elastyczne ciasto pierogowe,
cienko rozwałkowujemy i kroimy na kwadraty o boku
długości 3-4 cm. Na każdy kawałek ciasta nakładamy
łyżeczkę farszu, składamy po przekątnej na połowę i
dokładnie zlepiamy brzegi. Sklejamy ze sobą dwa rogi
podstawy trójkąta, formując uszka. Gotujemy w dużej
ilości wrzącej, lekko osolonej wody. Wyciągamy łyżką
cedzakową, przelewamy zimną wodą. Uszka
podajemy z barszczem.

BARSZCZ
SKŁADNIKI

woda – 1,5 l
buraki – 400 g
mięso z kością (np. żeberka) – 500 g
włoszczyzna – 200 g
suszone grzyby – 50 g
cebula – 50 g
kwas buraczany – 250-500 ml
liść laurowy – 1 szt.
czosnek – 1 ząbek
pieprz
sól
cukier
CIASTO PIEROGOWE

mąka pszenna – 150 g + mąka do
podsypywania
jajko, rozmiar L – 1 szt.
woda – 100 ml
sól

.
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   Uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce szkolnej w Międzynarodowej
wystawie ilustracji do książki Lewisa Carolla „Alicja w Krainie czarów” w Centrum
Sztuki Współczesnej. Mieli okazję zobaczyć prace z 16 krajów, w tym z Włoch,
Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Węgier. Uczniowie poznawali rozmaite techniki
artystyczne pokazywanych prac: kolaż, litografia, druk cyfrowy, malarstwo olejne,
akwarele. Oprócz prac mogli również podziwiać figurki postaci z książki (
Kapelusznik), wykonane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół.  W II części
kreatywnego oprowadzania uczniowie próbowali swoich sił, tworząc zastawę
porcelany z motywami „Alicji w krainie czarów” w dowolnej technice.

..

. .

                WARSZTATY It’s always tea –time

..

. .
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MARATON PISANIA LISTÓW

,7 grudnia uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego wzięli udział w Ogólnoświatowej
akcji Amnesty International „Maraton Pisania listów”, która jest finałem Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka przypadającego na 10 grudnia. Inicjatorką tego wydarzenia w naszej szkole jest pani Ewa
Jakubowska nauczycielka języka polskiego, która już po raz trzeci wspólnie z uczniami całej szkoły pisze
listy, wspierając osoby wykluczone, dyskryminowane, których prawa są łamane.

Wśród bohaterów i bohaterek tegorocznego Maratonu są między innymi Annie Alfred i osoby z
albinizmem w Malawi, Edward Snowden, sygnalista z USA, Ivo z Kamerunu, skazany na 10 lat za SMSa,
czy Eren Keskin z Turcji, która była oskarżana ponad 100 razy.Uczniowie naszej szkoły wspólnie z
nauczycielami i Wójtem gminy Białe Błota panem Maciejem Klupą podjęła się pisanie listów w obronie 10-
letniej Annie Alferd z Malawi dotkniętej albinizmem. Annie gdy dorośnie, chce zostać pielęgniarką. Może
jednak nie dożyć realizacji swoich marzeń ponieważ są ludzie, którzy wierzą, że części jej ciała mają
magiczną moc. Ci ludzie uważają, że nie jest człowiekiem. Nazywają ją „duchem” lub „pieniędzmi”. Chcą
ukraść jej włosy lub, co gorsza, kości. Annie urodziła się z albinizmem, dziedzicznym stanem, w którym
organizm nie produkuje wystarczającej ilości pigmentu, który chroni skórę przed słońcem. W Malawi żyje
około 7 000 – 10 000 osób podobnych do Annie. Wszystkim grozi niebezpieczeństwo, a nawet śmierć, z
rąk osób, które myślą, że dzięki częściom ich ciała staną się bogaci.

. .. .
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.
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.

Maraton pisania listów

. .

.

.
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                          MIKOŁAJKI Z POLONIĄ BYDGOSZCZ

  

    W poniedziałkowe popołudnie zakończyliśmy wspólną akcję ,,Mikołajki z Polonią
Bydgoszcz" organizowaną przez Pryzmat Pomocy , Żużlowy Klub Polonia Bydgoszcz oraz
Stowarzyszenie Pomagamy Polonii. Na spotkanie, które odbyło się w Auli Publicznego
Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach przybyli żużlowcy bydgoskiej Polonii
m.in. kapitan drużyny Marcin Jędrzejewski, Mikołaj Curyło, Oskar A. Gollob, Tomasz Orwat
oraz Mateusz Jagła. Zawodnicy opowiadali o tajnikach sportu żużlowego, można było
przymierzyć żużlowy kombinezon, osprzęt oraz zrobić sobie zdjęcie na motocyklu żużlowym.
Na koniec spotkania zawodnicy, członkowie klubu i stowarzyszeń, które wspólnie
organizowały akcję wręczyli zgromadzonym dzieciakom mikołajkowe paczki.
Podziękowania w tym miejscu kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do wsparcia
naszej akcji.
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              Świąteczne Czytanie

 Uczniowie z klasy 1e oraz 2c
należący do Klubu
Czytelniczego w ramach
projektu PoczytajMy brali udział
w głośnym czytaniu bajek
świątecznych w Szkole
Podstawowej nr 48 w
Bydgoszczy oraz w Szkole
Podstawowej im J.Verne'a. Po
wysłuchaniu przez dzieci bajek
nadszedł czas na oczekiwanego
gościa,jakim był Św.
Mikołaj,który obdarował
wszystkich słodkimi
upominkami. W jego postać
wcieliła się jedna z uczennic
naszego gimnazjum. Nie
zabrakło również świątecznej
atmosfery.Spotkanie zakończyło
się wspólnym śpiewaniem kolęd.

........

......

../oo

.

.
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30 Listopada klasy
1B i 1E uczestniczyły
w wycieczce do
Młyna Wiedzy w
Toruniu.
Jeden z największych na Pomorzu parowych
młynów zbożowych, mieszczący się w toruńskiej
dzielnicy, Mokre (przy ul. Kościuszki i Dworcowej –
dawniej Lindenstrasse), został rozbudowany pod
koniec XIX wieku.
Pierwszy obiekt postawił Gustav Regitz, jednak
szybko zbankrutował i na części tych gruntów inny
toruński przedsiębiorca, Gustav Gerson, pobudował
młyn parowy.
Miejsce przez niego zakupione było idealnym pod
tego typu inwestycję, ponieważ posiadało rzeczkę,
której wody mogły napędzać koło młyńskie i
bocznicę kolejową dworca Toruń – Mokre.

.

..

Konstrukcję oparto na planie litery „L” i połączono z
budynkiem kotła.
Nieopodal wyznaczono obszar na skład węgla i
stajnie, a od strony ul. Kościuszki wzniesiono dom
ogrodowy z budynkiem gospodarczym i stajnią.
Z początkiem XX wieku do południowej ściany
młyna dostawiono spichlerze, które zaprojektował E.
Hoffmann.
Dopiero warszawiak, Leopold Richter, odkupił i
rozwinął prace remontowe młynów. 

.

..
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I i II miejsce w Turnieju Tańców Choreograficznych.

I i II miejsce w Turnieju Tańców
Choreograficznych. Julia
Drzymulska zajęła pierwsze
miejsce w Turnieju Układów
Choreograficznych ,, Tańcz z
Siódemką" w kategorii solistki,
drugie miejsce przypadło
reprezentacji naszego
gimnazjum w kategorii formacje.
Do zawodów uczniów
przygotowała mgr Ewa
Brzozowska. Gratulujemy.

. .
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	Czego pragniesz niech się stanie. Każde z marzeń skrytych w głębi święty Dziadek może spełnić.
	6 grudnia w naszej szkole tradycyjnie, jak co roku uczeń w przebraniu Świętego Mikołaja rozdawał wszystkim cukierki.


	Wstążeczki Niepodległościowe dla mieszkańców
	W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach rozdawali społeczności lokalnej symboliczne kotyliony i wstążeczki. Zostały one przygotowane na zajęciach rękodzieła artystycznego przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. Akcja bardzo spodobała się mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Gminy, co może zapoczątkować nową tradycję.
	Tradycje bożonarodzeniowe

	Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest Wigilia Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie.
	Tradycje wigilijne to:
	- wolne miejsce przy stole
	- 12 potraw na stole
	- parzysta liczba osób
	- dzielenie się opłatkiem
	- śpiewanie kolęd
	- siano położone pod obrus
	- łuski karpia w portfelu
	- ozdobiona choinka
	- Pasterka
	W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczyna się, gdy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazda.

	Włączamy się do akcji " Obudźmy Kasię"
	Pani Katarzyna Przygoda 10 kwietnia 2016r. urodziła córeczkę - Julkę. Nic nie wskazywało na to, że najszczęśliwszy dzień w życiu każdego rodzica przerodzi się w koszmar. Pani Kasia chwilę po porodzie dostała krwotoku i doszło do zatrzymania krążenia. Lekarzom udało się zatamować krwawienie oraz przywrócić czynności życiowe, lecz nie zdołali wybudzić jej ze śpiączki do dzisiaj. Pani Katarzyna nie wybudziła się ze śpiączki mózgowej. Od kilku miesięcy przebywa już w domu, lecz wymaga całodobowej opieki oraz kosztownej rehabilitacji, która miesięcznie może wynieść 8-9 tys. złotych.Pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją spoczywa na barkach rodziny.
	I TY MOŻESZ WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

	12 potraw wigilijnych
	- karp w galarecie - barszcz z uszkami - ryba po grecku - kutia - kluski z makiem - łazanki z kapustą - groch z kapustą - kompot z suszonych owoców - kapusta z grzybami - krokiety z kapustą i grzybami - piernik wigilijny - śledzie pod pierzynką
	Przepis na pierniczki
	Składniki:
	- 2 szklanki mąki
	- 2 łyżki miodu
	- 3/4 szklanki cukru
	- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
	- 1/2 torebki przyprawy piernikowej
	- 1 łyżka masła
	- 1 średnie jajko
	- około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka
	Do mąki wlać miód,cukier,sodę i przyprawy, a  następnie masło i jedno jajko.Dolewając stopniowo mleko,zagniatać ciasto aż będzie przypominało ciasto kruche.Rozwałkować ciasto na placek o grubości 1 cm i foremkami wycinać pierniczki.Wycięte pierniczki wyłożyć na blaszkę do pieczenia,włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec przez 10-15 min.

	II Halowa Olimpiada Lekkoatletyki       Dla Każdego
	20 listopada w hali Widowiskowo – Sportowej w Toruniu odbyła się II Halowa Olimpiada Lekkoatletyki Dla Każdego. W zawodach tych wystartowała 7-osobowa grupa zawodników z klasy sportowej Gimnazjum im Mariana Rejewskiego. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe i Gimnazja. Reprezentanci naszego gimnazjum:  Patrycja Banach III miejsce w pchnięciu kulą 3kg z wynikiem 10,19 (kl II e) Wiktoria Kuchcińska V miejsce pchnięciu kulą 3kg z wynikiem 9,40 (kl II e) Kacper Zamiatowski IV miejsce (kl II e) w drużynie wraz z innymi zawodnikami z innych gimnazjów. GRATULUJEMY !
	Trener, opiekun Rafał Kensik

	Dnia 30 Listopada klasa 1B i 1E brały udział w wycieczce do Planetarium w Toruniu.
	Ze wszystkich trzech atrakcji mogą korzystać zarówno widzowie indywidualni, jak i zorganizowane grupy. Planetarium czynne jest przez cały rok. Stało się jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Torunia i regionu. Jest też jednym z najliczniej odwiedzanych planetariów w Europie, frekwencją bijąc na głowę inne, nawet większe obiekty. Autorskie pomysły, niepowtarzalne pokazy tworzone według własnych scenariuszy i materiałów wizualnych oraz niezapomniany klimat Torunia - miasta Mikołaja Kopernika to główne, choć nie jedyne powody sukcesu.


	BARSZCZ Z USZKAMI
	BARSZCZ
	SKŁADNIKI
	woda – 1,5 l
	buraki – 400 g
	mięso z kością (np. żeberka) – 500 g
	włoszczyzna – 200 g
	suszone grzyby – 50 g
	cebula – 50 g
	kwas buraczany – 250-500 ml
	liść laurowy – 1 szt.
	czosnek – 1 ząbek
	pieprz
	sól
	cukier
	CIASTO PIEROGOWE
	mąka pszenna – 150 g + mąka do podsypywania
	jajko, rozmiar L – 1 szt.
	woda – 100 ml
	sól

	WARSZTATY It’s always tea –time
	Uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce szkolnej w Międzynarodowej wystawie ilustracji do książki Lewisa Carolla „Alicja w Krainie czarów” w Centrum Sztuki Współczesnej. Mieli okazję zobaczyć prace z 16 krajów, w tym z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Węgier. Uczniowie poznawali rozmaite techniki artystyczne pokazywanych prac: kolaż, litografia, druk cyfrowy, malarstwo olejne, akwarele. Oprócz prac mogli również podziwiać figurki postaci z książki ( Kapelusznik), wykonane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół.  W II części kreatywnego oprowadzania uczniowie próbowali swoich sił, tworząc zastawę porcelany z motywami „Alicji w krainie czarów” w dowolnej technice.

	MARATON PISANIA LISTÓW
	MIKOŁAJKI Z POLONIĄ BYDGOSZCZ
	W poniedziałkowe popołudnie zakończyliśmy wspólną akcję ,,Mikołajki z Polonią Bydgoszcz" organizowaną przez Pryzmat Pomocy , Żużlowy Klub Polonia Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Pomagamy Polonii. Na spotkanie, które odbyło się w Auli Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach przybyli żużlowcy bydgoskiej Polonii m.in. kapitan drużyny Marcin Jędrzejewski, Mikołaj Curyło, Oskar A. Gollob, Tomasz Orwat oraz Mateusz Jagła. Zawodnicy opowiadali o tajnikach sportu żużlowego, można było przymierzyć żużlowy kombinezon, osprzęt oraz zrobić sobie zdjęcie na motocyklu żużlowym. Na koniec spotkania zawodnicy, członkowie klubu i stowarzyszeń, które wspólnie organizowały akcję wręczyli zgromadzonym dzieciakom mikołajkowe paczki. Podziękowania w tym miejscu kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do wsparcia naszej akcji.

	Świąteczne Czytanie
	Uczniowie z klasy 1e oraz 2c należący do Klubu Czytelniczego w ramach projektu PoczytajMy brali udział w głośnym czytaniu bajek świątecznych w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy oraz w Szkole Podstawowej im J.Verne'a. Po wysłuchaniu przez dzieci bajek nadszedł czas na oczekiwanego gościa,jakim był Św. Mikołaj,który obdarował wszystkich słodkimi upominkami. W jego postać wcieliła się jedna z uczennic naszego gimnazjum. Nie zabrakło również świątecznej atmosfery.Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.
	30 Listopada klasy 1B i 1E uczestniczyły w wycieczce do Młyna Wiedzy w Toruniu.


	I i II miejsce w Turnieju Tańców Choreograficznych.
	I i II miejsce w Turnieju Tańców Choreograficznych. Julia Drzymulska zajęła pierwsze miejsce w Turnieju Układów Choreograficznych ,, Tańcz z Siódemką" w kategorii solistki, drugie miejsce przypadło reprezentacji naszego gimnazjum w kategorii formacje. Do zawodów uczniów przygotowała mgr Ewa Brzozowska. Gratulujemy.


