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      Niech czas Świąt Bożego    
  
                  Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
        wytchnienia i zatrzymania
          od codziennego pędu.
        Życzymy, by Św. Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim
    najpiękniejszy prezent - dużo
  
                     miłości!
 Życzymy wszystkim Uczniom
   i ich Rodzicom wszystkiego   
              najlepszego.

             Wesołych Świąt !.
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  NIESPODZIEWANA  
             WIZYTA

Św. Mikołaj i jego pomocnik

Pyszny poczęstunekPomocnicy Mikołaja

      6 grudnia, w czasie gdy mieliśmy lekcję przyrody,
usłyszeliśmy gromkie HO HO HO HO rozlegające
się po korytarzu. Każdy zrobił wielkie oczy i z
niedowierzaniem patrzył, gdy nagle otworzyły się
drzwi i weszli do klasy mili goście – św. Mikołaj i jego
pomocnik. Nikt się nie spodziewał takich gości w
samo południe, wszyscy byliśmy mile zaskoczeni.
Usłyszeliśmy świąteczne życzenia i chwilkę
porozmawialiśmy z gośćmi.                                          
     To już taka szkolna tradycja, że panie Dyrektorki
w czerwonych czapeczkach i z ogromnym
dzwonkiem odwiedzają każdą klasę i częstują
uczniów pysznymi czekoladkami. Oczywiście padło
sakramentalne pytanie  czy byliśmy grzeczni przez
cały rok. Gromko odpowiedzieliśmy, że staraliśmy
się z całych sił (chociaż nie zawsze nam się
udawało).                       
Wszyscy byliśmy radośni i mieliśmy wesołe minki
wcinając słodkie pralinki.                     Natka                
   
                     

.
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        MIKOŁAJKI 
        w  SZKOLEPięknie przystrojona choinka w klasie 6a.

Pełna radość

Prezenty na Mikołajki

   
   6 grudnia oczekujemy, że przyjdzie do nas św.
Mikołaj- to znaczy będzie o nas pamiętał i przyniesie
nam mały prezent. Ale czy byliśmy grzeczni, czy
zasługujemy na prezent? Myślę, że każdy starał się
jak mógł najlepiej.                                 
W klasach robiliśmy sobie miłe niespodzianki,
obdarowaliśmy się małymi upominkami. Ogólnie w
klasach uczniowie kupują sobie jakieś drobiazgi,
jednak są klasy, które wprowadzają inne rozwiązania.
Najbardziej podobał mi się pomysł na samodzielne
wykonanie prezentu. Każdy uczeń mógł przygotować
 na przykład ozdobę choinkową, stroik świąteczny lub
upiec pierniczki i je ozdobić. Pomysłów może być
wiele, ale najważniejsze aby prezent wykonany był
 własnymi rękami. Oczywiście należy się dobrze do
tego zabrać, aby upominek był dobrze wykonany.
Jest to miły dzień, więc każdy lubi 6 grudnia.

.
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          VII  TURNIEJ        
MIKOŁAJKOWY w SP15

Każdy zawodnik walczył do końca.

Część drużyny z SP15

Rozdanie nagród i pucharów

 
     13 grudnia bieżącego roku w naszej szkole odbył
się VII Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. Brały w
nim udział olsztyńskie szkoły podstawowe: SP 6, SP
7,  SP 15, SP 19, SP 25 i SP 30 oraz szkółka
Warmiss Volley. Walka toczyła się o puchar
Dyrektora Szkoły SP 15.
    Część  uczniów była odpowiedzialna za
sędziowanie turnieju, byli surowi, i rzetelnie
wykonywali swoje zadanie. Każdy uczestnik walczył
wytrwale, nawet najmłodsi uczestnicy walczyli do
ostatniego tchu. Na szczęście nie było żadnych
większych kontuzji, a  emocje brały górą.
   Ze wszystkich najgorzej miał Strażnik Kluczy, który
stał przez cały turniej i pilnował kluczy do szatni.
Sędziowie za to ciężko pracowali, żeby upilnować
jakiegokolwiek porządku. Panie: Ania Kuźniak oraz
Elżbieta Sowa spisywały wyniki i koordynowały całą
akcję. Nie było jednej osoby, która by się nie
zmęczyła.
    Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z turnieju. Na
dodatek każdy uczestnik dostał drobne upominki i
czapki mikołajkowe, które dodały świątecznego
klimatu. Wszystkim uczestnikom i laureatom
serdecznie gratulujemy! <3           Klara z 6c
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    REKORDOWE       
      ŁAŃCUCHY

Łańcuch klasy 4b

Wykorzystujemy każdą chwilę .

Łańcuch klasy 6c (tylko jego fragment)

 
    W grudniu w naszej szkole odbył się
międzyklasowy konkurs na najdłuższy łańcuch
choinkowy.  Pomysł zorganizowania takiego
konkursu wypłyną od uczniów Samorządu
Szkolnego. 
Wszystkich ogarnął szał. Uczniowie przynosili długie
łańcuchy z domu, niektórzy robili je na lekcjach i na
przerwach. W naszej klasie dwie dziewczyny same
zrobiły w domu po około 25 metrów łańcucha.
Pozostali także mobilizowali się do rywalizacji.
   W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że jedna
klasa ma łańcuch dłuższy od naszego. Była to dla
nas taka mobilizacja, że zaczęliśmy robić łańcuch z
czego popadnie. Siedzieliśmy na korytarzu w czasie
każdej  możliwej przerwy i lepiliśmy nasze dzieło.  No
i udało się, pokonaliśmy wszystkie klasy, nasz
łańcuch był najdłuższy. I tu możemy się pochwalić,
że łańcuch klasy 6c miał długość 397 metrów. 

OTYLIA z 6c

397 metrów naszego łańcucha.
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 WIGILIE 
             KLASOWE

Same pyszności na stole w klasie 6a

Biesiadna atmosfera w klasie 6c.

Przygotowania do wigilii w klasie 5b.Tradycyjnie dzieliliśmy się opłatkiem

    Nadszedł najbardziej oczekiwany czas przez
wszystkich uczniów w naszej szkole-  święta Bożego
Narodzenia. Nie mam żadnych   wątpliwości bardzo
lubimy święta.
 W ostatnim dniu nauki w każdej klasie odbyły się
wigilie klasowe, przynieśliśmy z naszych domów
pyszne ciasta, ciasteczka, cukierki, owoce (głównie
mandarynki), napoje i różne tradycyjne potrawy
wigilijne. Dla mnie najsmaczniejsze były krokieciki z
kapustą oraz pierogi. Wspomnę też o ciepłym
barszczu, który był bardzo pyszny i sprawił trochę
kłopotu, ponieważ pozostawił kilka plam na
śnieżnobiałym obrusie. Tradycyjnie składaliśmy sobie
życzenia świąteczne i łamaliśmy się opłatkiem.
Następnie biegaliśmy po całej szkole w poszukiwaniu
różnych nauczycieli, aby złożyć im życzenia
świąteczne.
      Na koniec mogliśmy wysłuchać kolęd w                
j.angielskim w wykonaniu uczniów klasy 5c, a pod
opieką Pana Michała. Następnie uczniowie klasy 6c
wraz z Panią Anią od muzyki zaprosili nas na
wspólne kolędowanie i Jasełka. Było ślicznie i
magicznie, gdy wszyscy nuciliśmy znane nam
kolędy i pastorałki.
  J.J

.
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BEZPIECZNE ZIMOWE
              ZABAWY Każdy lubi zabawy na śniegu.

.

.

Plakat uczniów klasy 6a

 

    Mróz, lód, śnieg to dla uczniów
warunki sprzyjające wspaniałej zabawie.
Jednak trzeba pamiętać o
bezpieczeństwie! Każdy uczeń podczas
zabawy śnieżkami powinien pamiętać o
tym,  by: -nie celować w twarz drugiej
osoby, -nie lepić zbitych  i twardych kul
 śniegowych, -nie łączyć śniegu z
kawałkami  lodu lub kamieni.                    
       Myślę, że nikt nie chciałby otrzymać
uderzenia taką śnieżką, ponieważ jest to
bolesne.  A można też wyrządzić komuś
krzywdę. Dlatego warto zastanowić się
nad bezpieczeństwem, zanim
rozpoczniemy zabawę. Wszystko należy
robić z umiarem. Również niebezpieczne
jest nacieranie komuś twarzy śniegiem
lub wpychanie kogoś do głębokich zasp.
A na pewno nie każdy lubi jak ktoś
wrzuca mu śnieg za kołnierz. 

.

.
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  MARZYCIELSKA          
                      POCZTA

Uczniowie z klasy 6b i ich karty z życzeniami świątecznymi.

Robimy własne karty świąteczne

Każdy się stara!

                          
         Co to w ogóle jest ta Marzycielska Poczta?    
To akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych
listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na stronie są
dostępne profile z adresami pocztowymi dzieci, dla
których takie przesyłki są bezcennym wsparciem w
walce z chorobą. Uczniowie naszej szkoły bardzo
lubią pomagać innym!  Dlatego, kiedy tylko
dowiedzieliśmy się o Marzycielskiej Poczcie,
postanowili działać. Zapoznaliśmy się z profilami
chorych dzieci. W tym roku, po raz pierwszy, ale na
pewno nie ostatni, w akcję Marzycielskiej Poczty
włączyli się uczniowie klasy VIb i VIa  Szkoły
Podstawowej nr 15. Każdy z nas, wybrał dziecko i
zrobił dla niego jak najpiękniejszą kartkę świąteczną.
Nasza  klasa VIb już napisała kartki i je wysłała.
Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Chcieliśmy
sprawić radość dzieciom i wywołać uśmiech na ich
twarzach. To był nasz cel.  Mamy nadzieje, że inni
uczniowie też się włączą i  pomogą. Zachęcamy do
pomocy również Was bo warto pomagać. Nie wiecie
jaka dla nich to jest radość. 
  Martynka i Tosia
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SZKOLNE MANNEQUIN
        CHALLENGE

Prawdziwy? Czy manekin?

.

.

  Świat internetu zaproponował  nowe wyzwanie,
które przyciąga coraz więcej fanów. Wcześniej
internauci polewali się zimną wodą lub podrygiwali w
rytmie "Harlem Shake". Obecnie wszyscy szaleją na
punkcie Mannequin Challenge. Jest to kolejne
wyzwanie wymyślone przez ludzi, które polega na
przyjęciu jakiejkolwiek pozycji i wytrzymanie w niej
przez dość długi czas przed kamerą. Często
wygrywa z nami śmiech, choć najczęściej nie
wiadomo dlaczego. 
   W naszej szkole Mannequin Challenge robiliśmy
niedawno, było to w ramach konkursu na Super Klasę
( organizowanego przez Samorząd Uczniowski),
który polega na wykonywaniu różnych, ciekawych
zadań i zbieraniu przy tym punktów. Ta klasa, która
uzbiera najwięcej punktów wygra konkurs i dostanie
miano Super Klasy. Challenge bardzo nam się
podobał choć naszej klasie wyszło to za trzecim
razem, ponieważ kilka osób wybuchało śmiechem
podczas nagrywania. Polecamy ten challenge ze
względu na dobrą zabawę.

 Monika S. i Agata P. z 6b

.
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     Cześć! To znowu ja, Kuba. Zamierzam zacząć
serię:"Wiadomości GlobNow". Co drugą gazetkę
będą wiadomości z różnych dziedzin. Dziś zajmiemy
się globalnymi zmianami Ziemi. Jednym z zagrożeń
jest globalne ocieplenie. Oznacza to, że co roku jest
coraz cieplej. Dzieje się to, ponieważ Słońce
przetwarza więcej wodoru w hel. Globalne ocieplenie
powoduje też roztapianie się lodowców, co powoduje
podniesienie poziomu wody. Drugim zagrożeniem
jest dziura ozonowa. Jest to miejsce, w którym nie
ma ozonu. Znajduje się na Antarktydzie. Teraz
zajmuje większą powierzchnię niż Ameryka 
Południowa. Winowajcą powstawania dziury
ozonowej są freony. Ozon stratosferyczny pochłania
część promieniowania ultrafioletowego docierającego
do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania
ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów
żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki
(oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U
ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany
nowotworowe. Warstwa ozonu chroni przed
promieniami UV. 
    Kuba z 6B

        
          GLOBALNE 
        ZMIANY ZIEMI

Dziura ozonowa=Król Mody

Skutki globalnego ocieplenia Bo przecież ozon też musi jakoś wyglądać :D
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   KĄCIK KULINARNY

Ciasteczka z czekoladą

Pysznie wyglądają te ciasteczkaTalerzyk pełen pyszności.

   SKŁADNIKI: 

1,5 szklanki mąki pszennej
100 g kostki margaryny
0,5 szklanki cukru (może być
nieco mniej)
1 jajko
szczypta soli
0,5 łyżeczki proszku do
pieczenia
100 g czekolady (różne
rodzaje: mleczna, gorzka i
biała)

   WYKONANIE:

Przygotować wszystkie produkty.
Czekoladę pokroić na małe kawałki
(każdą kostkę na 4 części). 
Do miski wsypać mąkę, wrzucić
jajko i wsypać cukier oraz pozostałe
składniki.
Dodać czekoladę.
Następnie zagnieść wszystkie
składniki i uformować z nich wałek.
Przy pomocy ostrego noża wałek
pociąć na plasterki. Każdy plasterek
lekko rozpłaszczyć ręką. 
Uformowane w ten sposób
ciasteczka układać na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec w 180 stopniach 12-14 minut. 

..
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          HUMOREK
                NA                  
         WIECZOREK

.

.

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W
pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: - Czy zabiłeś już
karpia? - Tak, utopiłem go.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty
Mikołaju, dziękuję ci za prezent. - Głupstwo -
odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co
dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała.

Przyjaciel pyta Fąfarę: - Jak minęły święta? -
Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
potrawy. - Jakie? - Barszcz ukraiński, fasolkę po
bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z
kapustą włoską. 

Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na
gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty! - To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę! - W jaki sposób? - Tata mi daje,
żebym przestał trąbić! 

Fąfarowie przed wyjściem na wieczorny seans do
kina mówią do Jasia:
- Nie zapalaj zapałkami świeczek na choince,
mógłbyś rozniecić ogień w mieszkaniu!
- No dobrze. Obiecuję, że nie bedę ruszać zapałek.
Przecież i tak wiem, w której szufladzie tatuś trzyma
swoją zapalniczkę.

W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u
sąsiadów straszny hałas. Fąfarowa komentuje:
- Albo synek Kowalskich dostał na gwiazdkę
bębenek, albo Kowalski zaczął śpiewać kolędy.

Jasio pyta Tatę:- Jak myślisz, ile kilometrów jest z
Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym
Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między Nowym
Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim
chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci wymieniają
zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta...
tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!
Przygotowała MONIKA S. z 6b

.

.
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