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14 grudnia w naszej szkole odbył się IV
Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy.
Wcześniej zbieraliśmy produkty spożywcze i
przybory szkolne i udało nam się stworzyć wiele
paczek. W koncercie wzięli udział uczniowie i
zaproszeni goście. Na zakończenie paczki zostały
przekazane dzieciom. Każdy dar sprawi pozytywną
zmianę w życiu drugiego człowieka. 
Hania i Kornelia VIg

Marcin z VIe
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Grupa Taneczna :)

Studenci UZ Maria, Hania i Dominika

 Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy

WSZYSTKIM ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
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        AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

Od początku grudnia w
naszej szkole pojawiły się
ozdoby świąteczne. Na
parterze stoją duże i małe
choinki w stojakach i
doniczkach. Czekamy na
Święta!
  Julia VIe

7 grudnia obchodziliśmy
"Mikołajki na sportowo".
Drużyny z klas 4,5,6 musiały
pokonać tor przeszkód na
czas. Nauczyciele
wychowania fizycznego
przebrali się za św. Mikołaja i
sędziowali w zawodach. 
Julia IVe

6 grudnia św. Mikołaj zagościł również
naszej szkole. Św. Mikołaj odwiedzał dzieci z
młodszych klas, wręczał im paczki i składał
życzenia. Panowała radosna
atmosfera. Mikołajkowo było również w
Klubie świetlicy IV-VI. Dzieci, które tego dnia
przebywały w świetlicy również spotkały
Świętego Mikołaja, dostały też słodki
upominek.

ANIELSKA WYSTAWA W BIBLIOTECE

22 grudnia obchodziliśmy
Dzień Anioła. Uczniowie
przyszli ubrani na biało i brali
udział w wielu konkursach.
Były anielskie wystawy,
poszukiwania aniołów i
haseł, rozwiązywanie
krzyżówek. To przedostatni
dzień w szkole w 2016 roku:)
                     Daniel VIc

19 i 20 grudnia odbywały się
w naszej szkole rekolekcje
adwentowe, Prowadziły je
siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Rekolekcje to czas
przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia.
Matylda i Julia IVe
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                        GOTUJ Z OSIEMNASTKĄ 

Cynamonowe pieczone jabłko
Składniki: jabłko, łyżeczka miodu, cynamon, bakalie - jeśli
ktoś lubi :)
Wykonanie: 

umyj jabłko, odetnij część z ogonkiem - zrób pokrywkę,
następnie wydrąż gniazdo nasienne
jabłka ułóż na blaszce do pieczenia i wypełnij miodem i
dodatkami
piecz przez 25 minut (bardzo duże jabłka piecz dłużej,
przez około 40 - 45 minut) w temperaturze ok. 180
stopni

                       SMACZNEGO!  Kornelia VIg

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

Klasa VI g wygrała w listopadzie konkurs o
Arkadym Fiedlerze - stworzyliśmy  książkę o
pisarzu - wygraliśmy bon o wartości 100 zł.
W grudniu wybraliśmy się  do kina na film
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć".
Zuzanna VI g

ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA KRUCHE: 
Składniki: 100g cukru (może być trzcinowy drobny), szczypta
soli, 200g masła, 300g mąki , 2 łyżki kwaśnej śmietany,
(bakalie do ozdobienia).
Wykonanie: Mąkę, wymieszaj z solą i cukrem, wrzuć masło,
posiekaj nożem i dodaj śmietanę. Zagnieć ciasto. Włóż je na
30 minut do lodówki. Piekarnik nagrzej do 180C. Ciasto
rozwałkuj i wycinaj kształty ciastek. Możesz je smarować z
wierzchu białkiem jajka i ozdabiać pestkami lub orzechami.
Piecz na złoty kolor (około 10-15 minut). Upieczone ciastka
możesz również posmarować lukrem. Smacznego!

Już niedługo wyczekiwane
FERIE ZIMOWE!!! W województwie
lubuskim wypoczywamy 
od 28 stycznia do 13 lutego.


