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                      Piernikowe Mikołajki
                6 grudnia w Mikołajki klasy pierwsze wraz z panią Joanną Hofman
i panią Joanną Seremet w szkolnej stołówce piekły pierniki. Wszyscy chętnie
zabrali się do pracy. Każdy uczeń dzielnie wyrabiał ciasto, wałkował, a
następnie wykrawał najróżniejsze wzory. 
               Wyobraźnia naszych najmłodszych kolegów i koleżanek nie miała
granic – były piernikowe gwiazdki, bałwanki, dzwoneczki, choinki, serduszka
i wiele, wiele innych. Najwięcej zabawy przyniosło pierwszoklasistom
dekorowanie świątecznych ciasteczek. 
              Po chwili niejeden pierniczek przypominał raczej dzieło sztuki, które
aż żal było jeść! Wspaniały zapach rozchodził się po całej szkole. Starsi
uczniowie szukali wszelkich sposobów, by wziąć udział w tej pierniczkowej
uczcie. 
              Uśmiechnięte i zadowolone buzie naszych młodszych kolegów
dowodzą, że wypieki na pewno były bardzo pyszne.
 

                                                         Marta Lemańska, klasa 5b

                                      

                   Spotkanie z TALENTEM

            Dnia 16 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu z
niezwykłym gościem - Gordonem Wilsonem. Brytyjczyk, mówiący po
polsku, opowiedział nam o swojej niezwykłej podróży, podczas której
przeszedł z Wielkiej Brytanii do Poznania. 
            Pokazał również swój ekwipunek, śpiwór, materac, hamak i przybory
kuchenne. Byliśmy pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy. Zachwycił nas
również opowieścią o swoich pasjach, a ma ich niemało, podróże, skoki
spadochronowe, żonglerka. Ponadto zajmuje się działalnością
charytatywną. 
           Spotkanie z niezwykłym Brytyjczykiem zapamiętamy na długo!

Niezwykły Brytyjczyk-Gordon Wilson

Piernikowe szleństwo

Piernikowe szaleństwo
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              CO SPRAWIA, ŻE ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA
                                  SĄ WYJĄTKOWE ?

          Muzyka, wystrój, zwyczaje to wszystko powoduje, że
Święta Bożego Narodzenia są tak radosne i wspaniałe. W
okresie świątecznym trudno by było obejść się bez kolęd i
radosnych piosenek z dzwoneczkami, które wszędzie  
rozbrzmiewają.
         W domach już trzy, cztery dni przed wigilią można
zauważyć choinki z kolorowymi bombkami i światełkami.
W czasie wigilii stół nakrywa się białym obrusem, a pod
nim znajduje się trochę sianka, by przypomnieć
domownikom o tym, że Jezus Chrystus po narodzeniu
leżał na sianie. W ten szczególny wieczór, po pojawieniu
się pierwszej gwiazdki, rodzina zasiada do świątecznego
stołu. Tradycją w Polsce jest przygotowywanie
dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Na
stole znajduje się Pismo święte i opłatek, którym rodzina
dzieli się podczas wigilii. Odczytywany jest również
fragment Pisma świętego opisujący narodzenie
Zbawiciela. Polscy katolicy, pamiętając o dwunastu
apostołach, podają tyle samo dań.      Znanymi potrawami
wigilijnymi są: zupa rybna, czerwony barszcz z uszkami,
paszteciki z grzybami, karp i makiełki. Dania podawane w
innych regionach Polski nieznacznie różnią się od siebie.
Świąteczne wypieki to najczęściej pierniczki, makowce i
serniki.
      W kościołach można zobaczyć piękne szopki
betlejemskie. Budynki poubierane są w kolorowe lampki i
bożonarodzeniowe dekoracje.
Dzieci najbardziej wypatrują świętego Mikołaja, który ma
im przynieść wymarzone prezenty. Zazwyczaj na obrazach
jest on przedstawiany z dużymi saniami, reniferami i
workiem z prezentami.
       Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, ale
najwspanialsze w tym okresie jest to, że możemy być
razem ze swoimi najbliższymi. Ważne jest, aby pamiętać o
tych, którzy nie mają rodziny i są samotni, aby w tym
świątecznym czasie nie pozostali opuszczeni.
                               

                                                      Maria Małkowska, kl. Vb

Ozdoby świąteczne Ola Czajka

Ola Czajka

Ola Czajka

Ola Czajka
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Brama Brandenburska

Berlin

Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum Historii Naturalnej

                       
                                   PSS w Berlinie

      Dnia 09.12. 2016 r. klasy IV-VI oraz gimnazjum udały
się na wycieczkę do Berlina. Jej celem było poznanie
kultury i obyczajów stolicy Niemiec oraz udział w jarmarku
świątecznym w centrum miasta. Kierownikiem wycieczki
była nauczycielka j. niemieckiego - p. Kasia Radziłowska.
    Uczestnicy zgromadzili się na miejscu zbiórki o
godzinie 6.45, pierwszy autokar wyjechał zgodnie z
planem o 7.00. Drugi pojazd, w którym podróżowali
gimnazjaliści oraz uczniowie klas 6b, 5b oraz część klasy
5a wyjechała z 30 min. opóźnieniem, co spowodowało, że
na miejsce przybyli również 30 min. później niż
planowano. Droga minęła jednak bardzo szybko i
przyjemnie. Każdy z nas nie mógł się doczekać atrakcji,
jakie czekały na nas na miejscu.
     Gdy dotarliśmy już do celu pierwszym punktem
wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej w
centrum Berlina. Znajdowały się w nim wypchane
zwierzęta oraz największy szkielet dinozaura na świecie.
     Następnie udaliśmy się pod Reichstag, a pan
przewodnik w bardzo barwny i interesujący sposób
opowiadał nam o budynku, w którym mieści się niemiecki
parlament. Następnie udaliśmy się spożyć posiłek w
pizzeri ,,Jasmine’’. Ostatnim punktem wycieczki był
jarmark bożonarodzeniowy. Przepiękne ozdoby, zapach
pierników i blask kolorowych światełek każdego z nas
wprowadził w nastrój zbliżających się świąt. Spędziliśmy
na nim około jedną i pół godziny.
               Pełni wrażeń, zaopatrzeni w pamiątki udaliśmy
się w drogę powrotną do Poznania. I tym razem podróż
minęła bardzo szybko, choć zmęczenie dawało się nam we
znaki.
         Moim zdaniem wycieczka okazała się wspaniałą 
i niezapomnianą przygodą.
                                                    Ola Czajka, kl. Va Ola Czajka

Ola Czajka


	Piernikowe Mikołajki
	CO SPRAWIA, ŻE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
	SĄ WYJĄTKOWE ?
	Muzyka, wystrój, zwyczaje to wszystko powoduje, że Święta Bożego Narodzenia są tak radosne i wspaniałe. W okresie świątecznym trudno by było obejść się bez kolęd i radosnych piosenek z dzwoneczkami, które wszędzie   rozbrzmiewają.          W domach już trzy, cztery dni przed wigilią można zauważyć choinki z kolorowymi bombkami i światełkami. W czasie wigilii stół nakrywa się białym obrusem, a pod nim znajduje się trochę sianka, by przypomnieć domownikom o tym, że Jezus Chrystus po narodzeniu leżał na sianie. W ten szczególny wieczór, po pojawieniu się pierwszej gwiazdki, rodzina zasiada do świątecznego stołu. Tradycją w Polsce jest przygotowywanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Na stole znajduje się Pismo święte i opłatek, którym rodzina dzieli się podczas wigilii. Odczytywany jest również fragment Pisma świętego opisujący narodzenie Zbawiciela. Polscy katolicy, pamiętając o dwunastu apostołach, podają tyle samo dań.      Znanymi potrawami wigilijnymi są: zupa rybna, czerwony barszcz z uszkami, paszteciki z grzybami, karp i makiełki. Dania podawane w innych regionach Polski nieznacznie różnią się od siebie. Świąteczne wypieki to najczęściej pierniczki, makowce i serniki.       W kościołach można zobaczyć piękne szopki betlejemskie. Budynki poubierane są w kolorowe lampki i bożonarodzeniowe dekoracje. Dzieci najbardziej wypatrują świętego Mikołaja, który ma im przynieść wymarzone prezenty. Zazwyczaj na obrazach jest on przedstawiany z dużymi saniami, reniferami i workiem z prezentami.        Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, ale najwspanialsze w tym okresie jest to, że możemy być razem ze swoimi najbliższymi. Ważne jest, aby pamiętać o tych, którzy nie mają rodziny i są samotni, aby w tym świątecznym czasie nie pozostali opuszczeni.
	Maria Małkowska, kl. Vb
	PSS w Berlinie        Dnia 09.12. 2016 r. klasy IV-VI oraz gimnazjum udały się na wycieczkę do Berlina. Jej celem było poznanie kultury i obyczajów stolicy Niemiec oraz udział w jarmarku świątecznym w centrum miasta. Kierownikiem wycieczki była nauczycielka j. niemieckiego - p. Kasia Radziłowska.     Uczestnicy zgromadzili się na miejscu zbiórki o godzinie 6.45, pierwszy autokar wyjechał zgodnie z planem o 7.00. Drugi pojazd, w którym podróżowali gimnazjaliści oraz uczniowie klas 6b, 5b oraz część klasy 5a wyjechała z 30 min. opóźnieniem, co spowodowało, że na miejsce przybyli również 30 min. później niż planowano. Droga minęła jednak bardzo szybko i przyjemnie. Każdy z nas nie mógł się doczekać atrakcji, jakie czekały na nas na miejscu.      Gdy dotarliśmy już do celu pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej w centrum Berlina. Znajdowały się w nim wypchane zwierzęta oraz największy szkielet dinozaura na świecie.
	Następnie udaliśmy się pod Reichstag, a pan przewodnik w bardzo barwny i interesujący sposób opowiadał nam o budynku, w którym mieści się niemiecki parlament. Następnie udaliśmy się spożyć posiłek w pizzeri ,,Jasmine’’. Ostatnim punktem wycieczki był jarmark bożonarodzeniowy. Przepiękne ozdoby, zapach pierników i blask kolorowych światełek każdego z nas wprowadził w nastrój zbliżających się świąt. Spędziliśmy na nim około jedną i pół godziny.
	Pełni wrażeń, zaopatrzeni w pamiątki udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania. I tym razem podróż minęła bardzo szybko, choć zmęczenie dawało się nam we znaki.          Moim zdaniem wycieczka okazała się wspaniałą
	i niezapomnianą przygodą.                                                     Ola Czajka, kl. Va


