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         Wesołą zabawę
       wodzirej prowadzi.
     Jak tańczyć każdemu
       na pewno doradzi.
       Zabawa w szkole,
        wesoła zabawa.
  Niech trwa jak najdłużej
     wspaniały karnawał.
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   FERIE ZIMOWE 2017

.

.
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      Ferie zimowe już się skończyły, ale w naszej
pamięci pozostały wspomnienia. Uczniowie klasy Va
 podzielili się swoimi wrażeniami .

    W tym roku w ferie zimowe spędziłam kilka dni u
mojej babci, która mieszka w Wójtowie, jest to
nieduża wioska pod Olsztynem. Razem z moją
najlepszą koleżanką wybrałyśmy się do parku
trampolin, tam świetnie się wspólnie bawiłyśmy
robiąc wspaniałe salta. Pod koniec ferii miałam
bardzo wyczerpujący czterogodzinny trening z moją
grupą taneczną. Byłam bardzo zmęczona po tym
treningu, ale cieszyłam się, ponieważ robiliśmy dużo
gwiazd i układów. Oceniam moje ferie na piątkę z
plusem.  OLIWIA S.

   Moje ferie były cudowne, spędziłam je całkowicie w
domu. Przyjechała do mnie kuzynka z dziadkiem.
Często chodziliśmy na łyżwy i było tam bardzo
ciekawie. W domu bawiłyśmy się z moim królikiem
oraz przygotowałyśmy mu bardzo dużo jego
ulubionego jedzenia- takie królicze przysmaki, czyli
suszone banany w ziołach. Odwiedziłam też mojego
chrzestnego, który ma bardzo miłego pieska rasy
maltańczyk. Ten mały, biały piesek ma na imię EASY
( czyt.  izi) i jest śliczną suczką. Opiekowałam się
nią, ale niespodziewanie się rozchorował. Miałam
ciekawe ferie.  EMILKA

    W   ferie byłem z rodziną w Szkocji, a dokładnie w
Glasgow. Oczywiście tydzień przed wyjazdem
rozpoczęły się przygotowania na najwyższym
poziomie, czyli bieganie od sklepu do sklepu i robienie
potrzebnych zakupów. W dniu wyjazdu trzy godziny
czekaliśmy na samolot i dwie godziny lecieliśmy. Na
lotnisku czekali na nas wujek z ciocią. W  Glasgow
odwiedziłem wiele ciekawych miejsc oraz kilka
sklepów, kupiłem sporo upominków. Milo
wspominam te ferie.   TYMEK

   Bardzo ciekawie spędziłem moje tegoroczne ferie.
W pierwszym tygodniu byłem na łyżwach, na basenie
oraz w parku trampolin. Odwiedził mnie mój kolega z
klasy i razem pojechaliśmy na kręgle. Tylko drugi
tydzień nie był aż tak ciekawy jak pierwszy. Mimo to
oceniam moje ferie na szóstkę. GABRYŚ

    Moje ferie były udane tylko w połowie. Od samego
początku przerwy zimowej w moim domu rozpoczął
się remont i trwał przez całe ferie. Jednak udało mi
się pojechać z tatą trzy razy na basen. Chciałem
także wyjechać na kilka dni do babci, ale remont
pokrzyżował moje plany. Byłem na urodzinach
mojego brata w klubie Mr ESCAPE, gdzie przeżyłem
ciekawe chwile rozwiązując zagadki i łamigłówki. Na
koniec ferii pojechałem jeszcze do Warszawy na
Stadion Narodowy oraz do Pałacu Kultury i Nauki.
Obejrzałem tam ciekawe wystawy. ANDRZEJ

      W tym roku moje ferie były udane. Na początku
wyjechałam do cioci do Rzeszowa. Tam była moja
kuzynka Alicja, z którą razem poszłyśmy na kręgle i
do kina. Kuzynka przyjechała też do mnie do domu i
pokazałam jej Olsztyn, ponieważ nigdy tu nie była.
Razem robiłyśmy dużo ciekawych rzeczy : grałyśmy
w gry planszowe, bilard i kości. Na kilka dni
odwiedziłam moją babcię i tam suszyłam owoce i
warzywa dla mojego królika.  OLIWKA E.
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POCZET SZTANDAROWY z SP nr 15.

Warta honorowa

Salwy honorowe.

      154. ROCZNICA      
         POWSTANIA        
        STYCZNIOWEGO

   Poczet sztandarowy z naszej szkoły wziął udział w
obchodach 154. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św.
w kościele p.w. Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła
na olsztyńskich Jarotach. Następnie uroczystości
przeniosły się pod obelisk upamiętniający
aresztowanie Wojciecha Kętrzyńskiego (naszego
patrona szkoły) przewożącego broń powstańcom. 
Wśród zgromadzonych nie zabrakło wojewody
warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, który
podkreślił ważną role powstańców styczniowych w
późniejszym odzyskaniu niepodległości przez Polskę
oraz zauważył, że jesteśmy powstańcom winni
wdzięczność za przelaną krew i oddanie polskiej
sprawy. Na zakończenie obchodów pod obeliskiem
złożono kwiaty i wieńce, natomiast grupa
rekonstruktorów z Jonkowa, jak co roku, oddała
salwy honorowe z historycznej armaty. Uroczystość
zorganizował Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki z inicjatywy Ruchu Społecznego im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.       
                                                   
                                                      Martyna i Tosia   

.
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     ORKIESTROWE     
          GRANIE W SP 15

.

Pchli targ

Słodkości w kawiarencePyszne soki

    W niedzielę 15 stycznia tradycyjnie nasza szkoła
zorganizowała szkolny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w tym roku wszyscy graliśmy
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom. Wśród przygotowanych
atrakcji były występy naszych uczniów, licytacja,
kawiarenka, wiejska chata, sklepik różnych
drobiazgów, orkiestrowe dyktando dla dorosłych i dla
dzieci i turniej tenisa stołowego. Ten 25 finał był
wyjątkowy pod wieloma względami – nasi uczniowie i
ich rodzice dopisali i wyjątkowo hojnie wsparli
tegoroczny finał. Na charytatywnej aukcji znalazło się
wiele cennych i oryginalnych przedmiotów, a licytacje
odbywały się w bardzo gorącej atmosferze. Każdy z
wystawionych przedmiotów znalazł swojego
nabywcę, a o niektóre z nich odbywały się prawdziwe
batalie! Dzięki temu z samej licytacji udało się
uzyskać grubo  ponad trzy tysiące złotych. Dzięki
zaangażowaniu rodziców naszych uczniów oraz
nauczycieli również tegoroczna kawiarenka
prezentowała się wspaniale, imponując
różnorodnością i wielością pysznych ciast. Na terenie
szkoły mieliśmy trzech wolontariuszy kwestujących
na rzecz fundacji WOŚP. Ich puszki powoli zapełniały
się pieniążkami i w sumie udało się zebrać prawie
tysiąc dwieście złotych.
   Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom
zaangażowanym w to szczytne przedsięwzięcie
serdecznie dziękujemy!!

.

.
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       FOTORELACJA
                  Z  
        WOŚP w SP15

Zabawa z fantami

Kuba- wolontariusz WOŚP w SP15

Figle w BRYKOLANDII

Ognisko i kiełbaski

Najlepsi z ortografii w kategorii dziecięcej.

.
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Foldery z różnymi informacjami o królowej.

KRÓLOWA ELŻBIETA II

LIst do uczniów klasy 6c

    Królowa Elżbieta II      
   pozdrawia uczniów      
          klasy 6c

 W listopadzie 2016 roku nasza klasa - 6c - wysłała
list z życzeniami bożonarodzeniowymi do Królowej
Elżbiety II. Po upływie około 2,5 miesiąca nareszcie
otrzymaliśmy odpowiedź z Londynu. Pomimo
długiego czasu oczekiwania jesteśmy bardzo
podekscytowani oraz zaskoczeni, że w ogóle
dostaliśmy odpowiedź. W imieniu Królowej odpisała
jej dama dworu Pani Philippa de Pars:
   "Królowa życzyła sobie bym bardzo podziękowała
Wam za list i miłą wiadomość, którą wysłaliście
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Bezpośrednio po roku wyjątkowych obchodów
urodzin obojga - Jej Wysokości i Księcia Edynburga,
Królowa jest ogromnie wdzięczna za waszą
życzliwość, którą wyraziliście pisząc życzenia i ma
nadzieję, że Wy również mieliście szczęśliwe święta
Bożego Narodzenia i spokojny Nowy Rok.”
Do listu dołączono również dwa foldery dotyczące
pracy Królowej i zwierząt żyjących w pałacu.
    Dla nas to nie powtarzalna chwila i wciąż nie
możemy uwierzyć w nasze szczęście. 
KLARA S.

.
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      SZKOLNY  BAL
     KARNAWAŁOWY

.

.

. .

  
Cześć! 
   Pamiętacie bal karnawałowy??  
Ten dzień zapowiadał się niesamowicie. Batman,
Spiderman, odważni policjanci, straszne wiedźmy,
najprawdziwsze księżniczki, odważni żołnierze
przemykali korytarzami naszej szkoły. Już od rana
wyczuwało się w powietrzu napiętą atmosferę
oczekiwania na ten szczególny bal karnawałowy.      
Przygotowaliśmy się do niego bardzo starannie, a
nasze kostiumy i przebrania były efektownie
zaprojektowane.  Zabawę poprowadził DJ, który od
pierwszych taktów muzyki zachęcał dzieci do
wspólnej zabawy i korowodów tanecznych. W sali,
gdzie tańczyliśmy, wyrosły strzeliste palmy, a DJ był
przebrany za pirata. Świetnie się bawiliśmy, a
atmosfera podczas zabawy była fantastyczna,
odśpiewaliśmy tegoroczne muzyczne hity takie, jak
,,Ona tańczy dla mnie’’, czy ,,Bałkanica’’. Podczas
imprezy odbywały się także konkursy, w których
bardzo chętnie braliśmy udział. Reprezentanci każdej
z klas wykonywali różnorodne zadania . Warto
nadmienić, iż rodzice przygotowali nam słodki
poczęstunek w salach klasowych. Choć wszyscy
uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było
końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. 
   Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a
wszyscy już nie mogą doczekać się kolejnego. Ja już
mam pomysł na super przebranie, ale teraz go nie
zdradzę. Do zobaczenia za rok.

.

.

. .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 02/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLProsto z 15-ki

  SZKOLNE 
               WALENTYNKI

.

Walentynkowa Poczta

Radość z otrzymanych listów. .

   
     Jak wiadomo 14 lutego to dzień zakochanych,
czyli Walentynki.
W naszej szkole obchodzono je za pomocą poczty
walentynkowej. Już trzynastego lutego można było
skorzystać ze skrzynki walentynkowej i wrzucić do
niej zaadresowane kartki z życzeniami i prezenty.
Była to przemyślana działalność Samorządu
Uczniowskiego. Do naszej klasy dotarło sporo
walentynek, zazwyczaj od przyjaciół. Składali oni
najserdeczniejsze życzenia. 
   Pewnie zastanawiacie się skąd się wzięło to
wspaniałe święto. Otóż Dzień Świętego Walentego
obchodzony był początkowo jako święto kościelne.
Romantyczny wydźwięk walentynkom nadano już
pod koniec średniowiecza w Europie zachodniej, a w
ok. XVI wieku zapoczątkowany został zwyczaj
składania sobie życzeń przez zakochanych,
wręczania upominków i przesyłania kartek. Zwyczaj
ten trafił do Polski w połowie lat 90. Dziś 14 lutego to
coraz częściej nie tylko wielkie wyznania, ale również
wielkie pieniądze. W samych Stanach Zjednoczonych
w walentynki sprzedawanych jest prawie 200
milionów róż, a na całym świecie wysłanych zostaje
pięć razy tyle kartek. 
 Monika i Agata z 6b

.

.

. .
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            MALI                    
     KOLEKCJONERZY

.

.

..

     Uczniowie klasy I-III, to prawdziwi kolekcjonerzy.
Wielu uczniów może poszczycić się wspaniałymi
zainteresowaniami i niezwykłymi kolekcjami. Na
wystawie kolekcjonerskiej zaprezentowały swoje
kolekcje przyniesione z domu. Mogliśmy podziwiać
kolekcje: kamieni, bursztynów, kart piłkarskich,
ptasich piór, figurek bohaterów bajek, magnesów z
różnych stron świata, monet  i banknotów, klocków
Lego, gadżetów z Gwiezdnych Wojen i wiele innych.  
 Z niezwykłym zainteresowaniem obejrzeliśmy te
wspaniałe kolekcje i jesteśmy pod wrażeniem.

.

.

..
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KULINARNA PODRÓŻ  
   NASZYCH UCZNIÓW

A oto moje dzieło!

A teraz jemy! Pycha!

Duuuuużo sera

Salami i szyneczka- same pyszności.

       9 lutego obchodzony jest Dzień Pizzy i z tego
powodu kilka klas z naszej szkoły wybrało się na
warsztaty robienia pizzy w lokalu gastronomicznym
Telepizza. W miłej i przyjaznej atmosferze mogliśmy
własnoręcznie przygotować swoją pizzę, według
swoich upodobań. Można było dowoli posypywać
pizzę serem, obkładać plasterkami szynki, pieczarek
 lub salami. Tak jak każdy lubi najbardziej. Była to
możliwość wcielenia się w nową rolę, stania się na
chwilę prawdziwym kucharzem. Te zajęcia sprawiły
nam wielką radość i pobudziły naszą kreatywność.
Oprócz możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
kulinarnych mogliśmy wspólnie spędzić czas
integrując się oraz mieliśmy możliwość zapoznania
się z historią najsłynniejszej potrawy włoskiej.            
 Gdy nasze pizze piekły się w rozgrzanych
piecykach, udaliśmy się na zwiedzanie miejsc
niedostępnych dla zwykłego klienta tego lokalu. Pani
oprowadzająca pokazała nam chłodnie, gdzie
magazynuje się wszystkie produkty. Było tam bardzo
zimno i nagle zgasło światło i drzwi się zamknęły. To
był taki żarcik, ale i tak nikt nie spanikował. Gdy
nasze pizze były już gotowe mogliśmy przystąpić do
konsumpcji. Każdy potwierdzi, że własnoręcznie
zrobione jedzenie smakuje najlepiej. Na koniec
otrzymaliśmy dyplomy Pizzero Doskonały i
wróciliśmy pełni  niezapomnianych wrażeń do
szkoły. 

.

.

.
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 TURNIEJ 
               SZACHOWY

POKAZ RYCERZY 
                      W SP15

       Szachy to bardzo popularna gra planszowa na
świecie, która pozytywnie wpływa na rozwój
umysłowy, a także osobowościowy. W naszej szkole
odbywają się zajęcia Koła Szachowego prowadzone
przez Pana Mirosława Kaznowskiego.                        
      9 lutego odbył się turniej szachowy dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 15. Gra toczyła się o tytuł
 Mistrza Szkoły i odbywała się systemem
szwajcarskim (7 rund po 15 minut na partię). Zawody
odbyły się od godziny 8:45 do 12:35 i wzięło w nich
udział 11 uczestników. Organizatorem szachowych
zmagań był Pan Mirosław Kaznowski. Ostatecznie
Mistrzem Szkoły  został Kuba Rodziewicz –
Bielewicz z klasy 3c. Wicemistrzem z klas 1-6  został
Szymon Łasiński z klasy 6b. Pani Dyrektor wręczyła
zwycięzcom  medale i dyplomy pamiątkowe. Każdy
uczestnik otrzymał upominki przygotowane przez
szkołę.
Szymon z 6b

.

Mikołaj w pięknej zbroji.

Mateusz i Karol- jak prawdziwi rycerze.

     
     W ramach żywych lekcji historii 21 lutego 2017r.
w naszej szkole odbył się pokaz rycerski w
wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Malborka. Pokaz
obejrzeli uczniowie klas III-VI. Rycerze z Bractwa
Rycerskiego przybliżyli naszym uczniom historię
rycerstwa w Polsce, kodeks rycerski, sposoby walki i
stroje rycerskie z okresu średniowiecza. Zajęcia
przeprowadzone były z dowcipem, humorem, przy
dużym zaangażowaniu uczniów. 
 Grupa zaprosiła obecnych w podróż w czasie do
wieków, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczami
w ręku nie szczędzili wysiłku, by bronić honoru i
ojczyzny. 
    Ta żywa i niezwykle barwna lekcja historii na długi
czas zostanie w pamięci każdego jej uczestnika. JJ

.

.
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ASTEROIDY - Co to jest?

Asteroidy to obiekty, które są np. pozostałościami po
planetach, które zderzyły się z innymi planetami.
Asteroidy mogą być małe czyli mniejsze od
paznokcia i duże czyli większe od Plutona. Za
Marsem znajduje się Pas Asteroid, który nam bardzo
zagraża. Mamy szczęście, ponieważ czasami bronią
nas Mars i Jowisz. Takie przypadki są teraz dla nas
rzadkością, ale są dla nas zabójcze. Sam główny pas
planetoid zawiera ok 2 mln o średnicy co najmniej
1km. Ale jak te asteroidy powstały? Jest teoria, że
pomiędzy Marsem a Jowiszem znajdowała się inna
planeta. Planetoidy, które występują bliżej Słóńca
nawet poza orbitą Marsa to Grupa Atiry, Atena, Apolla
i Amora. Wszystkie te grupy zagrażają Ziemi. Inną
formą pasa planetoid jest Pas Kuipera. Podobno
asteroida  Apohis ma uderzyć w Ziemię w 2020 roku.
Ceres jest największą planetoidą którą odkryto.
Znajduje się pomiędzy pasem asteroid a Marsem.

Informacje zebrał: Kuba
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KĄCIK KULINARNY -
- ciasteczka sezamowe

.

.

.

Pysznie upieczone

WYKONANIE:

- masło rozpuścić, pozostawić do ostygnięcia

- orzeszki drobno posiekać
- sezam uprażyć na suchej patelni do uzyskania
lekko złotego koloru, zdjąć z palnika, ostudzić
- jajko roztrzepać, dodać  cukier puder, wymieszać
- do masy białkowej dodać rozpuszczony tłuszcz,
składniki ponownie lekko ubić (ręczną trzepaczką)
- wsypać przesianą mąkę, wszystko wymieszać tak,
by masa była gładka
- do masy wsypać uprażony sezam i orzeszki,
wymieszać
- UWAGA! masa powinna być dość sucha, jeśli jest
zbyt klejąca (w zależności od wielkości białka czy
wilgotności mąki), można dosypać trochę więcej
mąki lub bakalii
-piekarnik nagrzać do 175 stopni, blachę wyłożyć
papierem do pieczenia
- na papier nakładać łyżeczką masę, rozpłaszczać ją
widelcem tak, by powstałe ciastko było jak najcieńsze
- jeśli po pewnym czasie widelec zaczyna się kleić do
masy, wystarczy zmoczyć go w zimnej wodzie i
osuszyć
- ciastko formować w okrąg, wyrównując brzeg
wewnętrzną częścią widelca
- identycznie postępować z kolejnymi ciastkami,
odstępy między nimi mogą być niewielkie, gdyż nie
będą rosły podczas pieczenia
-gotowe ciastka piec około 8 minut lub do
zrumienienia
SMACZNEGO !
              

Składniki:  

1 jajko  
3 łyżki (30g) cukru pudru  
3 łyżki (37g) mąki pszennej  
25g masła  
150g sezamu   
75g orzechów ziemnych prażonych                     
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         HUMOREK             
     NA WIECZOREK

Policjant do Jasia:
- Jasiu gdzie mieszkasz? 
- Z moimi rodzicami.
- A gdzie mieszkają twoi rodzice?
- W naszym domu.
- A gdzie leży wasz dom?
- Obok domu naszych sąsiadów.
- A gdzie jest dom waszych sąsiadów? 
- Nie uwierzy mi pan.
- Uwierzę. Powiedz...
- Obok naszego.

Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:
- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Zwariowała pani! Skąd mam wiedzieć? Toż to
półtora miliona luda...

Pani w szkole pyta Jasia:
- Co wybrałby baran, gdyby postawiono przed nim
wiaderko wody i wiaderko coca coli?
A Jasiu na to: 
- Wodę!
Pani: 
- Świetnie! A dlaczego?
Jasiu: 
- Bo to baran!

Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż
wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w
drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę
pana.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle
błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi
mama i tata.

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza
też?
- Nie, nasza myśli, że ją słuchamy!

przygotowała Monika Sinkiewicz z 6b
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