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Papierowa twórczość

Karnawałowe malowanie

Przerwa w graniu Zaczytana Odrabianki

Lena

W nowym roku 2017 nasza świetlica dla
klas IV-VI zyskała swoją własną nazwę! 
W wyniku konkursu zwyciężyła nazwa
zaproponowana przez Lenę z klasy IVd
Nazwa świetlicy to POZYTYWKA!
Pasuje idealnie - pozytywne miejsce,
zabawy, uśmiech i odpoczynek...

Zajęcia w ciszy
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Aktualności z życia naszej szkoły

Wiktoria Janek

Pozytywkowi "Czytelnicy
miesiąca GRUDNIA"
Po podsumowaniu wyników
grudniowego czytelnictwa w
świetlicy "POZYTYWKA"
pani Jola Henke-Widzińska
wyłoniła dwoje zwycięzców.
Laureatami zostali: Wiktoria
Galon i Janek Dąbrowski
Uczniowie przeczytali po
kilkadziesiąt stron swoich
ulubionych książek.

Nasza szkoła włączyła się w
ogólnopolską akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Szkolny
Wolontariat prowadził
zbiórkę pieniędzy wśród
uczniów i nauczycieli. Udało
nam się zebrać 1457,16 zł!
GRATULUJEMY!

I. miejsce

Konkurs "Pozytywki" i Koła
Młodych Dziennikarzy na
hasło promujące czytanie
wygrał Mateusz Piasecki 237
głosami, miejsce drugie zajął
Jakub Niklewicz a trzecie
Małgosia Rumianowska :)

Prace konkursowe

Wolontariuszki w akcji

Szkolny wolontariat
prowadził zbiórkę dla
zielonogórskiego
schroniska dla zwierząt.
Uczniowie zbierali karmę dla
psów, koce i inne akcesoria
dla zwierzaków. Pracownicy
schroniska odebrali zebrane
rzeczy i  podziękowali za
udział w akcji.
Julia, Matylda i Asia IVe

25 stycznia odbył się I Szkolny Konkurs
Kolęd. Uczniowie występowali solo lub w
grupach. Śpiewali kolędy i pastorałki,
niektórzy z towarzyszeniem instrumentów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i
słodkie upominki.
 Julia, Asia, Matylda IVe 
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    Jajeczny chleb
Składniki: 2 jajka, 8 garści bułki tartej.
Rozbij 2 jajka na rozgrzaną patelnię. Mieszaj je tak, jak w
jajecznicy. Jak zacznie się ścinać dodawaj po jednej
garści bułki tartej. Powtarzaj tę czynność tak długo, aż
zużyjesz całą bułkę. Gdy jajko się już przypiecze, a bułka
się zarumieni, (po ok. 2 min.) twój „jajeczny chleb” jest już
gotowy do nałożenia na talerz. 
Smacznego!         Daniel VIc

                     GOTUJ Z OSIEMNASTKĄ

    KOŁO MŁODYCH DZIENNIKARZY
        w Szkole Podstawowej nr 18
             im. Arkadego Fiedlera
                w Zielonej Górze
  Redakcja OSIEMNASTKI w składzie: 
     Hania Runiec, Kornelia Trznadel, 
       Zuzanna Kaczmarczyk-Krępa, 
    Julia Schulz, Matylda Blicharczyk, 
    Asia Świekatowska, Daniel Burnagiel,    
                 Mateusz Makowski 
          oraz p. Anna Bensz-Idziak

Nasze sposoby na rozgrzanie 
po zabawie na śniegu:)

herbata z cytryną i imbirem
gorące kakao
ciepły kocyk
ciepła zupa pomidorowa lub inna
termofor
ciepła kąpiel
ciepły sweter i skarpety
wskoczyć do łóżka
usiąść przy kominku 

macie inne pomysły?


