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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy 

wszystkiego najlepszego, 
                  zdrowia,
      słońca w każdym dniu,
       smacznych potraw, 
      kolorowych pisanek,
spotkań w gronie najbliższych,
    spacerów, odpoczynku,
  i doskonałych pomysłów!

Koło Młodych Dziennikarzy
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  Pierwszy Dzień Wiosny
        w Osiemnastce

W naszej szkole uczniowie mogą już na
przerwach wychodzić na dwór.
Całą zimę czekaliśmy na chwilę, kiedy
wreszcie otworzą drzwi na podwórko.
Na wszystkich przerwach, kiedy jest ładna
pogoda, możemy przebywać na boiskach i
placu zabaw.

21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej
okazji w naszej szkole odbył się konkurs
szkolnych talentów pt. "Gwiazdy,
gwiazdeczki ". Tego dnia wystąpili
wszyscy ci, którzy chcieli zaprezentować
swoje różne umiejętności.
Uczniowie śpiewali solo, w duetach i
zespołach, grali na instrumentach (pianino,
gitara basowa, perkusja), tańczyli.
Odwiedzili nas również goście -  BAYTEL
BUGS SQUAD – Dziecięca Grupa
Taneczna W zespole również wystąpili
przedstawiciele naszej szkoły. To był
bardzo udany początek wiosny!!!    
                              Julia i Asia IVe 
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Aktualności z życia
szkoły

Tłusty czwartek
W  kalendarzu to ostatni czwartek przed
Wielkim Postem. Tłusty czwartek rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału. Najpopularniejsze
potrawy to pączki i faworki, zwane również
chruścikami.Ok. XVI w. w Polsce pojawiły się
pączki w wersji słodkiej. Wyglądały one
nieco inaczej niż obecnie – w środku miały
ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto
trafił na niespodziankę, miał cieszyć się
dostatkiem i powodzeniem.Tego dnia pączki
nie tuczą!                                    Julia IVe     
         

WALENTYNKI  to Dzień Zakochanych. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego. Do
Polski obchody walentynkowe trafiły wraz
z kultem św. Walentego z Bawarii i Tyrolu.
Tego dnia w naszej szkole były różne
atrakcje. Szkolny wolontariat uruchomił
"pocztę walentynkową" i dostarczał listy,
które można było wysłać do bliskich osób.
Odbywał się także "Walentynkowy Turniej
Par", w którym brali udział chętni
uczniowie: dziewczyna i chłopak z
różnych klas. W dniu Walentynek odbył
się również konkurs na Najmilszą
Dziewczynę i Najmilszego Chłopaka.        
   
                                     Matylda  IVe

Nasza szkoła podjęła współpracę z
fundacją Redemptoris Missio,polegającą
na zbieraniu materiałów opatrunkowych -
OPATRUNEK NA RATUNEK. Dary
przesłane zostaną do misyjnych szpitali
oraz przychodni w Afryce. Akcja trwała
do 27 marca 2017 roku. Dzięki naszej
ofiarności możemy pomóc ludziom z
Afryki.
                                 Daniel VIc

20 lutego odbył się wernisaż pt. „Jak w
kalejdoskopie”. W konkursie uczestniczyło
ponad 70 osób. Dzieci i rodzice, którzy
zostali zaproszeni, powitał poczęstunek oraz
pokaz na projektorze prac wszystkich dzieci.
Był też pokaz kalejdoskopów znanych
malarzy.  W ramach tego wernisażu możemy
zobaczyć różne prace - od abstrakcji w sali
od plastyki - po kalejdoskopy przy schodach,
aż po dokładne prace narracyjne. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy!            
                                    Daniel VIc

DZIEŃ KOBIET
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet
odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych. Obecnie święto jest
obchodzone na Białorusi, w Brazylii,
Chinach, Polsce, Rosji, Ukrainie i we
Włoszech. W naszej szkole też obchodzimy
Dzień Kobiet.Tego dnia chłopcy wręczają
swoim koleżankom i paniom słodkości,
kwiaty i małe upominki.
                                                 Asia IVe
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                       GOTUJ Z OSIEMNASTKĄ

    KOŁO MŁODYCH DZIENNIKARZY
             Szkoła Podstawowa nr 18
                    w Zielonej Górze

Redakcja w składzie: Hania Runiec,
Kornelia Trznadel, Julia Schulz, Matylda

Blicharczyk, Asia Świekatowska, Zuzanna
Kaczmarczyk-Krępa, Daniel Burnagiel.

KARPATKA Ciasto:  200g masła, 1 szkl.
wody, 1 szkl. mąki pszennej, 4-5 jajek
Zagotować masło z wodą. Dodać mąkę.
Mieszać, dodając po jednym jajku. Upiec
dwa placki.
Krem: ½ l mleka,½ szkl. cukru, 1 cukier
waniliowy, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 2
łyżki mąki pszennej (ugotować budyń)
1 żółtko.1 kostka masła.
 Ostudzony dodawać stopniowo do
utartego masłą z 1 żółtkiem. Gdy placki
ostygną, nałożyć na jeden krem, drugim
przykryć. Posypać cukrem pudrem.
                                             Asia IVe

WIOSNA!!!

ŁADNE I ZDROWE!
Zapiekana kasza jaglana z warzywami
Ugotuj szklankę kaszy jaglanej (szkl.
kaszy i dwie szkl. wody, szczypta soli).
Ulubione warzywa i przyprawy przesmaż
pokrojone w kostkę na oleju lub maśle.
Kaszę i warzywa wymieszaj z jednym
jajkiem i wrzuć na patelnię. Gdy z jednej
strony utworzy się złota skórka ostrożnie
(przy pomocy talerzyka) przełóż na drugą
stronę i smaż do uzyskania złotej skórki.
Wyłóż na talerz i posyp ulubionym
dodatkiem.
Smacznego! 


