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Wydarzenia

W ostatnim numerze pisaliśmy, że czekamy na występy naszych
młodszych kolegów i koleżanek w Jasełkach. Wszyscy mogli je obejrzeć i
podziwiać ich zdolności aktorskie. Klasa II i IIIa zaprezentowała się również
w kościele.
Przed świętami zaprezentowały się również grupy taneczne.
A Owocowe Drużyny walczyły w quizie bożonarodzeniowym. 
Nowy Rok przywitał nas mrozem i śniegiem. Nareszcie podczas przerwy
mogliśmy lepić upragnione bałwany. 
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5 stycznia  - Passe-Trappe”.
Tego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami nowo poznanej gry
„Passe-Trappe”. Rozegraliśmy również rozgrywki. Emocji było co niemiara.
W klasach młodszych zwycięzcą okazał się Hubert Jankowiak z kl.IIIB,
natomiast w klasach starszych najlepsi okazali się uczniowie kl.VI: Maciej
Makosz.

mb
18 stycznia i 25 stycznia – wycieczka do Poznania na lotnisko Ławica
    18 stycznia lotnisko zwiedzali nasi młodsi koledzy i koleżanki z kl.I-III, a
25 stycznia – uczniowie klas IV-VI. Każdy z nas mógł zapoznać się z
odprawą czyli gdzie nadaje się bagaż i otrzymuje kartę pokładową, przejść
przez bramki oraz w jakim miejscu oczekuje się na dany lot. Ponadto
widzieliśmy miejsce, do którego kierują się pasażerowie po przylocie
samolotu po odebranie bagażu. Zwiedziliśmy też miejsce, w którym
przebywają pirotechnicy. 

mb

16 lutego – dyskoteka karnawałowa
  Po szkole w godzinach popołudniowych odbyła się dyskoteka karnawałowa
dla klas I-VI.  Owocowe Drużyny zaprezentowały się  w wybranym przez
siebie przeboju w „Mini Playback Show”.
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26 lutego – licytacja laleczek
Tego dnia została podsumowana akcja UNICEF-u „Wszystkie kolory
świata”. Akcję tę prowadziła nasza Pani pedagog – Katarzyna Biernacka-
Śliwa. Nasze koleżanki i koledzy zarówno ze szkoły, jak  i przedszkola wraz
ze swoimi mamami, babciami czy ciociami uszyły piękne laleczki, które
zostały wylicytowane. Pieniążki uzyskane  z licytacji Pani pedagog
przeznaczyła na dzieci mieszkające w Angoli. 
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        14 marca- Dzień Liczby Pi
    We wtorek w naszej szkole odbył się Dzień Liczby Pi.Na drugiej lekcji   w
klasach młodszych oraz starszych odbył się konkurs, kto jak najwięcej
zapamięta liczb po przecinku.Później odbyły się konkursy w Owocowych
Drużynach.
    Mistrzem klas 1-3 został Krystian Pogonowski z kl.II, a wyróżnienie
zdobyła Martyna Schütz z kl.IIIB.
    W klasach 4-6 mistrzem została Magdalena Nowak z kl.VI, natomiast
wyróżnienie otrzymała Ewelina Śmigowska, również z kl.VI. 
     Ten dzień był pełen emocji i stresu, jednak udało się go przeżyć
cudownie. Jesteśmy dumni!
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                     Wywiad z.......
       Dziś rozmawiamy z Panią Izabelą Moszyńską, nauczycielką edukacji
wczesnoszkolnej i muzyki.

  Ile lat pracuje Pani w szkole?
W tej szkole pracuje 23 lata
 Czy szkoła w Iłówcu to Pani pierwsze miejsce pracy?
Nie, uczyłam również w Szołdrach i w Czempiniu.
 Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
Tak, bardzo lubię pracować jako nauczyciel. O tym zawodzie marzyłam jako
dziecko.
Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot?
Zawsze cieszyła mnie praca z młodszymi dziećmi, a od momentu kiedy
zaczęłam uczyć się gry na pianinie postanowiłam uczyć muzyki.
Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy?
To trudne pytanie – sukcesy zawodowe nauczyciela zawsze wiążą się  z
sukcesami osiąganymi przez dzieci. Jeśli więc np. po konkursach,
uroczystościach usłyszę miły komentarz, mam powody do dumy.
 Jakie są wady i zalety pracy jako nauczyciel?
Zalety to takie, że codziennie w szkole jest inaczej; każdy dzień jest inny,
codziennie uczymy się czegoś innego, rozwiązujemy inne zadania,
wykonujemy nowe prace. Jak widać zalet jest tak wiele, że nie dostrzegam
wad.
Czy praca z młodzieżą sprawia pani przyjemność?
Oczywiście, że tak. Młodzież jest wymagająca, skrupulatna, ale też wiele
może samodzielnie wymyślić i wykonać.
 Czy stawia Pani duże wymagania uczniom?
Staram się przed każdym uczniem stawiać wymagania dostosowane do
jego możliwości.
 Czy organizuje Pani szkolne konkursy?
W szkole organizuję konkursy o różnej tematyce. W większości są
związane z muzyką, np. konkursy wokalne, konkursy związane z ważnymi
świętami.
 Zadaje Pani dużo zadań domowych swoim uczniom?
Staram się jak najwięcej zrobić w klasie z uczniami, a zadanie domowe
polega gównie na utrwaleniu wiadomości.
 Czy trudno było uzyskać taka wiedzę by można było zostać
nauczycielem?
Każdy z nas każdego dnia uczy się czegoś nowego, wiedzę czerpiemy nie
tylko na studiach i myślę, że nadal mogę się czegoś nauczyć.
 Ile godzin dziennie spędza pani w szkole?

Nie ma reguły. Praca w szkole to nie tylko lekcje, ale również trzeba
przygotować materiały bądź inne materiały ułatwiające prowadzenie lekcji.
  Czy jest Pani zadowolona z sukcesów uczniów?
Jestem dumna z moich uczniów. Często zaskakują mnie ich wiedza  i
nawet, jeśli na konkursach nie zajmują wysokich miejsc, to wiem, że bardzo
się starali.
 Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację w szkole?
Jako młody nauczyciel weszłam do klasy 8 na lekcję muzyki i na powitanie
powiedziałam do uczniów ,,Do widzenia’’.
Jaki jest Pani ulubiony film i książka?
Uwielbiam czytać kryminały Agaty Christe (np. ,,A.B.C’’) oraz książki Johna
Grishama. Ulubionym filmem ostatnich lat jest ,, Władca Pierścieni’’.
 Proszę dokończyć zdanie :
Moim największym marzeniem jest………..
…………………………………………….. żeby moja rodzin była szczęśliwa
.
Dziękujemy za rozmowę!

Rozmawiali: Magdalena Nowak i Antoni Raczkowiak

                                     8 marca – Dzień Kobiet 
       Samorząd Uczniowski nie zapomniał w tym dniu o Paniach                  i
koleżankach.  Każda płeć żeńska została obdarowana kwiatkiem,            a
dziewczynki w przedszkolu – słodkościami czyli lizakami. 
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     Niedawno pożegnaliśmy  zimę. Teraz zbliżają się Święta 
Wielkanocne. Chcemy wam pokazać  zdrowy  przepis na mazurek
marchewkowy

CIASTO
·  150 g marchewek umytych, obranych, startych na średnich oczkach tarki
·  2 jajka,
·  120 g cukru trzcinowego
·  1 opakowanie cukru wanilinowego
·  110 g mąki pszennej typu 650
·  1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
·  60 g orzechów laskowych, zmielonych
·  60 g orzechów włoskich, posiekanych
·  2 szczypty zmielonych goździków
·  1 łyżeczka cynamonu
·  110 ml oleju słonecznikowego
Mieszamy mąkę, proszek do pieczenia, orzechy, goździki oraz cynamon.
jajka i cukier ubijamy na puszystą masę. Do jaj dodajemy składniki sypkie
naprzemiennie z olejem, cały czas mieszając. Na koniec dodajemy
marchew. Ciasto przekładamy na blachę wysmarowaną masłem i posypaną
bułką tartą. Pieczemy 35-40 min. w temp. 175°C.
MASA Z SERKA HOMOGENIZOWANEGO
·  275 g twarogu tłustego, zmiksowanego
·  1 opakowanie serka homogenizowanego waniliowego (400 g)
·  40 g cukru pudru
Wszystkie składniki miksujemy na gładką masę.
Ciasto kroimy wzdłuż na dwie równe części. Przekładamy częścią masy, a
pozostałą smarujemy wierzch ciasta. 
                                                                           Do dekoracji : suszone morele, wiśnie kandyzowane, migdały,

orzechy włoskie.
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  Pokoloruj obrazek! Życzymy miłej zabawy!
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    Szkolna Mini Księga 
          Rekordów  Guinessa
1. Najdłuższe imię i nazwisko: 

Małgorzata Kozakiewicz
Przemysław Kozakiewicz

2. Najkrótsze imię i nazwisko:  Ezel Oğuz

3. Dobrze urodzeni:
Adrian i Aleksander Buchert - 1 września
Hubert Krawczyk - 1 września
Olimpia Tomczak - 4 grudnia
Małgorzata Pogonowska - 3 maja
Natalia Szynklewska - 6 stycznia
Oliwia Snuszka - 23 września
Marcin Ropiński - 21 czerwca

4. Najdłuższe włosy: Małgorzata Pogonowska - 92 cm

5. Najwyższy uczeń:Mateusz Kaźmierczak

6. Oryginalne imię
Ezel, 
Jassica
Oliwier
Olimpia

mm

     Ten wiersz napisała kl.VI podczas obchodów
powitania wiosny.
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" Dzień wiosny"
       W czwartek 23.03.2017 odbył się nasz Dzień Wiosny. 
Wszyscy byli w świetnych humorach. Samorząd Uczniowski przygotował
konkursy dla klas I-III oraz IV-VI. W klasach młodszych uczniowie rozwiązywali
zagadki wiosenne   i krzyżówki, a także rysowali Panią Wiosnę. Klasy starsze
musiały poradzić sobie z quizem oraz napisaniem wiersza o wiośnie. Wszyscy
byli zaangażowani. Jednak zawsze ktoś musi zdobyć te pierwsze miejsce. W
klasach starszych była to klasa szósta, a w młodszych równo na podium
stanęły klasy pierwsza oraz trzecia b. Po krótkiej przerwie na odpoczynek
poszliśmy spalić marzanny przygotowane przez klasę pierwszą. Wyszły im
przepiękne.
Razem pożegnaliśmy zimę i mieliśmy z tego super zabawę. Żegnaj zimo!  
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