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22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Z tej okazji dzieci z naszej szkoły wykonały plakaty
i pisały hasła związane z Dniem Ziemi np.
'' Wszyscy wygramy, gdy świat posprzątany!''
'' Nie wyrzucaj śmieci jak leci!''
'' Ziemio, nie chcemy,żebyś była
zniszczona,chcemy żebyś była wiecznie zielona!''
'' Ziemia to nasz dom, szanuj ją!''
'' Drzewa zielone płuca dotlenione!''
Wystawa znajduje się na parterze w budynku B.
Dzieci z całej szkoły pisały również Listy dla Ziemi.
W listach pojawiały się obietnice, prośby i
podziękowania. 
Większość dzieci także zrobiła ilustracje.
     Matylda IVe i Jula IVe

Z okazji Święta Narodowego
Konstytucji 3 Maja odbył się w
szkole uroczysty apel. 
Uczniowie recytowali i
opowiadali historię Polski.
Przedstawili krótką historię
polskiego króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. W tle
brzmiała piękna patriotyczna
melodia, która  przenosiła nas w
czas uchwalenia
Konstytucji.Chóry szkolne
zaśpiewały różne narodowe
pieśni. 
3 maja 1791 r. uchwalono
pierwszą konstytucję w
nowożytnej Europie, a drugą po
amerykańskiej na świecie.
Święto Narodowe Trzeciego
Maja przywrócono ustawą z 6
kwietnia 1990r.
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OPOWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ MISIU
W naszej szkole trwa konkurs, który
polega na tym, aby napisać bajkę o
świecie, w którym nie ma przemocy,
agresji, bicia i dokuczania. Można
wykorzystać hasła: AGRESJI MÓWIMY
NIE! NIE BIJ! NIE PRZEZYWAJ! NIE
DOKUCZAJ! 
                         Matylda i Julia IVe

Maja Świgło z klasy 4b została laureatką I
etapu Międzynarodowego Dziecięcego
Konkursu Plastycznego Jiangsu 2017, pt.
"Namaluj swój dom".Gratulujemy!!!

20 kwietnia klasy  IVb i IVe pojechały na
wycieczkę. Uczniowie odwiedzili
największą wioskę bocianią w zachodniej
części Polski - w Kłopocie. Obejrzeliśmy
prezentację i wysłuchaliśmy wykładu o
bocianach w Muzeum Bociana Białego.
Później uczniowie musieli szukać
zamieszkanych gniazd przez bociany.
Było ognisko, kiełbaski, konkursy, nagrody
i pamiątki. Wycieczka była ciekawa i
interesująca.
                                       Asia IVe

28 kwietnia na długiej przerwie uczniowie
klasy IVf przypominali kolegom i
koleżankom, co to znaczy "być dobrym
KUMPLEM, KOLEGĄ". 
Z wielkimi plakatami  i naklejkami ruszyli
na szkolny korytarz, by pokazać, że warto
uśmiechać się, pomagać, wspierać.
Zainteresowanie uczniów było ogromne, a
600 naklejek rozeszło się w 10 minut.
Tego dnia większość uczniów dumnie
nosiła naklejki. Mamy nadzieję, że akcja
przyniesie oczekiwany efekt!
"BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ!"
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY :)

"Alfabet pisarzy" to konkurs
międzyklasowy dla uczniów klas 4-6. Trwał
od początku marca do 10 kwietnia. Całe
klasy robiły plakaty przedstawiające
postać wylosowanego autora i
umieszczały na nim informacje i
ciekawostki o danym pisarzu. Można było
wykonać ręcznie np. rysunki czy napisy.
Prace można zobaczyć przy bibliotece
szkolnej. W konkursie wygrała klasa IV f.
                    Matylda i Julia IVe

Sukces VIc!
Klasa VIc zajęła pierwsze miejsce w
regionie i drugie w Polsce w konkursie
MATEMATYKA BEZ GRANIC. 
Klasa Ve zajęła trzecie miejsce w regionie
i siedemnaste w Polsce.
W konkursie uczestniczyło 458 klas.
Gratulujemy uczniom oraz paniom
Małgorzacie Runiec i Alinie Smerdzie!

18 maja klasy IVe Vg pojechała do           
Wrocławia. Poznaliśmy Wrocław, jego
zwyczaje, zabytki oraz rzekę Odrę pod
czas dwugodzinnego spaceru.
Pojechaliśmy też do „Wytwórni figur
woskowych”. Mieliśmy tam ciekawe
zajęcia i czas dowolny. Na końcu
udaliśmy się do „Humanitarium”, gdzie
mogliśmy poznać ciekawe wynalazki oraz
zasady fizyki i matematyki. Wycieczka
była bardzo ciekawa.                    Asia IVe

KOTLINA KŁODZKA - VIc i VIf
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                  GOTUJ Z OSIEMNASTKĄ

SZARLOTKA

Pascha
Składniki: 500g twarogu, 200g
masła, 150g cukru pudru, 4 ugotowane na
twardo żółtka, 2 łyżeczki kawy
rozpuszczalnej rozpuszczone w
minimalnej ilości wody, 30g gorzkiej
czekolady, łyżeczka naturalnego kakao 
Przygotowanie:
Masło utrzeć z cukrem. Twaróg i żółtka
zemleć maszynką do mięsa dwa razy.
Zmieszać obie masy. Podzielić masę na
pół, do jednej części dodać kawę, do
drugiej resztę. Naczynie wyłożyć gazą i
wyłożyć jedną masę, a na nią drugą.
Zawinąć wystającą gazą, dociążyć
talerzykiem i wstawić do lodówki na kilka
godzin.             Matylda IVe

      KOŁO MŁODYCH DZIENNIKARZY
          w Szkole Podstawowej nr 18

 Redakcja OSIEMNASTKI:
 Julia Schulz, Matylda Blicharczyk, 
 Joanna Świekatowska
 Hania Runiec

SZARLOTKA

Składniki: 
1 kostka margaryny, 1 ½ szklanki cukru, 5
jajek, 3 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku
do pieczenia, 1 ½ łyżeczki mąki
ziemniaczanej, 1kg jabłek

Przygotowanie: 
Jabłka umyć, obrać ze skórki, zetrzeć na
tarce o dużych oczkach.Z żółtek, ½
szklanki cukru, mąki, proszku do
pieczenia i tłuszczu zagnieść ciasto.
Podzielić na dwie części; jedną z nich
zamrozić. Ubić sztywną pianę z białek,
dodać 1 szklankę cukru nadal ubijając, na
koniec mąkę ziemniaczaną.Nie
zamrożonym ciastem wylepić blaszkę,
wyłożoną papierem do pieczenia, rozłożyć
starte jabłka. Następnie wyłożyć pianę, a
na koniec trzecią część ciasta startą na
tarce. Piec w 160oC. Upieczone ciasto
posypać cukrem pudrem. Smacznego!

                                     Asia IVe


