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JUŻ JESTEŚMY UCZNIAMI!

.

    
18 października 2017 r. w naszej szkole miało miejsce pasowanie na
ucznia. W tym dniu do naszej społeczności dołączyło 86 osób.
  Dzieci śpiewały piosenki, mówiły wierszyki i dostały upominki od
dorosłych, którzy wygłosili dla nich powitalne przemówienia.
  Mamy nadzieję, że od teraz uczniowie będą codziennie chodzili do
naszej szkoły z uśmiechem, podczas przerw będą grzecznie bawić
się z kolegami i koleżankami, a na  lekcjach będą dowiadywali się
ciekawych rzeczy.
  Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów i wielu miłych
dni spędzonych w naszej szkole. NICOLL BERDYN
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DZIEŃ
NAUCZYCIELA

14 października w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji
Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. W tym dniu w
wielu szkołach z okazji tego święta odbywają się liczne apele podczas,
których wychowankowie mówią wierszyki, śpiewają piosenki i składają
życzenia.

Historia polskiego Dnia Edukacji Narodowej 

Polskie święto szkolnictwa i oświaty ustanowione zostało 27 kwietnia
1972 r. zwane było wtedy Dniem Nauczyciela, lecz od 1982 r. jest ono
Dniem Edukacji Narodowej. Obchodzone jest ono w celu upamiętnienia
powstania Komisji Edukacji Narodowej. 

Dzień Edukacji Narodowej na świecie 

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw  na świecie, lecz w
prawie każdym z tych kraj i ten dzień obchodzony jest kiedy indziej.
W Albanii obchodzi się 7 marca w celu upamiętnienia powstania pierwszej
szkoły świeckiej w Korczy w 1887, a w Argentynie obchodzą go 11
września, co związane jest z śmiercią Domingo Faustino Sarmiento.
Brazylijscy nauczyciele świętują 15 października, a dokładnie 5 dni
wcześniej w świętują nauczyciele w Chinach. Czechy i Słowacja
obchodzą to święto tego samego dnia, czyli 28 marca w dniu urodzin
Jana Amosa Komenskiego.27 listopada świętowany  jest Dzień
Nauczyciela w Hiszpanii. W dniu urodzin Sarvepalli, czyli 5 września w
Indiach świętują również Dzień Nauczyciela, a dokładnie miesiąc później
świętują Rosjanie. 15 maja świętują nauczyciele w Meksyku i Korei
Południowej, a dzień później w Malezji. 28 września w dniu urodzin
Konfucjusza świętują pracownicy szkół na Tajwanie, a 24 listopada w
Turcji. Na Ukrainie jest święto ruchome i obchodzone jest  w pierwszą
niedzielę października. NICOLL BERDYN

W październiku klasa II c wybrała się na wycieczkę do Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Najpierw uczniowie wykonali dwa rodzaje papieru - biały i kolorowy z
ozdobami w postaci  kwiatów. Następnie dzieci zwiedzały muzeum, a pan
przewodnik opowiadał im o znajdujących się tam eksponatach. W jednej z
sal wychowankowie mogli dotykać i popróbować różnych rzeczy oraz
podbić kartki pieczątkami. W jednej sali była wystawa pt.: „Sztuka z
papieru”, a w innej uczniowie mogli pooglądać bardzo ładne obrazy. Na
koniec dzieci poszły do sklepiku, w którym kupiły śliczne pamiątki.
Uczniom bardzo podobała się ta wycieczka. Podczas niej
wychowankowie obcowali z sztuką, dowiedzieli się wielu ciekawostek i
miło spędzili czas. NICOLL BERDYN

CIEKAWA WYCIECZKA:

MUZEUM PAPIERNICTWA 

SPORT

zDolni

      25 października reprezentacja dziewcząt klas siódmych i
gimnazjalnych zdobyła Mistrzostwo Miasta Nowej Rudy w piłce
koszykowej. W zwycięskiej drużynie znalazły się: Martyna
Lichnowska, Maja Belowska, Karolina Śmietanka, Maja
Dobrowolska, Kornelia Klimek, Patrycja Puchalska, Julia Legieć, Marta
Borek, Marysia Jóźwiak, Ola Faron, Kornelia Trypuć, Marlena
Kamieniarz. Gratulujemy sukcesu!  SYLWIA KRENZ                                  
          

      11 października 2017 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap
dolnośląskiego Konkursu  ZDOLNY ŚLĄZACZEK. Konkurs ten
realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania
Uzdolnień. Organizatorami konkursu są: Dolnośląski Kurator Oświaty,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli. O godzinie 10.00 najlepsi uczniowie rozpoczęli
test polonistyczny i matematyczny. Zdania na temat jego trudności były
podzielone. Jedni twierdzili, że był on bardzo trudny, inni zaś, że był 
łatwy. Cały konkurs trwał równą godzinę. Najlepiej z naszej szkoły
napisały Nicoll Berdyn i Julia Legieć. Dziewczyny zakwalifikowały się do
drugiego etapu. 

    Odbył się również konkurs z j, angielskiego. Najlepsi byli: Aleksandra
Bućko 7b, Weronika Żołnierczyk 7c, Gabriel Cybulski 7c.

   Także uczniowie gimnazjum sprawdzili swoją wiedzę w konkursie
ZDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA. Najlepszy wynik z j. francuskiego
uzyskała Aleksandra Chrustek. Czekamy na pozostałe wyniki.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia. WIKTORIA
JUSZCZAK
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KULTURKA
„Cynkowi  Chłopcy”

6.10.2017 r.  uczniowie z klas 2a, 2c, 2d, 3b gimnazjum i 7a obejrzeli
spektakl pt.”Cynkowi Chłopcy” w Teatrze Dramatycznym w
Wałbrzychu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Wystąpili: Karolina
Krawiec, Rozalia Mierzicka, Irena Sierakowska, Irena Wójcik, Michał
Kosela, Piotr Mokrzycki, Dariusz Skowroński, Czesław Skwarek.
  Swietłana Aleksijewicz, opisując radziecką interwencję w
Afganistanie przywołuje świadectwa weteranów, pielęgniarek i
matek, które odebrały ciała synów, wracających z wojny w
cynkowych trumnach. Jest to spektakl antywojenny, młodzieńczo
pacyfistyczny i przewrotny. AMELIA NIKODEM

"Magia teatru"
12.10.2017 r. w MOK-u w Nowej Rudzie odbyło się przedstawienie
pt.”Magia teatru”. Opowiadało o losach mężczyzny, który w
magiczny sposób przeniósł się do teatru. Tam poznawał historię
teatru i odgrywał ze swoim „przewodnikiem” poszczególne scenki z
różnych epok. Ponadto był on w tym filmie poszukiwany i jego
tropem poszły tajne agentki. A co wydarzyło się konkretnie? To
wiedzą tylko Ci, którzy pojechali na spektakl. AMELIA NIKODEM

STRASZYĆ czy NIE STRASZYĆ

 „Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich”

20.10.2017 r. uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum obejrzeli
przedstawienie pt.: „Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich” w reżyserii
Szymona Kaczmarka oraz wzięli udział w warsztatach z panią pedagog
teatru. W spektaklu zagrali: KAROLINA KRAWIEC, IRENA
SIERAKOWSKA, MICHAŁ KOSELA, RAFAŁ KOSOWSKI, ZBIGNIEW
ANTONIEWICZ, MARCIN TRZĘSOWSKI, MICHAŁ WIERZBICKI.
Pani pedagog pomogła zrozumieć nam istotę spektaklu, połączyć jego
wieloaspektowość oraz uruchomić wyobraźnię. Krążyliśmy wokół haseł:
wolny rynek, fair trade, sprawiedliwość, pop kultura, kokaina. Zajęcia były
bardzo kreatywne i inspirujące, a uczniowie z wielką ciekawością
uczestniczyli w nich.
Autor tekstu i scenariusza, wprowadzając narkotyk na scenę, chciał
sprowokować do zastanowienia się nad narkobiznesem.  Jest to temat,
który niepokoi.
„Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich” to sensacyjny spektakl
o wolnym rynku i uczciwym handlu, globalnej gospodarce i paradoksach,
które pozwalają nam utrzymać czyste sumienie i dobre samopoczucie,
a przestępcom zarabiać miliony.
W ten piątkowy wieczór, wszyscy dostaliśmy poruszającą lekcję, która z
pewnością dała nam wiele do myślenia .  Jest jeszcze jedna rzecz: każdy
wspólny wyjazd stwarza niepowtarzalną atmosferę, sprawia, że
utożsamiamy się z przedstawionym problemem, uczy nas tolerancji, 
budzi  w nas empatię i buduje więzi. AGNIESZKA SIUCHNIŃSKA

Halloween obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. 
Młodzież oraz dzieci chodzą od domu do domu przebrane za
najróżniejsze postacie, mają przy sobie pojemniki, do których ludzie
wrzucają cukierki.  Halloween najhuczniej jest obchodzone w Stanach
Zjednoczonych. Po świętach Bożego Narodzenia cieszy się największą
popularnością. Halloween w Polsce pojawiło się już w latach 90., jednak
wtedy nie było ono tak obchodzone jak teraz. ZUZIA BOROŃ

Jak uczniowie naszej szkoły spędzają Halloween?

Z okazji zbliżającego się Halloween w naszej szkole przeprowadzona
została ankieta pt. „Jak spędzasz Halloween?”. Mimo iż nie jest to święto
pochodzenia polskiego staje sie u nas coraz bardziej popularne. Tak jak
można było się spodziewać najwięcej osób zagłosowało, że spędza
Halloween, chodząc po domach i strasząc. Prawie dwa razy mniej
uczniów wybrało odpowiedź „Nie spędzam tego święta”. Najmniej jednak
spędza Halloween w domu. Wszystkim biorącym udział w ankiecie
serdecznie dziękujemy. WIKTORIA JUSZCZAK

Jak zrobić sztuczną krew?
Składniki: 

kakao
syrop malinowy lub wiśniowy

sól
gorąca woda

Wymieszaj kakao z odrobiną wody tak żeby masa była gęsta .
Wlej syrop i wszystko dokładnie wymieszaj. Jeśli masa jest za
rzadka dodaj soli. Krew wychodzi naprawdę jak prawdziwa.
ZUZIA BOROŃ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
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"STRASZNE" SŁODKOŚCI 

MUFFINKI „Haloween tuż tuż...”

Składniki:
-225 g masła,
-225 g drobnego cukru,
-225 g mąki,
-łyżeczka proszku do pieczenia,
-3/4 łyżeczki sody oczyszczonej,
-4 jajka,
-1 łyżeczka mielonego imbiru,
-1 łyżeczka przyprawy do piernika,
-2 i 1/2 cm kandyzowanego imbiru, drobno posiekanego.

Polewa:
-2 białka,
-250 g cukru pudru,
-1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,
-1 łyżka soku pomarańczowego,
-pomarańczowy barwnik spożywczy,
-czarny barwnik spożywczy.

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Formę na 12 babeczek wyłóż papilotkami.
W dużej misce połącz mąkę, masło i cukier. Dodaj jajka, proszek do
pieczenia sodę i przyprawę do piernika. Wymieszaj wszystkie składniki
za pomocą miksera, aż powstanie gładka, kremowa masa, następnie
dodaj posiekany imbir. Napełnij masą papilotki i piecz muffinki przez 20–
25 minut, aż się zazłocą i urosną. Przygotuj polewę. Mikserem ubij białka
na sztywną pianę. Dodaj cukier puder i ekstrakt waniliowy. Wymieszaj
wszystkie składniki, aż masa stanie się gęsta i błyszcząca. Rozdziel
polewę do 3 misek. W jednej z nich rozprowadź sok pomarańczowy oraz
kilka kropel pomarańczowego barwnika. Do drugiej dodaj barwnik czarny,
po czym przełóż jej zawartość do woreczka do wyciskania cienką
końcówką. Nałóż pomarańczową polewę na 6 babeczek, a na pozostałe-
polewę białą. Na każdym ciastku zrób 3 koncentryczne kółeczka.
Patyczkiem do koktajli rozprowadzić polewę od środka do krawędzi
muffinów, tak aby uzyskać efekt pajęczynki. Smacznego!   AMELIA
NIKODEM

5 minutowe, zdrowe przekąski
halloweenowe

Jedni obchodzą Halloween na różne sposoby, a inni wręcz przeciwnie.
Jednak dla tych co je świętują mamy przepis na pyszne, zdrowe i szybkie
przekąski w halloweenowym stylu.

Do przygotowania przekąsek potrzebne będą:

mandarynki, seler naciowy, banany i czekolada. Ilość zależy od tego ile
przekąsek chcemy przygotować.

Sposób przygotowania:

Mandarynkowe dynie 
Najpierw mandarynki obieramy ze skórki. Następnie seler naciowy
kroimy na małe rureczki i wkładamy po jednej w środek mandarynki.

Bananowe duszki
Banany obieramy ze skórki i kroimy na mniej więcej trzy części w zależności od wielkości

banana. Następnie czekoladę rozpuszczamy i robimy nią trzy kropki na bananach - oczy i

usta. NICOLL BERDYN

GLIZDY Z GALARETKI
Do sporządzenia galaretkowych robaków potrzebne będą:

słomki do napojów
czerwona galaretka
gumka recepturka
szklanka

Rozrób galaretkę, użyj połowę wody jak podano w przepisie. Słomki
przetnij na pół, owiń gumką i wstaw do szklanki. Wlej przestudzoną
galaretkę do słomek i wstaw do lodówki na 8 godzin. ZUZIA BOROŃ
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