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Co w szkole piszczy...

 
OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W

NASZEJ SZKOLE

     W piątek 1 grudnia odbyło się otwarcie
sali sportowej. Na uroczystości otwarcia
zjawiła się cała szkoła - uczniowie i
nauczyciele - a także burmistrz Złotowa
czyli Adam Pulit oraz inni zaproszeni
goście. 
     Na otwarciu odbyły się różne pokazy.
Uczniowie klas  gimnazjalnych
przedstawili świetny skecz, który rozbawił
wszystkich do łez, szkolny chór zaśpiewał
nam piosenkę, a sportowcy z różnych
klas i dyscyplin  zaprezentowali swoje
umiejętności. Uczniowie starszych klas
zatańczyli Belgijkę.  Odbył się też pokaz
gry w squasha w wykonaniu
profesjonalistów.
     Ogólnie cała ceremonia trwała od
12.00 do ok. 13.00 i była bardzo udana! W.
Miela

sp2

BERLIN, ACH TEN BERLIN...

    15.12.2018 r. uczniowie naszej 
szkoły wyjechali na wycieczkę do
Berlina. Opiekunami na wycieczce
byli ks. Bartłomiej Brzeziński i pani
Anna Gola-Kleszcz.                        
 Po przyjeździe do Berlina
przeszliśmy do oceanarium „Sea-
Life”, zwiedzaliśmy kopułę
Reichstagu, jeździliśmy metrem i
zjedliśmy posiłek w chińskiej
restauracji. Obiad był… dobry:).
Fajnie jest próbować nowych
rzeczy. Jarmarki były bardzo
kolorowe i świąteczne.                    
                               Z. Hławiczka

google sp2google



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 2 04/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolniaki

Kącik literacki i recenzja gry

     O APLIKACJI SANDBOX

 SANDBOX APLIKACJA ,KTÓRA
ŚWIETNIE ODSTRESOWUJE.
MOŻNA W NIEJ
POKOLOROWAĆ OBRAZEK ZA
POMOCĄ KWADRACIKÓW . TA
APLIKACJA 
MOŻE WAM POMÓC,JAK
JESTEŚCIE ZESTRESOWANI
CZY NERWOWI . GDY
POKOLORUJECIE OBRAZEK ,TO
WYŚWIETLA WAM SIĘ PTASZEK
, A PO JEGO KLIKNIĘCIU
UKAZUJE SIĘ PODGLĄD TEGO ,
JAK PRACOWALIŚCIE PODCZAS
KOLOROWANIA.                   

JA BARDZO LUBIĘ TĘ
APLIKACJĘ BARDZO JEST
INTERESUJĄCA ALE CZASAMI
MOŻNA SIĘ ZDENERWOWAĆ
BO JEST MĘCZĄCA I BOLĄ
PALCE I OCZY BO CZASAMI TO
JA KOLOROWAŁAM PO 2
GODZINY OCZYWIŚCIE
DŁUŻSZE KOLOROWANKI.

WP

Jestem Rudolf, renifer z czerwonym noskiem jak sami wiecie.
Chciałbym wam opowiedzieć moją historię. Zaczęło się tak:  Święty
Mikołaj właśnie podróżował po  „’Zimowej Krainie’’. Ja byłem małym
reniferkiem i mieszkałem w stajence z rodzicami.  Byłem strasznie
wyśmiewany z powodu mojego czerwonego noska. Nikt nie chciał się
ze mną bawić. Nie wiem,  dlaczego mój czerwony nos był taki dziwny
dla moich rówieśników. Gdy w piątek wyszedłem na dwór,  strasznie
padał śnieg.  Aż tu nagle,  ku mojemu zdziwieniu , na moim podwórku
stanął... Święty… Mikołaj! 
  - Ale … ale.. ale… to... – wyjąknąłem
- Słucham? –  odezwał się Święty Mikołaj, drapiąc się po głowie.
- Ale..przecież… - z niedowierzeniem jąkałem się dalej. - Ale…
to..nie… może… być… prawda!
- Co się stało? – zapytał ze zdziwieniem Mikołaj.
- no.. bo ja nigdy cię nie wiedziałem… Właściwie  rodzice mi o tobie
dużo opowiadali –powiedziałem.
- Świetnie! Właśnie przyszedłem do twoich rodziców w odwiedziny –
powiedział Święty Mikołaj.
- Dobrze, poczekaj chwilkę, powiem rodzicom ,że przyszedłeś –
powiedziałem.
Mikołaj wszedł do mojego domu i przywitał rodziców. Mówili i mówili
, aż znudziłem się i poszedłem spać. Nazajutrz Mikołaj poinformował
mnie ,że za dwa dni będą święta! Bardzo się ucieszyłem z tego
powodu.
- Lecz przez te całe 48 godzin musisz być grzeczny! – powiedział
Święty Mikołaj.
Posłuchałem go i poszedłem od razu pomóc mamie  przygotować
śniadanie. Zjadłem wszystko i powiedziałem, że było pyszne,  a
potem od razu posprzątałem mój pokój.  
  Następnego dnia wyszedłem z rodzicami na spacer. Było super!
Bawiłem się w śniegu, ulepiłem dla rodziców  bałwana i  bawiłem się
z mamą i tatą  w  wojnę na śnieżki. Gdy wracaliśmy ze spaceru,
 zauważyliśmy babcię i dziadka. Powiedzieli nam , że bardzo
serdecznie nas zapraszają na cieplutką herbatkę i ręcznie robione
ciasteczka z kawałkami mlecznej czekolady. Poszliśmy do nich,
skuszeni słodkimi obietnicami  i jak już zjedliśmy ciasteczka i
wypiliśmy herbatkę, przypomniały mi się słowa Świętego Mikołaja i
od razu poszedłem do kuchni pomagać babci zmyć naczynia. 
 c.d.n.

                                                             

                                                                        Dominika S. i Zuzia G.

https://pbs.twimg.com/profile_images/921218024857796609/YXKNBug2_400x400.jpg
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HITY MUZYCZNE 2017/2018

MS

To jest piosenka ,,Havanna"
Wykonała ją: Camila Cabello
Stała się hitem w drugiej połowie 2017 roku. Została
opublikowana 3 sierpnia 2017 roku.
Ma ona na YouTubie już 597 822 189 wyświetleń i
3 855 347 lików. (stan na 23 stycznia)

To jest piosenka ,,Shape Of You".
Wykonał ją: Ed Sheeran
Jest ona hitem 2017 roku!
Ma ona teraz na YouTubie 3 097 241 331 wyświetleń i 
14 846 562 lików.
Została ona opublikowana 30 stycznia 2017 roku.
(stan na 23 stycznia)

To jest piosenka ,,Despacito"
Wykonali ją: Luis Fonsi i Daddy Yankee
Stała się hitem 2017 roku! Została opublikowana 12
stycznia 2017 roku. Ma ona na
YouTubie 4 730 221 993 wyświetlenia i 25 622 629
lików. (stan na 23 stycznia)

MS

To jest piosenka ,,New Rules"
Wykonała ją: Dua Lipa
Stała się jednym z hitów w drugiej połowie 2017 roku.
opublikowana 7 lipca 2017 roku.
Ma ona na YouTubie już 944 858 614 wyświetleń i
5 MLN lików. (stan na 27 stycznia)

https://i.ytimg.com/vi/nwCu556vzwk/maxresdefault.jpg

https://vevo.ws/wp-
content/uploads/2017/07/1500955324_maxresdefault.jpg
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ANDRZEJKI - NOC WRÓŻB

                 kubeczki
przygotuj:
-4 kubeczki lub filiżanki
-pierścionek
-cukierek
-moneta
-klucz
Jak się wróży?
Pod każdy z kubeczków włóż jeden
przedmiot
-monetę,kluczyk,pierścionek i
cukierek.Wróżba polega na tym, że
osoba wybiera jeden z kubków
niewiedząc co się pod nim
znajduje.Jeśli trafi na monetę-czeka
ją przypływ gotówki,kluczyk-
ciekawy wyjazd,pierścionek-pozna
fajnego chłopaka cukierek-
szczęście w życiu.    powodzenia!
:)

           Lanie wosku

Potrzebne:

świeca, klucz z dziurką, miska z
zimną wodą, lampa.

Jak się wróży?

Zapal świece i lej wosk przez
dziurkę od klucza do miski z wodą.
Po chwili wyjmij z wody zastygły
wosk. Zobacz, jaki cień na ścianie
rzuca twoja forma z wosku.
Zastanów się, co może
przedstawiać. Jest to wróżba na
przyszłość.
Powodzenia!!! :D

         ustawianie butów
potrzebne:
-buty
Jak się wróży:
Każda z osób daje but.Buty stawia
się jeden z drugim, a gdy się
kończą , ostatni but z kolejki trzeba
ustawić na początek.Zabawa
kończy się, gdy jeden z butów
przekroczy próg pokoju.Zgodnie z
wróżbą właściciel buta pierwszy
znajdzie miłość lub weźmie ślub!   
powodzenia!!! :-)

OW

Z przymrużeniem oka...

Były sobie trzy dziewczynki: Róża, Lilia i Cegła. Róża pyta się mamy:
- Mamo, dlaczego mam na imię Róża?
- Bo jak byłaś mała, to na twoją głowę spadł ci płatek róży.
Lilia pyta się mamy:
- Mamo, dlaczego nazywam Lilia?
- Bo jak byłaś mała, to spadł ci płatek lilii na głowę.
Cegła pyta się mamy:
- Mamo dlaczego nazywam się Cegła?
-Bo jak byłaś mała, to spadła ci cegła na głowę. http://hiro.pl/wp-

content/uploads/2015/11/emoji-

miastodzieci www.miastodzieci.pl

ExpressElblag.pl

Hiro Magazyn

miastodzieci.pl Miastodzieci
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PRZEPIŚNIK - POMYSŁ NA PYSZNE DANIE

HAMBURGERY W PIZZY
(porcja na 4 hamburgery) czas przygotowania-ok. 30
minut

składniki na hamburgery:
-400 g mielonego mięsa wołowego
-1 jajko
-przyprawy (sól i pieprz)
-1 łyżeczka musztardy
-1 łyżka ketchupu lub przecieru pomidorowego
-odrobina sosu sojowego ewentualnie pieprzowego
a dodatkowo:
-ser żółty
-ketchup
-ciasto do pizzy surowe (polecam gotowe np. z
Biedronki)
sposób przygotowania:
1. Rozgrzać piekarnik do 200 stopni.
2. Wszystkie składniki na hamburgery włożyć do miski
i dokładnie wymieszać na jednolitą masę
3. Uformować kotlety (hamburgery),które obsmażamy
z obu stron na rozgrzanej patelni grillowej-3-4 min.z
każdej strony.
4. Uformować jak najcieniej ciasto do pizzy (lub
rozwinąć kupiony,gotowy spód do pizzy) i podzielić na
4 równe części.
5. Na każdej z części ciasta ułożyć plaster
sera,nałożyć łyżeczkę ketchupu i położyć
usmażonego hamburgera,a następnie szczelnie
zawinąć.
6. Tak powstałe bułki włożyć do piekarnika i piec 12-15
min. aż uzyskają złotobrązowy kolor.
7. Po wyjęciu zaczekać do przestygnięcia.
                                                  Z. Hławiczka

Przepis na zimową odporność

Przepis na miodowy napój
wzmacniający odporność
Wieczorem miód rozpuść w
letniej wodzie. Utrzyj w
moździeżu 30 ząbków
czosnku,zalej sokiem
wyciśniętym z 3 cytryn i
przegotowanej, schłodzonej
wody - 1 litr. Wlej to wszystko do
słoików, zamknij i połóż w
chłodnym miejscu na 4 dni. Co
wieczór pij 1 łyżkę.

sekrety-zdrowia.orgZH ZH sekrety-zdrowia.orgZH ZH
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   Kolorowanka

Dlaczego małż
boi się zgubić
swoją perłę?
Bo nie chce być
mięczakiem.

Pani mówi w
klasie: -
Wymyślcie 3
zdania z
użyciem słowa
,,ananas". 
Ktoś mówi: 
-Ananas jest
słodki.

-Na stole jest
ananas.
Nagle Jasiu
mówi:
-Basia puściła
bąka, a na nas
leci smród.

Lubisz żółwie? Lubisz gry 
o ewoluowaniu?

Jeśli tak, spodoba Ci się gra ,,Turtle Evolution". Zdobywaj nowe żółwie,
personalizuj ich wygląd, odkrywaj nowe farmy i to wszystko w jednej
mobilnej aplikacji! 
Ale gra wcale nie jest monotonna. Można też kolorować swoje żółwie i
zdobywać nowe palety kolorów na niebieskie diamenty. 
Dzięki tej grze człowiek rozwija  swoją wyobraźnię i kreatywność. Oprawa
graficzna jest bardzo dopracowana i jest taka, jak w innych grach z
wytwórni Tapps Games - bez zarzutu. 

Osobiście uważam, że gra jest przyjazna, zabawna i pobudzająca
wyobraźnię.

                                                                                                    Wiktor Miela

WM

                
                KĄCIK ŚMIECHU

2 Z.G.

google.pl

sp2 Z.G.
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Oliwia W.

Wojtek G.

Oliwia W.

Wojtek G.
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