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      99 rocznica Odzyskania Niepodległości.
11-ty listopada to wielka data - symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
W związku z 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę odbył się w naszej szkole uroczysty apel przygotowany przez klasy 3 f
i 3 h pod opieką p. Anety Sołtysiak i p. Marty Kobielskiej. Uczestnicy widowiska dla klas I - III opowiadali o walce naszych przodków,
recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Uczniowie i nauczyciele wysłuchali treści przedstawionych podczas uroczystości w ciszy i skupieniu.
Prezentowali postawę pełną szacunku w stosunku do tych, dzięki którym Polska nie zginęła.
                                   
                                                                                                                               Antonina Wądołowska kl. 3 b
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Nasze opowiadania z cyklu "Jesienne przygody Siedmiokropki..."

Pewnego Jesiennego dnia Siedmiokropka obudziła się w stercie liści.
Zasypana nimi była po sam czubek głowy. Biedna wystraszona nie
wiedziała co się dzieje. Liście zmieniły swoje barwy, jedne były żółto -
złote przypominając słońce, inne czerwone, wyglądały jak jabłka w
sadzie, a pomarańczowe jak marchewki w ogrodzie. Wszystkie liście
zmieniały się spadały z drzew i leżały na ziemi, niektóre z wiatrem
tańczyły na wietrze. Biedronka była tak zaskoczona i nie mogła
zrozumieć co wydarzyło się w nocy, jednak zmiany jakie zaszły w
przyrodzie bardzo się jej podobały. Szczególnie tańczące na wietrze
kolorowe liście, które w promieniach słońca przepięknie wyglądały. 
                                    
                                                               Amelka Kopka i Weronika Czarnecka kl. 3 g

.
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Dni Tolerancji, Integracji i Życzliwości.

13, 14 i 15 listopada obchodziliśmy dni Tolerancji,
Integracji i Życzliwości w naszej szkole. Wszystkie dni
mijały nam pod hasłem Integracja Rewelacja. Pierwszego
dnia zespół specjalistów przygotował dla uczniów naszej
szkoły ciekawe zajęcia. Drugi dzień to „Dobre słowo w
obiegu”. Korytarze zostały ozdobione balonami i
kwiatkami-buźkami.
W całej szkole zawisły plakaty promujące otwartość,
optymizm, radość z życia.
Trzeciego dnia klasy młodsze miały okazję uczestniczyć w
apelu przygotowanym przez klasy 2 d i 3 d. Uczniowie tych
klas wyjaśnili swoim rówieśnikom, czym jest i na czym
polega tolerancja oraz integracja.
Uczniowie klas starszych obejrzeli przedstawienie 
pt. "Niebieska Niedźwiedzica" przygotowany przez klasy 
5 d, 6 d i 7 c. Spektakl ten opowiadał o znaczeniu
tolerancji wobec innych oraz o skutkach odrzucenia i
braku akceptacji.
                                 Wiktoria Kazimierczak kl. 3 d

.

.

.

23 listopada klasy młodsze obchodziły Dzień Dobrego Jedzenia pod
hasłem " Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie".
Z tej okazji przyszliśmy ubrani do szkoły w kolorach czerwonym klasy 0,
niebieskim klasy I, zielony klasy II i żółty klasy III. Nasz ubiór miał
symbolizować witaminy, które są dla nas bardzo zdrowe.
Uczniowie klasy 3 g oraz 3 i pod opieką p. Barbary Dobrowolskiej i 
p. Aleksandry Osińskiej. zaprezentowali nam krótki spektakl pt. " Bajka o
czarownicy, która nie dbała o zdrowie".  W przedstawieniu poruszono temat
dbania o higienę, witaminach niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. Na
koniec wszyscy uczestniczyli we wspólnej gimnastyce.
                                                        Filip Dworakowski kl. 3 g
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Bądź EKO w kuchni – nie marnuj jedzenia!
Czy zostały Ci po obiedzie ugotowane ziemniaki? Jeśli
tak, to mam dla Ciebie propozycję, jak je smacznie
wykorzystać np. na kolację. Oto przepis na pyszne
podsmażone ziemniaczki.
Składniki:
- ugotowane ziemniaczki pozostałe z obiadu;
- dwie łyżki masła;
- pół średniej cebuli;
- szczypta słodkiej papryki;
- kilka gałązek koperku;
Do popicia: jogurt naturalny lub kefir lub zsiadłe
mleko.
Wykonanie:

Najpierw pokrój ziemniaczki np. w talarki i
poszatkuj cebulę w drobną kosteczkę.
Poszatkuj drobno koperek.
Na patelni rozpuść masło i podsmaż cebulę na
złoty kolor.
Dodaj do cebuli ziemniaki, dopraw słodką papryką
i podsmaż, aż powierzchnia ziemniaczków będzie
złotawa i chrupka.
Całość przełóż na talerze i posyp koperkiem.

                                              Smacznego!
Moja rada: podsmażane ziemniaczki wspaniale smakują z jogurtem
naturalnym, zsiadłym mlekiem lub kefirem.

                                              Jagoda Kosmala kl. 3 c

Polecamy...
Recenzja książki pod tytułem „Baśnie i legendy
polskie”.
Książka „Baśnie i legendy polskie”, którą
przeczytałam jest bardzo ciekawa.
Składa się z wielu różnych opowiadań o
fantastycznych postaciach takich jak: diabły, syreny,
wiedźmy, czarodzieje i wróżki oraz smoki.
Każda legenda opowiada inną historię. Możemy na
przykład dowiedzieć się o dawnych władcach Polski
oraz poznać ciekawe fakty z życia znanych
historycznych postaci.
Po przeczytaniu tej książki możemy dowiedzieć się
skąd pochodzi wiele nazw miast i wsi polskich jak na
przykład Warszawa lub Ojców.
Chciałabym polecić wszystkim tę książkę a w
szczególności legendę pod tytułem „Jak łomżyńskie
wiedźmy wyniosły się z miasta”, która opowiada o
tym jak pewna dwójka chłopców przebrana za
diabełki bez ogonów robiła wiedźmą psikusy.
     
                                 Weronika Surma klasa 3 g
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Jesień naszymi oczami...

Gry
SteamWorld Dig – połączenie Boulder Dasha i
symulatora górnika, gdzie kopiemy w ziemi, szukamy
minerałów, sprzedajemy je, kupujemy sprzęt, dzięki
któremu możemy kopać jeszcze głębiej – i tak w
kółko.
SteamWorld Dig 2 to nie tylko już kopanie tu można
tworzyć własne projekty ogromnego świata podziemi
(i nie tylko). Do kilofa i młota pneumatycznego
dochodzą bomby, liny z hakiem, a później nawet jet
packi, otwierając nowe przejścia i pozwalając
osobom lubiącym wyzwania dostać się w niektóre
miejsca znacznie szybciej… jeśli tylko wykażą się
zręcznością.
SteamWorld Dig 2 daje zupełnie nowe gadżety i
niespotykaną wcześniej wolność w przemierzaniu
plansz. Jeżeli nie graliście polecam.

                                             Piotr Pawelec kl 3 f
.

JesieńJesień

.

Filip DworakowskiFilip Dworakowski
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Czuwaj !
Jestem Wiktoria Kazimierczak i od dwóch lat należę do Skautów Europy. Działamy od sześciu lat, przy parafii
świętego Łukasza Ewangelisty. Drużyna powstała dwa lata temu. Z mojego dotychczasowego doświadczenia
mogę zaręczyć, że zarówno w Drużynie i Gromadzie jest bardzo wesoło i fajnie. Założycielem tego ruchu był
Robert-Baden-Powell który był angielskim generałem, znanym z bohaterskiej obrony twierdzy Mafeking w Afryce
Południowej w 1899 r. W tej walce pomagali mu młodzi chłopcy, którzy byli odważni , spontaniczni, energiczni i
zdolni do poświęceń. Po skończonej wojnie generał wrócił do Anglii, gdzie jego uwagę zwrócili chłopcy
marnujący swój czas, wałęsający się po ulicach i nieumiejący realizować swoich marzeń. Widział w nich to samo
pragnienie przeżycia przygody, co w chłopcach z Mafekingu. Wówczas wpadł na pomysł, żeby stworzyć skauting.
Jego idea spotkała się z wielkim entuzjazmem młodych ludzi.
W 1907 r. na wyspie Brownsea odbył się pierwszy obóz letni. Od tamtej pory zaczęły się regularne obozy i zloty ,
nowe drużyny skautowe powstawały nie tylko w Anglii, lecz również na całym świecie. W Polsce pierwsze
jednostki powstały w 1911 r., z sprawą Andrzeja Małkowskiego. Baden-Powell napisał wiele książek o tematyce
harcerskiej i nie tylko. Miał też dużo przydomków - mówiono na niego ,,Bi-Pi'', ,,Wilk, który nigdy nie śpi'' , czy też
,,Naczelny Skaut Świata''. Co roku, 22 lutego, w rocznicę jego urodzin, na całym świecie obchodzony jest Dzień
Myśli Braterskiej. Od 8-12 lat jest się w gromadzie a od 12-16 lat jest się w drużynie. Więc wszystkich serdecznie
zapraszam bo to wspaniała przygoda !!! 
Kontakt:
Drużynowa:
Katarzyna Stachowska, e-mail: ruda.kasia21@gmail.com, tel. 669 230 300
Akela:
Julia Cendrowska, e-mail: jucen@tlen.pl, tel. 500 025 099
                                                                                                                            Wiktoria Kazimierczak kl. 3 d

. .. .


	99 rocznica Odzyskania Niepodległości.
	Nasze opowiadania z cyklu "Jesienne przygody Siedmiokropki..."
	Pewnego Jesiennego dnia Siedmiokropka obudziła się w stercie liści. Zasypana nimi była po sam czubek głowy. Biedna wystraszona nie wiedziała co się dzieje. Liście zmieniły swoje barwy, jedne były żółto - złote przypominając słońce, inne czerwone, wyglądały jak jabłka w sadzie, a pomarańczowe jak marchewki w ogrodzie. Wszystkie liście zmieniały się spadały z drzew i leżały na ziemi, niektóre z wiatrem tańczyły na wietrze. Biedronka była tak zaskoczona i nie mogła zrozumieć co wydarzyło się w nocy, jednak zmiany jakie zaszły w przyrodzie bardzo się jej podobały. Szczególnie tańczące na wietrze kolorowe liście, które w promieniach słońca przepięknie wyglądały.
	Amelka Kopka i Weronika Czarnecka kl. 3 g
	Dni Tolerancji, Integracji i Życzliwości.
	13, 14 i 15 listopada obchodziliśmy dni Tolerancji, Integracji i Życzliwości w naszej szkole. Wszystkie dni mijały nam pod hasłem Integracja Rewelacja. Pierwszego dnia zespół specjalistów przygotował dla uczniów naszej szkoły ciekawe zajęcia. Drugi dzień to „Dobre słowo w obiegu”. Korytarze zostały ozdobione balonami i kwiatkami-buźkami. W całej szkole zawisły plakaty promujące otwartość, optymizm, radość z życia. Trzeciego dnia klasy młodsze miały okazję uczestniczyć w apelu przygotowanym przez klasy 2 d i 3 d. Uczniowie tych klas wyjaśnili swoim rówieśnikom, czym jest i na czym polega tolerancja oraz integracja. Uczniowie klas starszych obejrzeli przedstawienie  pt. "Niebieska Niedźwiedzica" przygotowany przez klasy  5 d, 6 d i 7 c. Spektakl ten opowiadał o znaczeniu tolerancji wobec innych oraz o skutkach odrzucenia i braku akceptacji.                                  Wiktoria Kazimierczak kl. 3 d

	Bądź EKO w kuchni – nie marnuj jedzenia!
	Czy zostały Ci po obiedzie ugotowane ziemniaki? Jeśli tak, to mam dla Ciebie propozycję, jak je smacznie wykorzystać np. na kolację. Oto przepis na pyszne podsmażone ziemniaczki. Składniki: - ugotowane ziemniaczki pozostałe z obiadu; - dwie łyżki masła; - pół średniej cebuli; - szczypta słodkiej papryki; - kilka gałązek koperku; Do popicia: jogurt naturalny lub kefir lub zsiadłe mleko. Wykonanie: Najpierw pokrój ziemniaczki np. w talarki i poszatkuj cebulę w drobną kosteczkę. Poszatkuj drobno koperek. Na patelni rozpuść masło i podsmaż cebulę na złoty kolor. Dodaj do cebuli ziemniaki, dopraw słodką papryką i podsmaż, aż powierzchnia ziemniaczków będzie złotawa i chrupka. Całość przełóż na talerze i posyp koperkiem.

	Smacznego!

	Polecamy...
	Jagoda Kosmala kl. 3 c
	Recenzja książki pod tytułem „Baśnie i legendy polskie”. Książka „Baśnie i legendy polskie”, którą przeczytałam jest bardzo ciekawa. Składa się z wielu różnych opowiadań o fantastycznych postaciach takich jak: diabły, syreny, wiedźmy, czarodzieje i wróżki oraz smoki. Każda legenda opowiada inną historię. Możemy na przykład dowiedzieć się o dawnych władcach Polski oraz poznać ciekawe fakty z życia znanych historycznych postaci. Po przeczytaniu tej książki możemy dowiedzieć się skąd pochodzi wiele nazw miast i wsi polskich jak na przykład Warszawa lub Ojców. Chciałabym polecić wszystkim tę książkę a w szczególności legendę pod tytułem „Jak łomżyńskie wiedźmy wyniosły się z miasta”, która opowiada o tym jak pewna dwójka chłopców przebrana za diabełki bez ogonów robiła wiedźmą psikusy.
	Weronika Surma klasa 3 g

	Gry
	SteamWorld Dig – połączenie Boulder Dasha i symulatora górnika, gdzie kopiemy w ziemi, szukamy minerałów, sprzedajemy je, kupujemy sprzęt, dzięki któremu możemy kopać jeszcze głębiej – i tak w kółko. SteamWorld Dig 2 to nie tylko już kopanie tu można tworzyć własne projekty ogromnego świata podziemi (i nie tylko). Do kilofa i młota pneumatycznego dochodzą bomby, liny z hakiem, a później nawet jet packi, otwierając nowe przejścia i pozwalając osobom lubiącym wyzwania dostać się w niektóre miejsca znacznie szybciej… jeśli tylko wykażą się zręcznością. SteamWorld Dig 2 daje zupełnie nowe gadżety i niespotykaną wcześniej wolność w przemierzaniu plansz. Jeżeli nie graliście polecam.
	Piotr Pawelec kl 3 f

	Jesień naszymi oczami...
	Czuwaj !
	Jestem Wiktoria Kazimierczak i od dwóch lat należę do Skautów Europy. Działamy od sześciu lat, przy parafii świętego Łukasza Ewangelisty. Drużyna powstała dwa lata temu. Z mojego dotychczasowego doświadczenia mogę zaręczyć, że zarówno w Drużynie i Gromadzie jest bardzo wesoło i fajnie. Założycielem tego ruchu był Robert-Baden-Powell który był angielskim generałem, znanym z bohaterskiej obrony twierdzy Mafeking w Afryce Południowej w 1899 r. W tej walce pomagali mu młodzi chłopcy, którzy byli odważni , spontaniczni, energiczni i zdolni do poświęceń. Po skończonej wojnie generał wrócił do Anglii, gdzie jego uwagę zwrócili chłopcy marnujący swój czas, wałęsający się po ulicach i nieumiejący realizować swoich marzeń. Widział w nich to samo pragnienie przeżycia przygody, co w chłopcach z Mafekingu. Wówczas wpadł na pomysł, żeby stworzyć skauting. Jego idea spotkała się z wielkim entuzjazmem młodych ludzi. W 1907 r. na wyspie Brownsea odbył się pierwszy obóz letni. Od tamtej pory zaczęły się regularne obozy i zloty , nowe drużyny skautowe powstawały nie tylko w Anglii, lecz również na całym świecie. W Polsce pierwsze jednostki powstały w 1911 r., z sprawą Andrzeja Małkowskiego. Baden-Powell napisał wiele książek o tematyce harcerskiej i nie tylko. Miał też dużo przydomków - mówiono na niego ,,Bi-Pi'', ,,Wilk, który nigdy nie śpi'' , czy też ,,Naczelny Skaut Świata''. Co roku, 22 lutego, w rocznicę jego urodzin, na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. Od 8-12 lat jest się w gromadzie a od 12-16 lat jest się w drużynie. Więc wszystkich serdecznie zapraszam bo to wspaniała przygoda !!!  Kontakt: Drużynowa: Katarzyna Stachowska, e-mail: ruda.kasia21@gmail.com, tel. 669 230 300 Akela: Julia Cendrowska, e-mail: jucen@tlen.pl, tel. 500 025 099                                                                                                                             Wiktoria Kazimierczak kl. 3 d


