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Śniadanie daje moc,
Święto Niepodległości
Gminny Turniej Mikołajkowy
podsumowanie programu czytelnictwa
Święta Bożego Narodzenia w szkole
wycieczka do Wrocławia
kiermasz piernikowy
przepis na pyszne pierniki

Wspólne śniadanie

  Razem lepiej smakuje!

Wspólne śniadanie

"Śniadanie daje moc"             
     

        20 Listopada w naszej szkole w
Owocowych Drużynach odbyła się akcja
"Śniadanie Daje Moc". Drużyny miały za
zadanie przygotować owocowe szaszłyki.
Nie zapomniały również o ustrojeniu stołu.
Wszystkie Drużyny poradziły sobie
wspaniale,szaszłyki zrobione przez uczniów
zostały zjedzone.
Wszystkim smakowało!
                                                                                                      Michalina Przybysz
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  Święto Niepodległości 
      W przeddzień tego święta, w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. O tym wydarzeniu przypomnieli
nam uczniowie z klasy VII oraz starsze i młodsze kółko
muzyczne. Nasza szkoła uczestniczyła również w gminnych
obchodach Święta Niepodległości w Brodnicy. Natomiast kółko
muzyczne zaprezentowało się z podobnym programem
artystycznym  w Seniorowie. 
                                                                                Michalina Przybysz

Uroczystośc w Brodnicy

              Turniej Mikołajkowy
  Jak co roku od kilku lat, w okolicach imienin Mikołaja, w naszej szkole
odbywa się Gminny Turniej Mikołajkowy. Tak było i w tym roku. Przyjechali
do nas reprezentanci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Manieczkach i
Brodnicy. Uczniowie rywalizowali między sobą w zadaniach
polonistycznych, matematycznych, językowych(dotyczyły języka
angielskiego). Układali puzzle, rozwiązywali zagadki, a także uczestniczyli w
quzie muzycznym "Jaka to kolęda". Emocji nie brakowało. Wszystkie
łamigłówki oczywiście związane były z Mikołajem, świętami Bożego
Narodzenia oraz zimą. Turniej wygrała drużyna z Manieczek, do których w
tym roku pojechała Statuetka św.Mikołaja. My zakwalifikowaliśmy się na
drugim miejscu, zaś szkoła z Brodnicy - III miejsce. Wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy oraz nagrody w formie gier planszowych. 

Uczniowie w trakcie rozwiązywania zadań

        Kiermasz piernikowy
     15 grudnia w naszej szkole po raz kolejny odbył się kiermasz
pierników.Samorząd Uczniowski z wielkim zaangażowaniem został po
szkole, aby zrobić te przepyszne pierniki. W przygotowaniu ciasta pomogły
panie z kuchni. Po ich upieczeniu uczniowie je lukrowali, a później ozdabiali.
W kolejnym dniu, na przerwie śniadaniowej Samorząd Uczniowski
sprzedawał pierniki. Wszystkim smakowało, a pierników dla nikogo nie
zabrakło. 

                                                                                      Amelia Kaczmarek

pieczenie pierniczków

                                            Przygotowanie:   
Cukier gotować z maślanką do zgęstnienia i zmiany koloru. Lekko ostudzić.
Do ciepłej masy dodać miód, tłuszcz, kakao, przyprawę do piernika. Wbić
jajka i całość przelać do mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia. Na
koniec dodać amoniak rozpuszczony w lekko ciepłym mleku. Dobrze
wyrobić ciasto. Odstawić na 24h w chłodne miejsce. W tym czasie ciasto
zgęstnieje i stwardnieje. Na drugi dzień rozwałkować porcjami ciasto na
obsypanej mąką stolnicy. Grubość powinna być koło 0,5-0,7 cm. Układać na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec 13-15 minut w temp. 180
stopni C. Wystudzić i dekorować wg uznania. Nasze są głównie dekorowane
lukrem i posypką. 

Pierniczki
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Dzieci z Bullerbyn - Program
Rozwoju Czytelnictwa

                                             
     W tym roku w naszej szkole uczniowie pracowali  nad
projektem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  W
związku z tym w naszej szkole zorganizowanych zostało wiele
działań mających rozszerzyć zainteresowanie czytelnictwem w
szkole. Wzięliśmy udział w wielu zadaniach związanych z tym
projektem.                 
 "Poczta na sznurku" -   uczniowie na kartkach, które były w
kształcie liści, przesyłali miłe słowa do innych uczniów.
Przesyłanie odbywało się z okna do okna - tak, jak to czyniły
dzieci w Bullerbyn.                                   
Poszukiwania "białego kruka" pozwoliły nam zagłębić się w
czasy przeszłości. Wiele osób zaangażowało się w
przynoszenie książek, które znaleźli w swoich domach.
Co rano w naszej szkole odbywało się, a właściwie nadal to
trawa,  "Poranne czytanie książek". Nie tylko nauczyciele
czytają młodszym dzieciom ale w akcję zaangażowali  się
także starsi uczniowie.                                                  
Został też zorganizowany konkurs międzyszkolny na 
,,Słownik frazeologiczny". Uczniowie mieli wybrać 10 związków
frazeologicznych i przedstawić je w formie graficznej. Na
konkurs dotarło sporo prac. 
"Wielkanoc w Szwecji i Polsce" oraz "Boże Narodzenie w
Szwecji" pokazało nam różnice i podobieństwa w obchodzeniu
tych  świąt pomiędzy naszym krajem a Szwecją.
Przedstawienie, które przygotowali uczniowie na zakończenie
projektu  było wręcz jak z książki. Nasi koledzy i koleżanki
wraz z panią Elżbietą Węglewską, włożyli w to bardzo dużo
pracy a efekty mogliśmy sami zobaczyć w ostatni dzień przed
świętami. 
Nasze koleżanki z Samorządu Uczniowskiego wybrały się do
schroniska w Gaju aby przekazać karmę i rzeczy potrzebne
zwierzętom. SU zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych
rzeczy pod hasłem "Dzień Svippa. Uczniowie i przedszkolacy
bardzo zaangażowali się w tą zbiórkę.
   W tym roku naprawdę mieliśmy dużo pracy, jednak było to
fantastyczne uczucie. Mamy nadzieję, że  wkrótce  będziemy
mogli brać udział w następnym takim projekcie.

                                                                                        Magda Nowak

Merry Christmas Everybody - Shakin’ Stevens
              Snow is fallin'
                      All around me
                               Children playin'
                                            Having fun
                                                        It's the season
                                                             Love and understanding
                                                                       Merry Christmas everyone

Przedstawienie w wykonaniu kółka teatralnego.

Na choinkach  zawisły ozdoby które można zobaczyć na choinkach w
Szwecji.
Są to takie ozdoby jak;Flagi Szwecji,orzechy zawinięte w
sreberka,cukierki,papierowe koszyczki,ozdoby słomiane oraz smaczne
pierniki.

Szwedzkie choinki
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            WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

          Wycieczka do Wrocławia odbyła się 8 stycznia.
 Ten dzień zaczął się nieprzyjemnie bo autobus ruszał 
 o 6:00 rano i trzeba było wcześnie wstać. Jechaliśmy         
 bardzo długo, aż 3 godziny.
     Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania budowli z klocków     
 lego. Były tam różne konstrukcje np. ogromny samolot,     
 postać Roberta  Lewandowskiego, statek piracki i wiele,     
 wiele innych. Po obejrzeniu  budowli poszliśmy na               
 warsztaty z lego. Było naprawdę zabawnie. Potem               
 mieliśmy zwiedzać  Hydropolis.  Ale niestety, nie było         
 jeszcze naszego przewodnika i musieliśmy poczekać.         
 Żeby skrócić czas oczekiwania, jeździliśmy wyciągiem. 
Gdy zabawa się skończyła, wróciliśmy do Hydropolis. 
Na szczęście nasz przewodnik już był . Zaczęliśmy
zwiedzanie. Na samym początku  oglądaliśmy film o kosmosie
i o wodzie. Był on bardzo interesujący. Nasz  przewodnik 
wszystko mówił z taką pasją, dlatego było jeszcze ciekawiej.
Kiedy wyszliśmy z Hydropolis  pojechaliśmy do McDonalda .
Wróciliśmy ok.19:00
                                                                              
                                                                                      Martyna Schütz

Układanki z klocków lego.

Kapela Góralska

                          

Świąteczny czas

       Ostatni dzień szkoły przed świętami spędziliśmy bardzo przyjemnie.
Przyjechała do nas kapela góralska, która grała na instrumentach i śpiewała.
Występowały też dzieci z klasy trzeciej w przedstawieniu pod tytułem
„Dziewczynka z zapałkami”. Natomiast uczniowie  z klasy czwartej
wystąpili  w przedstawieniu pod tytułem „Jak dzieci z Bullerbyn obchodzą
Boże Narodzenie”.
Kapela góralska wyposażona była w skrzypce i kontrabas. Grali i śpiewali
bardzo ładnie. Mieli też ryż, którym później nas obsypali. Góral opowiadał
różne ciekawe historie jak w górach obchodzi się święta Bożego Narodzenia.
Widownia też uczestniczyła w koncercie kapeli. Otrzymała  zbyrcoki, na
których przygrywała do melodii góralskiej. 
Dzieci z klasy trzeciej w występie „Dziewczynka z zapałkami” też  świetnie
się zaprezentowali. Używali tam prawdziwego ognia. Dziewczynka, która
miała główną role miała koszyczek z zapałkami i czasami tych zapałek
używała.
Występ dzieci klasy czwartej też był świetny. Mieli do dyspozycji
żywą choinkę, kozła ze słomy, koszyczki z papieru a śnieg z
papieru.Śpiewali dużo piosenek. Najbardziej widowni podobała się piosenka
Mery Christmas. Wszystkie występy były bardzo udane. Później poszliśmy
do swoich klas na poczęstunek, złożyć sobie życzenia i pożegnać się ze
sobą i z wychowawcami. 
I tak skończył się ten cudowny dzień.
                                                                                                                             
                                                                             Eryk Giernacki
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