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     BIEG DLA WSZYSTKICH- impreza SP 15

BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ

Pełne zadowolenie po ukończonym biegu.

"Bieg Policz się z Cukrzycą" to coroczna
impreza organizowana przez naszą
szkołę - SP15- w trakcie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomoc. W biegu
wzięło udział ponad 200 biegaczy, a
wśród nich uczniowie i rodzice z naszej
szkoły. Jak co roku bieg rozpoczynał się
przy olsztyńskim ratuszu, a meta
znajdowała się przy szkole SP15. Pogoda
w tym roku dopisała, nie było zbyt dużego
mrozu i nie padał deszcz. Ja też wzięłam
udział w tej imprezie, jak każdy dostałam
pomarańczową koszulkę na starcie, a
gdy kończyłam bieg otrzymałam
pamiątkowy medal na szyję.  W
przyszłym roku także wezmę udział
ponieważ lubię biegać i zmagać się ze
swoimi słabościami.    M.S
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MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ 
MIKOŁAJKOWY w SP 15

Turniej Mikołajkowy w SP15

.

    Mikołajkowy Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
w naszej szkole to już wieloletnia tradycja. W
rozgrywkach uczestniczyło 43 zawodników z
olsztyńskich szkół: SP 6, SP 7, SP 15, SP 19, SP 22,
SP 30 SP 33, SP 34, a turniej rozegrany został w
kategoriach – dziewcząt i chłopców rocznik 2007 i
młodsi- single. Otwarcie zawodów dokonali p.
Dyrektor  Barbara Bogacz i przewodniczący Rady
Osiedla Kętrzyńskiego (sponsor pucharów)
p.Ryszard Szymański.                                                 
    Gośćmi specjalnymi byli zawodnicy Indykpol AZS
Olsztyn: Tomas Rousseaux, Jakub Zabłocki, którzy
sędziowali finałowe mecze w kategorii dziewcząt i
chłopców.  Wszyscy zawodnicy otrzymali
ufundowane przez sponsorów turnieju prezenty, a
finaliści dodatkowo pamiątkowe medale i puchary.
Nagrody wręczali p. Dyrektor Barbara Bogacz oraz
zaproszeni goście. Z naszej szkoły najlepiej spisał się
Tomek Perfikowski z klasy IVa, który zajął trzecie
miejsce w kategorii chłopców. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom. Julia

.
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 W OCZEKIWANIU NA 
 BOŻE NARODZENIE

Klasowe Mikołajki

Kalendarz Adwentowy klasy 4b

     Oczekując na Boże Narodzenie wykonywaliśmy
różne zadania wymyślone przez Samorząd
Uczniowski. Jednym z zadań było wykonanie
kalendarza adwentowego. Pomysłów było wiele, a
każdy kalendarz był ciekawy. Mnie najbardziej
podobał się kalendarz klasy 4b, był on wykonany
bardzo estetycznie, a każdy pakuneczek w kształcie
cukierka aż kusił aby go otworzyć. 
   Innym zadaniem było wykonanie karty z
życzeniami od klasy dla całej społeczności szkolnej.
Karta musiała być wykonana techniką wyklejanych
literek z gazety. Powstały ciekawe, kolorowe prace. A
życzenia z nich płynące przypominały o
nadchodzących świętach. Wszystkie karty
świąteczne można było oglądać wyeksponowane na
korytarzu szkolnym.
    W grudniu obchodzimy też Klasowe Mikołajki, czyli
przygotowujemy sobie prezenciki, które dajemy sobie
w dniu szóstego grudnia. Jest ciekawie i nie możemy
doczekać się tego dnia. Każdy stara się jak potrafi, są
klasy które przygotowują własnoręcznie zrobione
ozdoby choinkowe, to też ciekawy pomysł. Inne klasy
wolą obdarować się słodkościami. Na pewno  nie jest
to zdrowe, zajadać się słodyczami.
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Świąteczne życzenia od klasy 5b

Kartka z życzeniami od klasy 4c

.
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Co u nas słychać przed
Bożym Narodzeniem?

Jasełka w wykonaniu uczniów klasy 3d

Tradycyjny poczęstunek

   Czas oczekiwania na Boże Narodzenie umilał nam
Samorząd Uczniowski oraz Pani Dyrektor. Najpierw
szóstego grudnia odwiedziła nas Pani Dyrektor ze
swoją pomocnicą. Panie przebrane w czerwone
czapeczki i z koszyczkami wypełnionymi cukierkami
odwiedzały każdą klasę i częstowały pysznymi
słodyczami.
     A Samorząd Uczniowski przygotowywał niemal na
każdy dzień zadania do wykonania. Były to
świąteczne łamigłówki, zagadki, rebusy i zadanie na
napisanie własnej piosenki świątecznej o choince.
Jednego dnia wszyscy śpiewaliśmy kolędy. Każda
klasa przygotowała jeden utwór do zaśpiewania- my
wybraliśmy kolędę "Dzisiaj w Betlejem", mieliśmy
dużo tremy, ale wystąpiliśmy całą klasą bo taki był
warunek. Każda klasa otrzymywała brawa, było dużo
radości i śmiechu.
    I tak bawiąc się i łamiąc sobie nasze głowy upłynął
nam cały grudzień i dotarliśmy do świąt Bożego
narodzenia. Tylko śniegu nie było na dworze, więc
zastanawialiśmy się jak ten Św. Mikołaj przyjedzie do
nas na saniach z prezentami. Na szczęście dał sobie
radę.                 Zuza

.
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Dzięki rodzicom jemy słodkie cuda.

Składaliśmy sobie życzenia świąteczne.

Nasza klasowa wigilia.

      KLASOWA 
                       WIGILIA  2017

    To już nasza szkolna tradycja, że ostatniego dnia
przed grudniową przerwą świąteczną wszystkie
klasy organizują sobie wigilie klasowe. Nasi rodzice
przygotowują słodki poczęstunek, są to ciasta ,
ciasteczka, cukierki, owoce i napoje. Inne klasy maja
również bardziej tradycyjne potrawy takie jak śledzie,
sałatki warzywne, pierogi z kapustą, krokiety oraz
barszcz czerwony. Można powiedzieć, że stoły
uginają się pod tym wszystkim. My, ubrani
odświętnie, składamy sobie życzenia, łamiąc się
opłatkiem. Śpiewamy lub słuchamy kolęd.     
Korzystamy także z zaproszenia na przygotowane
Jasełka. W tym roku uczniowie klasy 3d wraz z panią
Ewą przygotowali śliczne przedstawienie narodzin
Jezusa. Byli pastuszkowie i anioły, trzej Królowie
oraz najważniejsi rodzice Jezusa czyli Maria i Józef.
Wszyscy śpiewaliśmy kolędy. Po przedstawieniu
klasy czwarte uczestniczyły w świątecznych
kalamburach. Odgadywaliśmy hasła, które były
związane z zimą i  świętami. Było wesoło, że aż nie
chciało się wracać do domu.
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LEKCJA Z
RATOWNIKAMI PCK

Uczymy się jak ratować osobę nieprzytomną

.

Karol chętny do współpracy.

   Nauczenie się udzielania pierwszej pomocy jest
niezbędne w życiu każdego człowieka. I my możemy
znaleźć się w takiej sytuacji, w której bardzo szybko
trzeba podjąć właściwe działania mające na celu
podtrzymanie życia lub zminimalizowanie
niekorzystnych skutków zdarzenia.Dlatego do naszej
szkoły przyszli dwaj młodzi ratownicy PCK, którzy
uczyli nas właściwej reakcji w trakcie różnych
zdarzeń zagrażających życiu. Ratownicy pokazywali
nam jak zachować się w trakcie gdy napotkamy  na
osobę nieprzytomną. Ja najbardziej zapamiętałam
fakt dbania o swoje bezpieczeństwo w trakcie
udzielania pomocy. Niebezpieczeństwo może
stanowić np. wypadek drogowy, pożar, tonięcie, akty
agresji czy nawet obawa przed zarażeniem się w
kontakcie z poszkodowanym. Zawsze powinniśmy
używać środków ochrony osobistej takich jak:
rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego
oddychania. Zajęcia były ciekawe i z
zainteresowaniem wysłuchaliśmy wszystkich rad.
NATKA

.
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    NASZ PROJEKT
      WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ Z DANII

   Już w listopadzie nawiązaliśmy kontakt z uczniami
z Danii, a konkretnie ze szkoły w Gentofte.
Nauczyciel z Danii zaproponował nam napisanie
wspólnych opowiadań świątecznych w języku
angielskim. Najpierw otrzymaliśmy trzy krótkie
początki opowiadań, napisanych przez kilku uczniów
z Danii.    Następnie my, to znaczy uczniowie z klasy
VII b i VII c rozwinęliśmy te historyjki, ale ich nie
zakończyliśmy. Odesłane prace zostały poszerzone
przez naszych kolegów i koleżanki z duńskiej szkoły.
Ponownie nam odesłano powstałe fragmenty
świątecznych historyjek i postaraliśmy się dopisać do
nich ciekawy ciąg dalszy. Znów odesłaliśmy powstałe
prace do Danii. Po jakimś tygodniu oczekiwania
otrzymaliśmy zakończone historyjki. Ciekawie się je
czytało, a współpraca z uczniami z zagranicy była
bardzo interesująca. W sumie powstało 12 różnych
opowiadań.  Wykonaliśmy ładne, świąteczne plakaty
z naszymi pracami i zawiesiliśmy je na korytarzu
szkolnym. Dwa opowiadania przeczytacie na
następnej stronie . MiA
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CHRISTMAS STORIES
          NASZE ŚWIĄTECZNE HISTORYJKI             
       NAPISANE WSPÓLNIE Z UCZNIAMI Z DANII

    
         Our Christmas story 
(by Jacob, Haakon, Anna, Martyna, Adela, Brite,
Dagmar, Axlan, Marysia, Tomek)

  It was a strange day, just a week before
Christmas. It was a cold and  snowy morning and
my parents went to work. I was in the kitchen with
my little sister and we were eating breakfast.  I had
cheese sandwiches but Lucy had only cereal with
milk.  Suddenly our dog ran into the kitchen and
scared Lucy. Her bowl fell on the floor.  -Oh no! Our
parents will be angry, we must clean the mess!- I
shouted very loudly. While my little sister was
looking for a broom, I found a lot of Christmas
presents . They were in the carton boxes .  – What a
luck! -I called Lucy. When we were opening
presents, my parents came back –Oh my  God !
They will be really angry! – I started to cry.
But they weren’t angry for us. Mum just took all the
gifts to her bedroom. Dad was a little bit sad for few
minutes but after that he decided to talk with us.  -
You shouldn’t do that again. Never!- He said and
smiled. We promised that it was the first and the last
time forever.  That night I couldn’t sleep because I
saw a beautiful ring in one box. The ring was made
of gold and it was shining. I really wanted to look at it
again. It was beautiful .
I was very curious  so I decided to go out of the
room silently. My parents were sleeping in their
bedroom. – Oh no! My dad will wake up soon- I
thought and hid under the bed. But he was still
sleeping so I started my “mission”. I opened the red
box. When I saw this ring my heart started to beat
faster. It was really pretty! When I touched the gold, I
felt a strange feeling. I felt snowflakes fell on my
face. Then I heard “HO HO HO! Merry Christmas” .
I can’t believe my eyes. It was Santa Claus .
Santa was wearing a long red coat and his beard
was as white as snow. There was bright around so
the view was perfect. My parents were still sleeping.
Santa put this ring on my finger and smiled to me.
The ring was really beautiful so I touched it gently.
Santa Claus disappeared and I was standing in the
middle of a nice colorful place. There were many
toys. I could choose what I wanted so I took a cute
teddy-bear. Suddenly I woke up, I was in my bed.
That was just a dream.

          Our Christmas story  

(by Dagmar, Brite, Else, Gabrysia, Magda,  Jacob, Dagmar, Thomas,

Michał, Franek)

  On Saturday morning I met with my two best
friends : Karen and David. We went to the shopping
centre because we wanted to buy some Christmas
gifts. We all couldn’t wait for Christmas Eve. I
wanted to buy a gift for my younger sister. I was
thinking about a cute teddy-bear. We went to the toy
shop and we were looking for this gift for hours but
we couldn’t find any nice teddy-bears. My friend,
Karen, found a cute unicorn. It had a pink mane and 
a pink tail. Its fur was white. I thought that it was a
perfect gift for my younger sister.  It wasn’t very
expensive  so I bought a great unicorn. At home I
put it under my bed, because there were two days
before Christmas and my sister could find her gift.
That day I went to bed at 10 o’clock but I couldn’t
sleep. It was very dark  in my bedroom and outside.
It was midnight when suddenly I saw a strange light
under my bed…
I was so scared of it but I dared myself to look what
it was. There was my cute dog under my bed. The
name of my dog was Bella. She had a camera with
flash on her head. She was waving her tail. When
she saw me she jumped on my knees and licked
my face. –Bella- I said .
-Bella! What are you doing? You shouldn’t stay
here!-  I reprimanded my dog. –Go away!- I shouted
but my dog didn’t want to go away. There was
something under my bed. It wasn’t big but it made a
strange noise. I took my torch and looked under the
bed. There was only a toy unicorn that I bought in
the shopping centre. Suddenly it moved.  I was
scared a little bit. Behind the unicorn I found a small
black kitten. Its eyes were very bright. I took the cat
on my knees. It was the best Christmas gift I had .

. .
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         PO  RAZ KOLEJNY ZAGRALIŚMY W
WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

. WYSTĘPY

PCHLI TARG POKAZ ROLKARZY

 Nasza szkoła już od kilku lat uczestniczy w "niedzielnym graniu" we wspaniałej orkiestrze Jurka Owsiaka. W
szkole zapewnione są liczne atrakcje dla każdego. Można było wziąć udział w dyktandzie, obejrzeć występy
najmłodszych ( swoim śpiewem czas umilała Oliwka Smyk), miło spędzić czas w Brykolandii  w sali
gimnastycznej, oraz zobaczyć świetne umiejętności akrobatyczne młodych rolkarzy z Otwocka.
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W OCZEKIWANIU NA BIEGACZY PIERWSI NA MECIE

LICYTACJE KAWIARENKA

    Bieg Policz się z Cukrzycą przyciągnął ponad 200 chętnych do przebiegnięcia trasy z olsztyńskiego ratusza
do szkoły SP15. Na mecie czekały medale, ognisko i grochówka. Bardzo dużym zainteresowaniem , z resztą
jak co roku, cieszyła się licytacja. Panie Ela i Ewa robiły wszystko aby zachęcić do zakupienia ładnych
fantów- a zebrane fundusze z całej imprezy są przekazywane na rzecz Fundacji WOŚP. W tym roku sześciu
uczniów z naszej szkoły zostało wolontariuszami WOŚP, czyli uczniowie chodzili z puszką w wytypowanym
rejonie po naszym mieście. Pogoda w tym roku dopisała nie było za zimno, więc wszystko się udało.

. .
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