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ile w Bystrym kasy do puszki wskakuje!
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ślimak

LUBISZ BALE W KARNAWALE? 
Karnawał-to szaleństwo imprez i zabaw, które opanowało cały świat!
Jego fenomen polega na tym, że w znanej nam formie organizuje się go
od kilku setek lat i nic nie wskazuje na to, by tradycje karnawałowe
miały odejść w zapomnienie. Karnawał to oczywiście czas zimowych
zabaw i balów maskowych, rozpoczynający się w Trzech Króli i
trwający do wtorku przed Środą Popielcową. Właśnie ostatnie dni przed
Wielkim Postem są okresem maksymalnych i najhuczniejszych imprez.
Polskie słowo karnawał to zapożyczenie z włoskiego carnevale,
oznaczające pożegnanie mięsa. Stąd w tym wesołym czasie na stołach
dominują potrawy mięsne oraz słodkie przekąski. Chcemy zjeść ich jak
najwięcej, by nie brakowało ich nam podczas trwania Wielkiego
Postu.Stolicą hucznie obchodzonego karnawału jest Rio De Janeiro.
Może kiedyś...?     L.H.

.

PROPOZYCJE KOSTIUMÓW KARNAWAŁOWYCH

Zbliża się szkolny bal noworoczny. To już 17
stycznia. Zawsze zastanawiacie się, przebierać się,
czy nie. Odpowiedź jest prosta. Kiedy jak nie teraz?
Przecież jest to świetna okazja do szaleństwa.
Pomysłów jest wiele. Niedawno były najlepsze
święta, szkoda, że tak szybko minęły... A może uda
się je przedłużyć? Proponujemy oryginalne
przebranie, wcale nie wymagające wiele pracy,
Choinka! Tym na pewno mile zaskoczycie swoich
kolegów, będą się kładli  u Waszych stóp, a Wy
będziecie najjaśniejszą  gwiazdą na balu. Nie ma
czasu na kostium? Popatrzcie na ślimaka obok-
długi sweter, domek wykonany z szarego,
zwiniętego papieru przymocowany za pomocą
wstążki, jakieś czułka i gotowe. Dolna część
parkietu należy  do Was. Pomogłam trochę? Lena

. google

superstyl

.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018

26 FINAŁ PRZED NAMI!

Złote serduszka WOŚP

Podczas pierwszego finału WOŚP fundacja otrzymała dużo złotych kolczyków, pierścionków i łańcuszków.
Postanowiono przetopić je na serduszka. Każde serce ma numer. Pierwsze 10 licytowane jest w sztabach,
kolejne telefonicznie. Ostatnie serce o numerze 13 zostaje w fundacji. Najdroższe jest serce numer 1,
wylicytowane podczas finału w 2010 roku za kwotę 1 100 000 zł. 

Rozliczenia WOŚP
WOŚP nie może dostać zgody na zorganizowanie kolejnego finału, zanim nie rozliczy się każdą złotówką w
MSWiA. Jeśli pieniądze wydano by niezgodnie z ich przeznaczeniem, fundacja nie otrzymałaby zgody. Na
stronach internetowych fundacji WOŚP możemy znaleźć jaki sprzęt został przekazany szpitalom i na co
dokładnie poszły pieniądze.

Popularność
Tę fundację zna ponad 97% Polaków, a prawie 34 milionów osób uważa, że powinniśmy chwalić się nią poza
granicami naszego kraju. Fundacja Jerzego Owsiaka powoli przekształca się w wizytówkę naszej ojczyzny.
O.O.

Historia WOŚP
Fundacja powstała 2 stycznia 1993 r. w Warszawie z
inicjatywy Jerzego Owsiaka, Waltera Chełstowskiego,
Lidii Niedźwieckiej- Owsiak, Bohdana
Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła
Januszewicza. Pierwszy finał miał miejsce 3 stycznia
1993 r. w Jarocinie. Wolontariusze nie mieli puszek i
identyfikatorów. Zbierali pieniążki do wszystkiego, co
mieli pod ręką. Najczęściej bezpośrednio do worków,
lub własnoręcznie wykonanych puszek.

WOŚP w naszej szkole
12 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbędzie się akcja
zbierania pieniędzy na rzecz fundacji WOŚP.
Samorząd Szkolny będzie zbierał w szkole pieniążki,
które przekażemy do sztabu w Giżycku. To nie
wszystko! W tym dniu na przerwach usłyszymy
dżingle WOŚP. Oczekujemy jak największej
ofiarności  z Waszej strony! Dziękujemy! O.O.

POMOC DZIECIOM W... RWANDZIE

W 2012 r. Jerzy Owsiak odbierał skarbonki na finał
WOŚP. Jego współpracowniczka poprosiła o rozmowę
w jej biurze. Miała do niego prośbę o pomoc
zakonnicom z Afryki pracującym z dziećmi
niewidomymi związaną z zakupem maszyny Braille'a
.Ku jej zdziwieniu pan Jerzy bez zastanowienia zgodził
się. Umówili się na kolejne spotkanie, podczas którego
ze współpracowniczką Jerzego przyszła siostra
zakonna z Warszawy i siostra zakonna z Afryki.
Zostały zapytane o ilość potrzebnych im maszyn.
Odparły, że chciałyby 5 lub 10 sztuk. Jerzy zagadnął o
liczbę dzieci w szkole. Dowiedział się, że to jedyna tam
szkoła dla niewidomych i jest tam 125 dzieci.
Powiedział, że zakupi 125 maszyn. W maju 2013 r.
stało się,. maszyny zostały przekazane siostrom
pracującym w Rwandzie. To przepiękny gest wielkiego
człowieka!!! 

. ..
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UPRAGNIONE FERIE ZIMOWE TUŻ, TUŻ

NASZE PROPOZYCJE NA ZIMOWE
ZABAWY NA POWIETRZU

ZABAWY, GDY
NIE MA ŚNIEGU 

1.Śnieżne ślady-robimy na śniegu
naszymi butami obrazek, a inni
zgadują, co zrobiliśmy.
2.Tor przeszkód-przygotowujemy
kilka przeszkód, po czym
rozmieszczamy je po kolei w
wybranym obrębie. Możemy
zaprosić kolegów/koleżanki do
wspólnej zabawy.
3.Latarnia-przygotuj nieco większe
śnieżki i zbuduj z nich piramidę bez
wypełnienia. Zostaw otwór na
świeczkę,  potem ją tam włóż.
Poproś o pomoc dorosłego w
zapaleniu świeczki. O.G.

1.Rzut do celu-
przygotowujemy
kilka kartek
papieru,
zgniatamy je w
kulki, stawiamy
karton w pewnej
odległości od
siebie i
próbujemy trafić
do celu.
2.Posągi-
włączamy
muzykę, gdy
muzyka

przestanie grać,
udajemy, że
jesteśmy
posągami .
3.Zagrajcie całą
rodziną w gry
planszowe.
4.Weź do ręki
swoją ulubioną
książkę bądź
lekturę, przykryj
się kocem,
czytaj książkę i
pij ciepły napój.
O.G.

.

.

.

.
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W-A-L-E-N-T-Y-N-K-I

Kilka ciekawych wróżb na
Walentynki

Dawniej wróżby traktowano bardzo poważnie, natomiast dzisiaj uważamy to

raczej za "zabawę".

Porady na pisanie listu do ukochanej osoby:

Pisząc miłosne listy pamiętajmy, by nie robić tego
ołówkiem. Ryzykujemy, że nasza miłość będzie wtedy
równie łatwa do wymazania jak napisane nim słowa.
Szczęście przynosi piszący na niebiesko długopis.
Oczywiście listu nie można upuścić i trzeba
dostarczyć go samemu na pocztę. Aby miłość między
Tobą a adresatem listu kwitła, należy pamiętać, aby
liczba ozdób wynosiła 3. Liczby takie jak 7 i 13
przynoszą pecha.  Z.K.

Wiersze to jedna z metod wyrażania miłości. Najlepiej napisać je samemu, lecz

gdy nie masz weny twórczej, możesz użyć tych:

Kocham Ciebie w dzień i w nocy
W każdej myśli jesteś Ty

Lubię patrzeć w Twoje oczy
Lubię kiedy mówisz MY

Potem zostań jaką jesteś
Taką właśnie Kocham Cię

Ja też taki pozostanę
Jakim pokochałaś mnie!

Kochany mój Skarbie, przez przypadek poznany

jesteś dla mnie lekarstwem na smutki i rany.
Jesteś Aniołkiem, który spadł mi z nieba,

jesteś chłopakiem, którego mi trzeba.
Jesteś zawsze przy mnie, gdy Cie potrzebuje

i za to wszystko serdecznie dziękuję!
                                                     Z. K.

.

.

Jeśli masz wątpliwości i chcesz sprawdzić, czy Twój
partner nadal Cię kocha, odliczaj płatki kwiatka i rzucaj

je na ziemię jednocześnie przy każdym z nich
odliczając: "kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba,

żartuje". Najlepiej by było, gdyby był to kwiatek, który
dostałaś od ukochanego.

W dzień poprzedzający walentynki podłóż pod poduszkę gałązkę rozmarynu.
Magiczna moc ziół sprawi, że we śnie ujrzysz twarz ukochanego.

W walentynkowy poranek zajrzyj do porannej prasy,
włącz radio lub telewizor. Pierwsze usłyszane imię

będzie imieniem Twojego przyszłego męża.
Wróżenie zacznij od spojrzenia w niebo. Bowiem pierwszy przelatujący nad

Twoją głową ptak podpowie Ci, za kogo wyjdziesz za mąż:

wróbel - symbolizuje mężczyznę biednego, ale bardzo
kochającego 
rybitwa lub mewa - oznacza męża marynarza
skowronek -  mężczyznę mieszkającego na wsi
szczygieł -  zwiastuje związek z milionerem
sowa lub dzięcioł -  wskazuje na staropanieństwo
Z.K.

.

.
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Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i oczywiście podróżowania. Nikt nie myśli wtedy o nauce. No
właśnie... czy nikt? Pani Agata Maliszewska-Plaga łączy przyjemności z nauką. Część tegorocznych
wakacji spędziła we włoskiej Florencji na szkoleniu dotyczącym metodyki nauczania. Udzieliła nam
wywiadu na temat tej wyprawy.
Dlaczego Włochy?
Z dwóch powodów. Po pierwsze doskonały kurs, po drugie doskonały kraj.
To może po kolei – dlaczego doskonały kurs?
Po prostu - szkoła organizująca to właśnie szkolenie miała bardzo dużo polubień na facebooku oraz bardzo dużo
pozytywnych opinii w Internecie. Zarówno co do wykładowców jak i sposobu przekazywania wiedzy.
Prowadzący zajęcia wykazywali duże zaangażowanie w ich prowadzeniu, swój entuzjazm przenosili na nas,
uczestników. Zajęcia były prowadzone w sposób przystępny, z wykorzystaniem różnorodnych metod przekazu
oraz środków dydaktycznych. Zajęcia w podgrupach umożliwiały indywidualne  poznawanie się uczestników, ale
głównie stosowanych w pracy metod i technik nauczania, a także porównywanie różnych systemów oświaty.
Dlaczego doskonały kraj ?
Nigdy nie byłam we Włoszech, a wiem z lekcji historii i sztuki, że jest to kolebka cywilizacji, kultury i historii. I
rzeczywiście, nie rozczarowałam się. W trakcie szkolenia miałam możliwość poznawania osobiście cudownych
dzieł włoskich artystów i architektów. Florencja to niewątpliwie miasto z duszą, na każdym kroku zadziwia
bogactwem dzieł sztuki i architektury. Florencja to także Toskania, cudowna kraina winnic, cyprysów oraz
zapierającymi dech w piersi widokami miast zbudowanych nad spektakularnymi urwiskami nadmorskimi. Włochy
to dla mnie również podróż kulinarna, bowiem kuchnia śródziemnomorska jest niezwykle różnorodna i co tu
ukrywać - smakowita. W końcu wiem, jak smakują prawdziwe włoskie lody – gelato, włoska pizza, spaghetti i
tiramisu. Pycha!
Co uważa Pani za najbardziej cenne z wyjazdu?
Nowe, może trochę niekonwencjonalne metody nauczania, które z pewnością wykorzystam z wami w codziennej
pracy. Możliwość osobistego doświadczenia cudów sztuki i architektury Włoch oraz niezapomniane piesze
wędrówki po urwistych skalnych ścieżkach parku narodowego Cinque Terre, które znajduje się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.  
Dziękujemy za rozmowę.                                                Wywiad przeprowadziły Wiktoria S. i Lena H.
Szkolenie pt. “Classroom and stress management: review your teaching skills and practice mindfulness” zostało
zorganizowane przez szkołę EUROPASS centro Studi Europeo we Florencji, Włoszech, a odbyło  się w ramach
realizowanego w szkole projektu pt. „Dziś nauczyciele, jutro uczniowie” Erasmus plus w ramach Akcji Mobilność
Kadry Edukacji Szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. 

zajęciaFlorencja

.

.amp

.
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3.Do słoika 
wlewamy wodę
i wsypujemy
brokat/cekiny
4.Słoik
zakręcamy,
przewracamy.
Nasza kula
gotowa.
O.G.

RED. NACZELNY-
ZUZANNA KUJAWA
SEKRETARZ - OLGA
GRYSZKO
REDAKTORZY: 
OLIWIA OWCZAREK,
LENA HRYNIEWICKA,
WIKTORIA SAWICKA

Potrzebujemy: biały balon, skrobia ziemniaczana,
lejek, kolorowe mazaki
Sposób wykonania:
-Balon nakładamy na lejek.
-Do lejka wsypujemy skrobię.
-Zawiązujemy balon.
-Rysujemy buzię bałwana na balonie, gniotek gotowy.
MIŁEJ ZABAWY                                         O.G.

       POPRACUJ SWOJĄ GŁOWĄ, 

     ODPOWIEDŹ MASZ GOTOWĄ

KULA ŚNIEŻNA
Potrzebujemy:słoik, modelina,
brokat/cekiny, woda, pistolet z
klejem na gorąco.
Sposób wykonania:
1.Z modeliny formujemy bałwanka,
gotujemy go.
2.Ugotowaną modelinę przyklejamy
klejem na gorąco od wewnętrznej
strony  słoika.

.

.

.

*OZDOBNE ŚNIEŻYNKI *
*DO POKOJU*

1.Wytnij szablon śnieżynki, który
jest umieszczony obok.
2.Do wyciętych śnieżynek doczep
nitkę.
3.Śnieżki na nitce przyczep do
sufitu lub ściany. 
GOTOWE                               O.G.

Konkursy
kl.3-4 Zrób
gniotka
bałwanka.
kl.5-7 Zrób kulę
śnieżną. Prace
przynieść do
17.01.2017r.
do Olgi z kl.7.

ZRÓB TO SAM
GNIOTEK BAŁWAN

.

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

A. Mickiewicz

amp

google

.

.
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          NOWOROCZNE SPOTKANIE 
       Z PRZEDSZKOLAKAMI

Dnia 03.01. 2018r. redaktorki Wiktoria i Lena przeprowadziły wywiad z przedszkolakami na
temat spędzonego sylwestra. Trudno było uzyskać jakieś spójne informacje, ponieważ dzieci
początkowo trochę się wstydziły i nie wiedziały, co powiedzieć. Jednak wychowawczyni pani
Ewa Raczkowska ośmieliła je i poradziła sobie z  tą sytuacją. Pytałyśmy się,  gdzie spędzały
sylwestra i większość z nich odpowiedziała, że w domu z rodzicami i gośćmi, którzy do nich
przyjechali. Podczas wspólnej zabawy oglądali bajki i słuchali piosenek, popijając oczywiście
bezalkoholowego szampana, który najbardziej im smakował.  Na pytanie, czy boją się
fajerwerków i petard, wszyscy odpowiedzieli, że tak, bo są głośne i niebezpieczne. Brawo za
edukacjęI Kolejne pytanie dotyczyło, czy wszyscy z nich zdołali dotrwać do północy, by
powitać Nowy Rok. Niestety, nie wszyscy zrozumieli nasze pytanie, bo nie znali znaczenia
wyrazu północ. Było  naprawdę zabawnie. Poradziłyśmy sobie i z tym problemem.  Po chwili 
nasi milusińscy opowiadali, jak bardzo byli zmęczeni po niesamowitych harcach z rodzicami,
że tak naprawdę nie zauważyli nadejścia Nowego Roku. Wszyscy już dawno spali w swoich
łóżeczkach. A jak Wy spędziliście to święto? W.S. i L.H.

SYLWESTER WE WSPOMNIENIACH PRZEDSZKOLAKÓW 

.. ..
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