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                            SZKOLNE JASEŁKA

    6 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wystąpili w
szkolnych jasełkach. Przedstawienie odbyło się w OSP w Mnichu.
Opowiadało  o tym, że w święta trzeba spędzać dużo czasu z
rodziną. Występowali aktorzy oraz zespoły flażolecistów oraz
dzwonków, grupy taneczne Śpiewał także  chór, a Pani od muzyki
grała na pianinie. Wszyscy mieli przepiękne stroje. Przyszło
bardzo dużo ludzi, głównie rodzice występujących dzieci. Dużą
uwagę przyciągnęły również przepiękne dekoracje oraz śliczna
stajenka. Różne osoby prezentowały też swoje talenty, były
śpiewy, gra na saksofonie i na skrzypcach. Przedstawienie trwało
około dwóch godzin. Publiczności bardzo się podobało.  Na koniec
jasełek pani dyrektor złożyła noworoczne  życzenia. Wszyscy
wyszli bardzo zadowoleni.  
                                                 
                                                                  Red. Monika Górecka  

.

                      UCZYMY SIĘ RATOWAĆ
          RAZEM Z DRUHAMI Z MNISKIEJ OSP

   
      24 stycznia 2018 roku druhowie z jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mnichu przeprowadzili dla uczniów naszej
szkoły warsztaty z zakresu z pierwszej pomocy organizowane
w ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować".  Młodzież
została podzielona na grupy ćwiczeniowe.
 Uczniowie mieli okazję uczyć się jak opatrywać rany,
dowiedzieli się w jaki sposób reagować w sytuacjach nagłych
takich jak wypadek, ćwiczyli resuscytację oraz  układanie
poszkodowanego w  pozycji bocznej bezpiecznej. 
Serdecznie dziękujemy !

.
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                  KARNAWAŁOWA KRZYŻÓWKA

Karnawał

1.Nowy...
2.Karnawałowe ciastka.
3.Zimowa przerwa od szkoły.
4. podczas balu przebierańców.
5.... karnawałowy
6.Niejedna podczas karnawału
7.Ostatni dzień karnawału
8.... czwartek, w lutym, dzień jedzenia pączków i
innych słodkości.

 

                 Samo święto pożegnania starego
 i powitania Nowego Roku narodziło się
dopiero na przełomie XIX i XX wieku. 
   Początkowo obchodzono je tylko w
bogatszych warstwach społeczeństwa,
stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia
uboższych ludzi. Na początku XX wieku
pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania
nocy sylwestrowych. Na przykład w
Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w
Hiszpanii od 1909 wraz z każdym
uderzeniem zegara zjada się jedno
winogrono.
     W wielu państwach tradycyjnym trunkiem
jest wtedy szampan (dla dorosłych)
                            

                  
                    WITAMY NOWY ROK 2018

.

Szymon Horak

Julka Copija
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               Humor

Gazetkę redagują:
 Julia Copija, Monika Górecka, Szymon Horak, Agnieszka Hutnicka, Jeremiasz Moroz,
Anna Pudełko

Co jest zielone i niebieskie i pływa w stawie?
Żaba w jeansach.

Nauczyciel zwraca się do uczniów:
- Osoba, która odpowie na moje następne
pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do
domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis
pod nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do widzenia.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy
od siebie.

Smile

                 SŁODKIE FAWORKI

Składniki:
1,5 szklanki maki
40 g masła
4 żółtka
4 łyżki śmietany
1 łyżeczka proszku do pieczenia
cukier puder do posypania

Sposób wykonania:

do miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia, dodaj
miękkie masło, śmietanę i żółtka. Ciasto przełóż na
stół i dokładnie zagnieć tak, by stało się elastyczne.
Zawiń ciasto w folie aluminiową i odłóż do lodówki na
30 min. Schłodzone ciasto rozwałkuj na jak najcieńszy
placek, podsypując lekko mąka, żeby się nie przykleiło
do stołu. Rozwałkowane ciasto potnij na romby i w
środku każdego rombu zrób nacięcie. każdy faworek
przepleć przez otwór w środku i połóż na płaską
blachę wysmarowaną masłem. Piecz 8-10 min w
temperaturze 180 C. Ostudzone posyp cukrem
pudrem.

Smacznego!

Strona internetowa szkoły:

www.sp.mnich.pedagogika.net
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