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                          UŚMIECHNIĘCI                                   
          WRÓCILIŚMY DO NASZEJ SZKOŁY  !

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19.

Ten dzwonek obwieścił koniec naszych wakacji.

   Żegnajcie góry, lasy,                               
   morze i piękne jeziora,                           
   wakacje się skończyły,                           
   nadeszła nauki pora.                           

           Mamy już nowe książki,                 
          zeszyty i przybory,                           
           wypoczęci i weseli,                         
          wracamy znowu do szkoły.
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           CO NOWEGO 
                                W NASZEJ SZKOLE ?

    
      Niedawno skończyły się wakacje i wróciliśmy do
szkoły. A w naszej szkole pojawiło się 96
nowiuteńkich żółto-szarych szafek. Do szkoły
uczęszcza prawie 600 uczniów, więc jak można się
domyślić tylko niewielu cieszy się z nowej szafki.
Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać
na swoją szafkę. Uwierzcie nam, że warto. Dzięki
nim możecie mieć lżejsze plecaki.  W tym roku
szkolnym zatrudniono siedmiu nowych nauczycieli,
my mamy nowego Pana od WF-u i nową Panią od
historii. Inne klasy również cieszą się z nowego
nauczyciela od religii, matematyki, fizyki i języka
polskiego. Piątoklasiści mają nowe przedmioty takie
jak geografia i biologia.  Niedługo wprowadzone
zostaną  „aktywne przerwy” na Sali gimnastycznej.
Chętni uczniowie, którzy lubią sport, będą mogli
przyjść na salę gimnastyczna i pograć w zbijaka,
pokręcić hula-hoop lub poodbijać piłkę z kolegami. No
i hit tego roku niebawem będziemy mieli nowe
boisko.                                                                   
 Pozdrawiamy i zachęcamy do korzystania ze
szkolnych atrakcji.  Zuzia i Julia z klasy 5c Nowe szafki

Nie możemy się doczekać nowego boiska. Prawie 100 nowych szafek.
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                   RUSZYŁ REMONT NASZEGO                 
SZKOLNEGO BOISKA

     Gdy wróciliśmy do szkoły po
wakacjach to zmartwił nas widok
starego boiska. Liczyliśmy, że w
czasie wakacji zostanie ono
zrobione. Jednak już na początku
drugiego tygodnia września
rozpoczął się remont. Najpierw
postawiono dużą metalową budę,
w której zapewne trzyma się
narzędzia. Potem rozkopano i
wywieziono starą nawierzchnię
boiska, a następnie panowie z
firmy budowlanej zaczęli
wygładzać powierzchnię i
zamknęli teren budowy oraz
szkolny parking. Utrudnienia z
tym związane nas nie martwią.

     Wykonywane prace są bardzo
ciężkie, ale robione są rzetelnie.
Codziennie obserwujemy z
klasowych okien jak postępuje
budowa naszego nowego boiska.
Najciekawsze są zwinne małe
koparki, które szybko przenoszą
ziemię w różne miejsca. Na
szczęście pogoda jest dobra,
świeci słońce i jest sucho, więc
prace mogą posuwać się do
przodu. Panowie z firmy
budowlane pracują do późnych
godzin wieczornych, a nawet i w
sobotę. Z każdym dniem boisko
nabiera kształtów i niebawem
będzie nas cieszyć.
     My już nie możemy się
doczekać kiedy będziemy mogli
pograć na nowym
wielofunkcyjnym boisku.
Dominika i Julka z 5c

Boisko nabiera kształtów

Zrywanie starej nawierzchni.
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NASZE 
    WAKACYJNE             
            WSPOMNIENIA !

   

    W wakacje dużo dni spędziłam w domu, tylko dwa
tygodnie byłam na koloniach w Międzyzdrojach. Tam
było bardzo ciekawie, ponieważ mieliśmy wycieczki
promem do Danii i Niemczech. Pod koniec wakacji
pojechałam na wieś do mojego starszego brata. Tam
chodziłam na grzyby, jeździłam na rowerze i
chodziłam na spacery. Moje wakacje mogę zaliczyć
do udanych.                   Klaudia 5c

Mój najszczęśliwszy czas w wakacje to był wyjazd
nad morze. Uczyłem się surfować na desce. Jestem
z siebie dumny, chociaż często spadałem z deski.
Każdemu polecam  wyjazd nad morze, można się
opalać i wypoczywać na piasku. Jarek 5c

    W te wakacje byłem na skateparku w Warszawie,
jeździłem tam na hulajnodze. Uczyłem się nowych
trików. Oprócz tego grałem w moją ulubioną grę na
komputerze, jeździłem na rowerze, grałem w piłkę
nożną z kolegami. I tak szybko minęły moje
wakacje.    Damian 5c

   W wakacje byłem w Energylandii i poszedłem z tatą
na wszystkie kolejki. Było niesamowicie ciekawie,
chociaż czasami czułem przerażenie. Byłem też u
babci, stworzyłem tam własną zjeżdżalnię wodną.
Pojechałem też w góry, ale niezbyt mi się tam
podobało, ponieważ musiałem dużo chodzić.       
  Bruno 5c

  Dla mnie wakacje były nudne… Chociaż czasem
wyjeżdżałam nad morze Bałtyckie. Byłam tam
trzykrotnie. Większość czasu spędziłam w domu.
Rodzice proponowali mi wyjazd do babci, ale nie
chciałam. Myślę i mam nadzieję, że następne
wakacje nie będą aż tak nudne. Magda 5c
   
    W te wakacje byłem w Toruniu i nad morzem.
Odwiedziłem toruńskie muzeum piernika,
Spacerowałem po starówce i kupiłem dużo
ciekawych pamiątek. Nad morzem często kąpałem
się i jadłem pyszne lody. Piotr 5c

Toruńskie pierniki

Super przeżycia w Energylandii.

Plaża nad naszym morzem.
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Patrol z klasy 4d

              ŚWIATOWY DZIEŃ 
                              TABLICZKI MNOŻENIA

     
    W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza szkoła
wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia,
akcji której celem jest propagowanie umiejętności
mnożenia. Uczniowie sprawdzają czy dorośli
tabliczkę mnożenia znają. 
     Jeden z patroli składający się z uczniów klasy 4d
odwiedził różne instytucje znajdujące się na naszym
osiedlu. Była to Państwowa Szkoła Muzyczna gdzie
uczniowie zaszli do gabinetu Pani Dyrektor.
Następnie Przedszkole Miejskie i znów wizyta w
gabinecie Pani Dyrektor oraz gabinet naszej Pani
Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 15.
    Uczniowie z patrolu byli bardzo zadowoleni z
wyników przeprowadzonych "badań". Stwierdzili, że
znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych jest
na bardzo dobrym poziomie. A warto przypomnieć,
że rozwiązując zadania z tabliczki mnożenia dorośli
nie mogą używać kalkulatorów. Można tylko mnożyć
w pamięci - bez użycia papieru i długopisu.
Julia
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       UWAGA !     RUSZYŁA SZKOLNA                       
                  KAMPANIA PRZEDWYBORCZA

          

     Szkoła „rozkręca” się na dobre - trzeba wybrać
przewodniczącego, a to nie łatwe. Chętnych jest
więcej niż miejsc w zarządzie Samorządu
Uczniowskiego. Zainteresowani uczniowie wywiesili
już swoje plakaty na szkolnych korytarzach, ale
myślę, że poważna walka o głosy wyborców nastąpi
na kilka dni przed terminem wyborów (tak jest też w
prawdziwej polityce).                                                     
    Przeczytałam wszystkie pomysły zamieszczone
na plakatach kandydatów i najbardziej podobały mi
się propozycje zorganizowania dnia pupila, pisanie
listów do powstańców i doprawianie potraw na
stołówce szkolnej. Te inicjatywy do mnie
przemawiają- na pewno zagłosuję! A Tobie co się
spodobało? Komu oddasz swój głos? Zastanów się,
czasu jest nie wiele na podjęcie decyzji. Każdy głos
się liczy, a szkoła czeka na aktywnego
przewodniczącego.                   MMA

..
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UCZYMY SIĘ UDZIELAĆ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ

Nauka resuscytacji.

Opatrywanie zwichniętej kostki. Opatrywanie rany głowy.

     Jesteśmy dziewczynami z klasy Vc i w tym roku
szkolnym uczestniczymy w zajęciach ratownictwa
przedmedycznego. Raz w tygodniu spotykamy się i
uczymy udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.
    Do tej pory nauczyliśmy się układać osobę
poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej,
resuscytacji, opatrywanie skręconej kostki,
opatrywanie głowy oraz niesienie pomocy osobie z
atakiem epilepsji. 
   Uczymy się, aby móc bez strachu udzielić pomocy
przedmedycznej oraz chcemy wziąć udział w
Mistrzostwach Ratownictwa Przedmedycznego dla
szkół, które odbędą się pod koniec maja przyszłego
roku.
    Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia
obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu
zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb
ratowniczych (straż pożarna, policja), a także
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. I my
się tego uczymy pod czujnym okiem naszej
wychowawczyni.                        Zuzia i Dominika.
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  16. Dni Nauki i Sztuki

.

.

Czary mary

Strach się bać!

 
   26 września rozpoczęła się w Kortowie tradycyjna,
trzydniowa impreza, popularyzująca naukę. Program
16. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki organizowanych
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wspólnie z
partnerami, zapowiadał się bardzo ciekawie.
 Nasz wychowawca zadbał o wyjście na wiele
ciekawych zajęć. Byliśmy w Katedrze Ogrodnictwa,
gdzie dowiedzieliśmy się dużo informacji o różnych
roślinach. Ja zapamiętałam, że rośliny ogrodnicze to
niezwykłe bogactwo surowców dietetycznych i
kosmetycznych.                                                         
 Poznaliśmy  mało znane gatunki owoców i warzyw
występujące w uprawie w strefie klimatycznej Polski.
Jakie posiadają właściwości lecznicze i odżywcze
oraz jak można je wykorzystać w praktyce.
Oglądaliśmy zioła i warzywa, które są bogatymi
źródłami substancji o właściwościach leczniczych i
prozdrowotnych. Było bardzo ciekawie a Pani
prowadząca zajęcia miła i cierpliwa dla nas.               
   Następnie poszliśmy obejrzeć wystawę kolorowych
motyli oraz wystawę zdjęć z Islandii. W przyszłym
roku też pójdziemy do Kortowa na zajęcia.
MMS
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Obierz 2 jabłka.

Pokrój jabłka w kostkę.

Zlepiamy ciasto z farszem.

Rożki gotowe.

   KĄCIK ŁASUCHA -
               JABŁKOWE ROŻKI

   Cześć!
Dzisiaj mam dla wszystkich łasuchów prosty przepis
na pyszne jabłkowe rożki z ciasta francuskiego.
SKŁADNIKI:
Jedno opakowanie ciasta francuskiego, 2 jabłka,
łyżka cynamonu, łyżka cukru waniliowego, jedno
białko z jaja kurzego, 

WYKONANIE:
1.Myjemy i obieramy dwa jabłka, kroimy je w bardzo
drobną kostkę. Do pokrojonych w kostkę jabłek
dodajemy cynamon i cukier waniliowy. Mieszamy.

2.Ciasto francuskie kroimy w kwadraty ok.8cm na
8cm. Każdy bok kwadraciku smarujemy kurzym
białkiem, a następnie kładziemy na nim łyżkę farszu
jabłkowego. Składamy kwadraciki w kształt trójkąta i
zlepiamy boki. 

3. Układamy rożki na papierze do pieczenia i
wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na
około 15 minut. 
                    Życzę Wam smacznego!
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