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TEMATY RELIGIJNE

Konkurs biblijny- wywiad z panią Małgosią

Mordel

Julia Szpera: - Od ilu lat w naszej szkole odbywa się konkurs biblijny?

Pani M. Mordel: - Konkurs odbywa się od 2 lat.

J. Sz.: - Ilu uczniów bierze udział w tegorocznym konkursie?

Pani M.M.: - W tegorocznym konkursie bierze udział około 10 uczniów.

J.Sz.: - Czy jakiś z naszych uczniów wygrał poprzedni konkurs?

Pani M.M.: - Nie, ale dwóch przeszło do etapu rejonowego.

J.Sz.: - Z jakich ksiąg jest tegoroczny konkurs?

Pani M.M.: - Dla klas 4-6 z Ewangelii według św. Marka, a dla klas 7-8 z
księgi Rut i Tobiasza.

J.Sz.: - W jaki sposób przygotowujemy się do konkursu?

Pani M.M.: - Chętni uczniowie przychodzą na zajęcia "W kręgu biblijnym'',
a  inni uczniowie uczą się sami w domu. 

J.Sz.: Dziękuje za rozmowę:)

Julia Szpera, kl. IV a

TURNIEJ
PAPIESKI
27 listopada odbył się X Turniej
Papieski, którego organizatorem był
Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej
Górze. Naszą szkołę dzielnie
reprezentowały Zofia Trocha i
Jaśmina Klimkowska z klasy VI. W
ogólnej klasyfikacji zajęły 6 miejsce
na 13 szkół, które przyjechały z
całego powiatu. Tegoroczny Turniej
odbywał się pod hasłem „Myśląc
ojczyzna…”, a uczestnicy musieli
wykazać się znajomością trzeciego
rozdziału książki Jana Pawła II
pt.”Pamięć i tożsamość”
dotyczącego ojczyzny, narodu,
państwa, patriotyzmu, historii i
kultury. Dodatkowo każda drużyna
musiała wykonać reklamę w formie
plakatu, zachęcającą młodych ludzi
do miłowania swojej ojczyzny.
GRATULACJE!

Wywiad z Panią katechetką

.

M. Marczenia

.
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KOTY
Koty są niezwykłe! Potrafią widzieć w nocy i szybko
biegać, ale nie tylko to. Mają wiele innych cech, które je
wyróżniają. Jest wiele ras kotów. Koty z bujną sierścią
to: Pers, Maine Coon, czy Kot Brytyjski, natomiast
rasa zupełnie pozbawiona sierści to Sfinks kanadyjski.

Sara Prodous, kl. III

Pers kanadyjski

Słodziaki

KONKURS ZE SŁODZIAKAMI 

W szkole odbył się konkurs dla klas 1-3 "Gang Słodziaków". Był to
konkurs czytelniczy, który składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap
polegał na zbieraniu naklejek za czytanie - po dziesięć minut każdego
dnia. Drugi etap dla każdej klasy był inny. Pierwsza klasa miała za
zadanie  wykonać obrazek na temat "Gangu Słodziaków". Druga klasa
miała wykonać komiks też na temat "Gangu Słodziaków", natomiast 
trzecioklasiści mieli napisać historyjkę z udziałem "Gangu  Słodziaków". 

Ania Mierkiewicz, kl. III

Prace konkursowe

Internet

Internet

A. Mierkiewicz
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Kiermasz

Kup książkę w naszej
bibliotece

W bibliotece można kupić nowe książki z wydawnictwa
"Tania książka". Jest dostępna literatura dziecięca:
baśnie, książki dla najmłodszych w twardych
okładkach oraz łamigłówki. Jeśli jesteś zainteresowany
zakupem tych pozycji, zgłoś się do biblioteki szkolnej!

Oliwia Paczesna, kl. III

.

Międzynarodowy Konkurs
Informatyczny „Bóbr”
Do tegorocznej edycji przystąpiło 27188 uczniów
reprezentujących 2942 szkoły.
Naszą szkołę reprezentowało 54 uczniów. Z
zadaniami konkursowymi zmagali się uczniowie
zarówno klas młodszych jak i uczniowie klas 4-8.
Otrzymaliśmy już wstępne wyniki konkursu.
Najwyższe wyniki w poszczególnych klasach
uzyskali:
W kategorii SKRZAT (uczniowie kl. 2-3)
Kl. 2a - Adam Jarzyna
Kl. 2b - Weronika Fila
W kategorii BENIAMIN (uczniowie kl. 4-6)
Kl. 4a – Gracjan Opaczyński 
Kl. 4b - Maciej Pawłowski
Kl. 5a – Bartosz Rosolik
Kl. 5b - Amelia Najdek
Kl. 6 – Leon Wasilewski, Ryszard Soszka
W kategorii  JUNIOR (uczniowie kl. 7-8)
Kl. 7 – Maksymilian Buda, Konrad Timoszek
Kl. 8 – Aleksandra Polonis
Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi już
niebawem!

DA

.
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Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia

Rzekę pięknych kwiatów mamy, 
tulipanów, róż i bzów. 
Dla nauczycieli  i pracowników szkoły
- Najpiękniejszy bukiet słów
                                                                                           
       ŻYCZY REDAKCJA ''SZALONA PIĄTECZKA''

Martyna
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ANDRZEJKOWO ...
UWAGA!!!  

UWAGA dzieci uważajcie na bujdy o CLOWNIE Z
KOSZALINA!

Nie nabierajcie się na  jego istnienie 
i informacje w stylu: Uwaga! Uażajcie na clowna! On
zabija dzieci!
-  To nieprawda!!!
CLOWN Z KOSZALINA to jest postać FIKCYJNA
skopiowana i przeniesiona do Polski ze Stanów
Zjednoczonych i tyle.

Magda Marczenia, kl. IV a

Ciasteczka z wróżbą
Składniki 

- 2 szklanki mąki pszennej
- 1/2 kostki masła
- 50 g cukru pudru
- łyżeczka soli
- 5 łyżek zimnej wody
- 1 jajko do smarowania

Sposób przygotowania:
Pokrojone w kostkę masło rozetrzyj z mąką. Dodaj
cukier, sól i wodę. Zagnieć ciasto do uzyskania
gładkiej masy. Gotowe ciasto zawiń folią
spożywczą i wstaw do lodówki na ok. godzinę.
Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość ok. 2,5
mm. Wytnij z niego trójkąty, posmaruj rozmąconym
jajkiem, umieść na środku zwiniętą w rulon wróżbę,
połącz ze sobą rogi ciasteczka. Posmaruj z
wierzchu jajkiem, piecz w temperaturze 190 stopni
do zarumienienia (ok. 20 minut).

Clown ...

Wywróż sobie przyszłość!

.

Martyna
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Mamy nowy 
samorząd szkolny !!!

W październiku odbyły się wybory nowego samorządu szkolnego. W
sumie wystartowały 23 osoby. 
Z mojej klasy (IV a) kandydowała Maja Andrykiewicz i na Gracjan
Opaczyński. Ze starszych klas było chętnych więcej osób. Do nowego
samorządu szkolnego wybierą tylko uczniowie naszej szkoły.
W samorządzie szkolnym rozmawia się z panią dyrektor lub panem
wicedyrektorem na temat spraw uczniów oraz organizuje różne imprezy.
Do nowego samorządu szkolnego dostali się następujący uczniowie:
kl. II
Zając Michał i Gonciarz Wiktor
kl. III
Prodous Sara i Adrian Hyla
kl. IV
Marcinkiewicz Maja i Andrykiewicz Maja
kl. V
Wiktorowska Nicola i Mamet Lena
kl. VI 
Cierpica Damian
kl. VII
Miśta Martyna i Jeżycki Jan
kl. VIII
Zając Katarzyna i Walczak Kinga.
Przewodniczącą została Katarzyna Zając, a jej zastępcą - Kinga
Walczak.
GRATULUJEMY !

Julia Kaniowska, kl. IV a

OSP Jarogniewice
dba o
bezpieczeństwo
mieszkańców

W listopadzie trwa akcja polegająca
na zaopatrzeniu  wszystkich
mieszkańców Jarogniewic w
czujniki dymu.Wszystko jest po to,
by każdy z nas mógł spać
spokojnie. Chociaż czujniki te nie
zapewniają w 100%
zabezpieczenia przed pożarem,
dają jednak szybko znać o
zagrożeniu pożarowym.
Jarogniewice są jedyną w
województwie lubuskim (a  może
nawet w Polsce) gminą, która
została w całości wyposażona
przez strażaków-ochotników w
czujniki dymu. Cieszy mnie fakt, że
osobiście brałam udział w tej akcji. 

Alicja Gładysz, kl. IV a

Ala - strażaczka :-)

Przewodnicząca (od prawej) i Wiceprzewodnicząca Samorządu

.

.
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ

Był uroczysty apel, wspólnie z całą Polską zaśpiewany
hymn, biało-czerwone kotyliony, strój galowy i
odpowiednia powaga. - Tak nasza szkoła świętowała
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Montaż słowno-muzyczny, który mieliśmy okazję
obejrzeć, przygotował chór szkolny "Piccolo" pod kier.
p. Renaty Antosik. Dekorację do występu wykonały
panie: R. Antosik i A. Drela. Wzruszające słowa pieśni
patriotycznych oraz rys historyczny dotyczący
odzyskania niepodległości wprowadził wszystkich
obecnych w szczególny nastrój. Na zakończenie
zabrała głos p.Dyrektor, Małgorzata Klinowska, która
przytoczyła słowa Józefa Piłsudskiego: "Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i
spocząć na laurach to klęska". Niech te słowa będą
naszym motto na te szczególne dni (i nie
tylko),obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Źródło: facebook.com/Zespół-Edukacyjny-nr-5-Zielona-
Góra

Cała szkoła na galowo

.

DI

.
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PASOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW

Pani Dyrektor pasuje wielkim piórem

17 października w naszej szkole odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów klas pierwszych.
Po pięknym występie, który z uczniami przygotowała
p. Urszula Najdek, dzieci odważnie złożyły ślubowanie.
Następnie pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na
ucznia.
Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe kolorowe
zakładki, przygotowane przez uczniów klasy III. Po
uroczystości dzieci wraz z rodzicami udały się na
słodki poczęstunek.

Źródło: https://ze5zgora.edupage.org

AU
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Redakcja "Szalonej Piąteczki"

Prawie cała Redakcja

Redakcja gazetki szkolnej "Szalona Piąteczka" to grupa
uczniów, którzy piszą dla Was o tym, co ważnego dzieje
się w naszej szkole.

Staramy się docierać wszędzie i do wszystkich oraz wyszukiwać takie
tematy, które mogą Was zainteresować. Jesteśmy także otwarci na
Wasze propozycje. 

Jeśli chcecie nas o czymś poinformować lub przesłać nam jakieś zdjęcia
do gazetki, albo Wasze prace (artykuły, opowiadania, bajki, recenzje,
plakaty, komiksy … ), to piszcie do nas na adres e-mail:
szalonapiateczka@gmail.com, albo po prostu przyjdźcie na spotkanie koła
dziennikarskiego!!! Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 8.00 w
sali nr 15. 

Nie bójcie się! - Razem możemy stworzyć coś
wyjątkowego !!!

Nasze gazetki znajdziecie na stronie:
http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/ochla
Życzymy Wam miłej lektury!
- Redakcja

Skład Redakcji
"Szalonej Piąteczki":

Oliwia Paczesna
Sara Prodous
Ania Mierkiewicz
Julia Szpera
Magda Marczenia
Julia Kaniowska
Ala Gładysz
Martyna Wawrzyniak

Redaktor naczelny, opiekun koła
dziennikarskiego:

pani Ania Urbańska

Dołącz
do nas !!!

Martyna
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SPORT

II TURNIEJ MLTS

W Drzonkowie 17 listopada  rozegrano drugi turniej
Miedzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego. W kategorii
kadetów zwyciężył Maksymilian Buda, a w kategorii
młodzików drugie miejsce zajął Kacper Buda. 
Gratulujemy!!!

Nasi tenisiści stołowi

BRZECHWOMANIA

Etap szkolny konkursu czytelniczego
"Brzechwomania" został rozstrzygnięty! Pierwsze trzy
miejsca powędrowały do uczennic klasy III: Ani
Mierkiewicz (I miejsce), Hanny Jagielik (II Miejsce) i
Zosi Pilarczyk (III miejsce). Dziewczynki
reprezentowały naszą szkołę w konkursie miejskim,
gdzie zabrakło im tylko 3 punktów, aby dostać się do
finału!!! Gratulujemy !!!

KONKURSY

Brzechwomaniaczki

Dwa medale na Miejskich
Igrzyskach dzieci w tenisie
stołowym 

W Drzonkowie rozegrano Miejskie Igrzyska Dzieci w
tenisie stołowym. Naszą szkołę reprezentowały dwie
drużyny: dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt w
składzie: Weronika Krupa i Dagmara Zawrotniak zajęła
3 miejsce, a chłopców w składzie: Kacper Buda i Julian
Urbanek zajęli 2 miejsce i uzyskali awans do półfinałów
wojewódzkich.
Gratulujemy wyników !!!

Brawo !!!

.

au

.
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Pokoloruj i wytnij

Kartka do wycięcia
Przedszkolankowo.pl
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