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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 15
ul.Kętrzyńskiego 10
10-507, Olsztyn

Numer 14 01/19

  WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
                   w Szkole Podstawowej nr 15

     W tym roku po raz kolejny w naszej
szkole zorganizowano Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Nauczyciele
zorganizowali Serduszkową Kawiarenkę
z pysznymi ciastami od naszych
rodziców. Dużym zainteresowaniem
cieszył się Pchli Targ oraz zabawy  z
ciekawymi fantami za niewielki grosz. W
programie  było jeszcze 9. Orkiestrowe
Dyktando Ortograficzne- z relacji
piszących dyktando w tym roku było
bardzo trudne. Wiejska Chata zapraszała
na pyszny bigos i ciepłą kaszankę z
musztardą. Odbył się również 7.Bieg
Policz się z Cukrzycą, na który co roku
przybywa dużo chętnych amatorów
biegania. Więcej informacji w środku
numeru.

.
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    BIEG POLICZ SIĘ       
        Z CUKRZYCĄ

.

Termin: 13 stycznia 2019 r.                                         
Godzina : 12.00-(czyli w samo południe)                   
Miejsce: plac przed OLSZTYŃSKIM RATUSZEM 
Organizator : Szkoła Podstawowa nr 15  
Cel zbiórki: Bardzo słuszny ! – 7.Bieg „Policz się z
cukrzycą” WOŚP !   
  To już po raz siódmy nasza szkoła , czyli Pani
Barbara Bogacz- dyrektor SP nr 15 oraz Pani
Elżbieta Sochacka-Popik  zorganizowały dla
Olsztyna ten cudowny bieg.                                       
Dystans czterech kilometrów trzeba było pokonać
ulicami Piłsudskiego, Dworcową i Kętrzyńskiego.
Meta jak zwykle była na parkingu w SP nr 15 , czyli w
naszej szkole. W biegu wzięło udział ponad 200
uczestników (oraz pieski), niektórzy po raz pierwszy,
ale wielu to stali uczestnicy.
  Po biegu zawodnicy zostali zaproszeni na pyszną
 grochówkę i kiełbaski z ogniska. Dla uczestników
biegu przygotowano medale i  każdy zawodnik miał
charakterystyczną pomarańczową koszulkę, zostały
one ufundowane przez sponsorów naszego biegu,
którym serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą
współpracę i wsparcie w działaniach.
 P.G

.

.
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Występy wokalne umilały czas gościom.

.

.

.
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        Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy             
                  w Szkole Podstawowej nr 15

       Chociaż to niedziela i każdy lubi dłużej pospać,
ale w naszej szkole dzieją się takie ciekawe rzeczy,
że szybko zjadłam śniadanie i przybiegłam do niej
aby uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu.
Nauczyciele organizują dla nas i naszych rodziców
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  W tym roku
ta nietypowa orkiestra gra po raz dwudziesty siódmy.
To ponad dwa razy tyle co mam lat. Wielkie granie na
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. W szkole nauczyciele zorganizowali
Serduszkową Kawiarenkę z pysznymi ciastami od
naszych rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszył
się Pchli Targ oraz zabawy  z ciekawymi fantami za
niewielki grosz. W programie  było jeszcze                 
9. Orkiestrowe Dyktando Ortograficzne- z relacji
piszących to dyktando w tym roku było bardzo
trudne, a Mistrzem Ortografii 2019 została mama
naszego kolegi z klasy, której serdecznie gratuluję.
Poza tym była jeszcze Wiejska Chata, która
zapraszała na pyszny bigos i ciepłą kaszankę z
musztardą. Ja skusiłam się na ciepłą kiełbasę z
ketchupem. W sumie udało się zebrać prawie           
3 tysiące złotych, które zostały przekazane do 
Fundacji WOŚP. 
Julcia
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      NASI   WOLONTARIUSZE 
                       WOŚP

.

.

    Jedenastu wolontariuszy reprezentowało naszą
szkołę (SPnr15) podczas wielkiego finału WOŚP w
Olsztynie. 
Byli to: Nataniel z 5a, Sebastian z 5c, Amelka z 6c,
Jakub, Staś i Wojtek z 6a, Marika z 7c, Agata z 8b,
Gabrysia i Magda z 8c oraz Pani Ola- nasza
wychowawczyni.
    Każdy wolontariusz otrzymał puszkę i czerwoną
koszulkę, po której można było go rozpoznać z
daleka, że zbiera pieniądze dla fundacji WOŚP na
specjalistyczny sprzęt dla szpitali dziecięcych. Każdy
mógł wrzucić choćby jeden grosik aby wspomóc ten
szczytny cel. 
. Zostanie wolontariuszem WOŚP w naszym
mieście  nie jest takie trudne, otóż należy zrobić to
przez Internet na stronie wospolsztyn . W przyszłym
roku może więcej uczniów weźmie udział w tym
wspaniałym przedsięwzięciu. Wolontariusz to taka
osoba, która bezinteresownie niesie pomoc innym i
czerpie z tego satysfakcję.                                           
    Gratulujemy naszym uczniom, że tak godnie
reprezentowali nas w naszym mieście.  A&M

.

.
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     W tym roku szkolnym po raz 9. Odbył się
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ
o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY SP nr 15           
 p. BARBARY BOGACZ. 
Ten turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach
dziewcząt i chłopców rocznik 2008 (i młodsze)-
single. W tym roku wzięło udział 44 zawodników z
ośmiu olsztyńskich szkół podstawowych (SP2, SP6,
SP7, SP15, SP19, SP29, SP30, SP33).                       
  Rywalizacja była naprawdę zacięta, ale każdy z
uczestników przestrzegał wszelkie zasady gry.         
  W turnieju najlepiej poradzili sobie uczniowie ze
szkoły SP7 zdobywając dwa pierwsze miejsca (w
obu kategoriach: dziewcząt i chłopców) oraz po
jednym drugim miejscu i trzecim miejscu.                   
    Wszyscy zawodnicy otrzymali ufundowane przez
sponsorów turnieju prezenty, a finaliści dodatkowo
puchary i medale. GRATULUJEMY !
Z &D

         9. MIKOŁAJKOWY TURNIEJ  MINI PIŁKI           
                     SIATKOWEJ w SP nr 15

.
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      LIST DO JURKA       
            OWSIAKA

Jeszcze tylko podpisy uczniów z całej szkoły i list będzie gotowy.

                        
       Wszyscy byliśmy smutni z powodu rezygnacji z
pełnienia funkcji prezesa WOŚP Pana Jurka
Owsiaka, która nastąpiła tuż po śmierci Prezydenta
Gdańska. Wtedy w klasie 6c narodził się pomysł
napisania listu do Jurka Owsiaka, aby go wesprzeć i
prosić o to żeby wrócił na swoje stanowisko
dowodzenia fundacją WOŚP.                                       
   Już dziś wiemy, że Pan Jurek postanowił powrócić
na swoje dotychczas zajmowane stanowisko i
dowodzić swoją fundacją, która od ponad ćwierć
wieku robi dużo dobrego dla społeczeństwa. Jednak
wtedy byliśmy bardzo smutni, a  Amelka z klasy 6c
napisała wzruszający wiersz do Pana Jurka.
Następnie zrodził się pomysł aby wysłać list,
podpisany przez wszystkich uczniowie z naszej
szkoły, którzy czuli wtedy potrzebę wsparcia tak
wspaniałego człowieka.             List został wysłany 18
stycznia 2019 r. i teraz czekamy, może otrzymamy
odpowiedź. A.Z

.
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Przygotowany list do Jurka Owsiaka.

Uczniowie składają podpisy pod listem.

     UCZENNICE KLASY 6c NAPISAŁY LIST DO       
                     JURKA OWSIAKA

.

.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 14 01/2019 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLProsto z 15-ki

         ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

      W dniu 30 listopada byłyśmy na zbiórce żywności
w sklepie Malwa Społem w Olsztynie. Kornelia, Zuzia
i ja –Dominika, miałyśmy  wyznaczone godziny
zbiórki od 13.00 do 16.00. Na miejscu dostałyśmy
pomarańczowe koszulki  i plakietki wolontariusza
oraz specjalne ulotki. Ulotki dawałyśmy każdej
osobie, która weszła do sklepu., aby poinformować
klientów o tej akcji.
To była ogólnopolska akcja zorganizowana przez
Bank Żywności, której celem jest zebranie jak
najwięcej żywności dla  ubogich rodzin i osób
starszych dotkniętych biedą.
    W naszym sklepie ludzie o dobrym sercu wkładali
do specjalnego kosza : mąkę, butelki oleju,
makarony, kasze, cukier, konserwy, słodycze i inne
produkty z przedłużonym terminem do spożycia. W
trakcie kilku godzin nasz ogromny kosz zapełnił się
po brzegi dzięki ludziom dobrej woli. W przyszłym
roku też weźmiemy udział w tej akcji.

Dominika 

. .
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                         KLASOWE WIGILIE 

Uczniowie klasy 6c.

 
       Przed Bożym Narodzeniem w naszej szkole
odbywają się wigilie klasowe, a wygląda to tak, że
każda klasa przygotowuje sobie poczęstunek .     
 Na stołach można zobaczyć pyszne pierogi z
kapustą, ciepły barszcz czerwony,  krokiety z
grzybami lub po prostu wspaniałe ciasta i ciasteczka,
słodkie cukierki, soczyste pomarańcze, a wszystko
przygotowane przez naszych rodziców.                     
     Przed wigilią wszyscy pomagają w ustawieniu
stołów i krzeseł. Nasza klasowa wigilia odbywa się
wspólnie ze wszystkimi klasami piątymi. Wszyscy
łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia
płynące prosto z naszych serc.  Po wigilii byliśmy
zaproszeni na występy uczniów z naszej szkoły oraz
bożonarodzeniowy występ uczniów  ze szkoły w
Gurjewsku. Wszystko było bardzo ciekawe, wspólnie
śpiewaliśmy kolędy. Po występach poszliśmy do
domów i tam, odpowiednio nastrojeni, oczekiwaliśmy
na nadejście świąt.
Julia

.
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    PRZYGODA DOBRA  NA KAŻDY WIECZÓR

Cześć! 
  Na mikołajki w grudniu, otrzymałam książkę pt. „Explorer Academy: Akademia Odkrywców. Tajemnica
mgławicy”, której autorką jest Trudi Trueit. Muszę Wam powiedzieć, że „połknęłam” ją w jeden wieczór  i
teraz chciałabym zachęcić Was do przeczytania jej.
   Opiszę ją teraz dla Was w kilku słowach. Jest to powieść fantasy dla młodszych nastolatków. Myślę, że
idealna dla jedenastolatka lub dwunastolatka.  Jej bohaterem jest 12- letni Cruz Coronado, który opuszcza
swoją ukochaną wyspę Hawaje, i rozpoczyna naukę w niezwykłej szkole- Akademii Odkrywców.
 Do tej szkoły uczęszczają uczniowie z różnych krajów, główny bohater zawiązuje nowe przyjaźnie i bardzo
dobrze czuje się w nowym miejscu. Jednak w szkole nie ma typowych lekcji, tylko inne intrygujące zajęcia,
przygody i doświadczenia wymagające dużej kreatywności. Cruz  między pasjonującymi lekcjami, łamaniem
szyfrów, nawiązywaniem nowych przyjaźni i niesamowitymi wirtualnymi ekspedycjami musi znaleźć czas,
by odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: Co jego rodzinę łączy z pewną tajemniczą organizacją?
   Więcej już Wam nie napiszę, ponieważ nie chcę zdradzać wszystkiego. Jedynie dodam, że książka jest
wykwintną ucztą dla umysłu. Zakończę w tym miejscu mój opis i mam nadzieję, że biegniecie już do
księgarni. Polecam. Kasia
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Pyszne kanapki dla każdego.

     Dobrze jest zacząć miło dzień, bo wiadomo- jak
od rana mamy dobry nastrój, to i dzień mija lepiej i
przyjemniej. Nic tak nie wprawia w dobry humor jak
pyszne i pięknie wyglądające śniadanie. Każdy lubi
jeść kanapki, a jeśli są one przygotowane z odrobiną
fantazji to na pewno lepiej smakują.Kanapka to
najłatwiejsze i najszybsze danie na świecie. Każdy
potrafi ją zrobić, ale nie każdy wie, jak przygotować ją
tak, żeby nadawała się dla dziecka oraz  dostarczyła
mu niezbędnych składników odżywczych. Kanapkę
można przygotować prosto i szybko. Równie łatwo ją
zjeść, bo nie potrzeba do tego sztućców. Chyba
właśnie z tych powodów jest tak popularna. W
dodatku tak samo dobrze smakuje w domu, jak i na
pikniku – łatwo ją zabrać ze sobą niemal wszędzie.
Choć w wielu sytuacjach trudno z kanapek
zrezygnować, to ich nadmiar w codziennym menu
wcale nie jest zdrowy! I nie każda kanapka jest dobra.
Powinna być skomponowana podobnie jak drugie
danie obiadowe: produkt zbożowy (skrobiowy),
produkt białkowy i warzywa. MM
 

.
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