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                     MIKOŁAJ O NAS NIE ZAPOMNIAŁ

       W NUMERZE:   Pomimo braku śniegu za oknami, 6 grudnia w piątek w naszej
szkole w Czernięcinie mieliśmy zaszczyt gościć św. Mikołaja.
Dotarł do nas z workiem pełnym prezentów, z czego wszyscy
uczniowie bardzo się ucieszyli. Na życzenie Mikołaja wszystkie
dzieci wspólnie zaśpiewały kolędy: ,, Był pastuszek bosy” i
„Świeć gwiazdeczko mała świeć”. Następnie cała szkoła ustawiła
się w pociąg od przedszkolaków po klasę VIII. 
   Mikołaj osobiście wręczał paczki obecnym dzieciom i uczniom.
Było dużo radości i uśmiechów. U naszych młodszych kolegów
na twarzach pojawiły się jednak strach i przerażenie, ale to tylko
potwierdziło, że maluchy wierzą w św. Mikołaja. 
   W tym właśnie wyjątkowym dniu w naszej szkole prawie
wszyscy uczniowie mieli na swoich głowach czerwone czapki.
Kto jej nie miał niech żałuje! Każdy, kto ją posiadał otrzymywał
dodatkowy prezent, a mianowicie zwolnienie z odpowiedzi na
lekcji. Bardzo ubolewam, że taki wyjątkowy dzień jest tylko raz w
roku. 

Martyna Brodaczewska
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Mali cukiernicy - pieczenie pierników     

Matematyczne hafty 
na gazetce 

Haftowany anioł

W ramach innowacji pedagogicznej „Przygoda z
matematyką” na lekcjach matematyki uczniowie z klas
V-VIII zapoznawali się z zasadami wyszywania
wzorów powstających na skutek przecinania się
odcinków. Rezultaty ich pracy można podziwiać na
gazetce szkolnej, tuż przy wejściu po lewej stronie.
Można się przekonać, że taki haft może być wspaniałą
ozdobą świąteczną lub wykonanym własnoręcznie
podarunkiem. Piękna ramka i prezent gotowy! 

Red.

Wałkowanie ciasta

     W naszej szkole piątego grudnia przedszkole
zakasało rękawy i zabrało się za pieczenie
świątecznych pierników. Pod opieką i kontrolą
nauczycielek dzieci wałkowały i wycinały rozmaite
kształty: misie, gwiazdki, ludziki, serca i wiele innych.
Później pierniczki lądowały w piekarniku. Po
upieczeniu i wystygnięciu dzieci zabrały się za
dekorowanie ciastek. Ozdobione pierniczki były
prawdziwym smakołykiem, a korzenny zapach unosił
się po całej szkole i zwabił do siebie niejednego
łasucha.

  Amelia Dziura

Przepis na pierniczki
2 jaja i ¾ szkl. cukru – razem ubić,
5 dag margaryny – roztopić,
20 dag miodu,
1 przyprawa do pierników,
1 łyżeczka sody,
1 łyżeczka amoniaku,
70 dag mąki.
Składniki połączyć, zagnieść ciasto, wyrabiać,
rozwałkować i wykrawać ciasteczka. Piec ok. 8-10
minut. Smacznego! 

Fot. A.B.

Fot. A. Sz.
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Lodowisko i kino

Zbiórka starych telefonów 

Na łyżwach

.

Plakat

Redakcja przypomina o zbiórce starych telefonów
komórkowych w ramach Akcji Sprzątanie świata –
Polska 2019 „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”.
Telefony można wrzucać do tekturowego pudełka
oznaczonego logo Fundacji Nasza Ziemia
umieszczonego na dolnym korytarzu - po prawej
stronie od wejścia do naszej szkoły.

    Dnia 12 grudnia 2019 roku odbyła się wycieczka do
Lublina. W planie wycieczki było lodowisko ICEMANIA
oraz film w kinie #Jestem M. Misfit.
 Na lodowisku spędziliśmy czas w bardzo miłej
atmosferze, co prawda nie wszyscy skorzystali z
możliwości podszkolenia się lub po prostu dobrej
jazdy (dla umiejących jeździć:-)) ale czas ten minął
bardzo szybko. Oprócz kilku otarć na stopach udało
się nam całymi i zdrowymi opuścić lodowisko. Miłe
było uczucie widząc na łyżwach również naszych
opiekunów co mobilizowało do poprawy swoich
umiejętności.
    Po wyczerpującym czasie jazdy na łyżwach
udaliśmy się do centrum handlowego Plaza aby coś
zjeść i obejrzeć film. Film który oglądaliśmy w moim
odczuciu był trochę śmieszy jednak zabrakło w nim
pokazania właściwych zachowań w sytuacji
dokuczania słabszym a w przypadku tego filmu -
osobom, które próbują mieć własne zdanie i
zainteresowania - ale to tylko moje odczucia. Ocenę
filmu jako całości pozostawiam pozostałym
uczestnikom wycieczki według własnych odczuć,
wartości i potrzeb chociażby z uwagi na to, że wyjazd
do Lublina obejmował klasy od 4 do 8. Taki przedział
wiekowy to różne upodobania co do filmu, np. dla
jednych mógł być po prostu śmieszny, dla innych
pokazywał własne słabości, a jeszcze dla innym
mogło podobać się, że byli młodzi i fajni youtuberzy -
aktorzy. Sądzę, że gdy pojawi się okazja ponownego
wyjazdu na pewno chętnie skorzystam! Lubię i chcę
poznawać świat a każda aktywność wpływa na nasze
samopoczucie.

Patka Krzyszczak

Z. D.

.

Nasza
Ziemia
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Świąteczny nastrój w szkole 

   Z okazji zbliżających się świąt nasza szkoła postanowiła zorganizować konkurs, ale nie taki zwykły…
Zasady konkursu polegają na samodzielnym wykonaniu ozdób oraz oddania klimatu świąt Bożego Narodzenia.
Najpiękniejszy wystrój klasy będzie nagrodzony. Po ogłoszeniu konkursu wszyscy zaczęli tworzyć własne
prace. Niektóre klasy zrobiły mniej swoich własnych dekoracji,
a inne więcej. W klasach pojawiły się choinki, łańcuchy, światełka, stroiki itp. Rozstrzygnięcie konkursu będzie
17 grudnia 2019r. Regulamin konkursu jest wywieszony na tablicy z informacjami.
    Poza konkursem dla klas ozdobiona jest również cała szkoła. Piękne gazetki nawiązujące do świąt,
wiadomości o świętym Mikołaju, piękne zawieszone śnieżynki oraz oczywiście choinki. Pierwsza choinka
znajduje się przy wejściu do szkoły jest ona cała wykonana z papierowych prac dzieci i uczniów np. aniołki z
papieru. Druga choinka jest na górnym korytarzu, jest ona przystrojona bombkami, łańcuchami 
i światełkami. Poza pięknymi gazetkami i choinkami są także łańcuchy zrobione oczywiście własnoręcznie.
Moim zdaniem nasza cała szkoła wygląda przepięknie.

Maja Derkacz


