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DRODZY  NAUCZYCIELE!
DZIĘKUJEMY
za pokazanie, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego
nauczyć,
że gdy przeżywamy trudności. możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często można znaleźć w najciemniejsze
dni.
ŻYCZYMY WAM
dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!
Bądźcie zawsze z nami, czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali.
                                                                                  REDAKCJA

Dzień Nauczyciela L.L.
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WYWIAD Z SOŁTYSEM BURSZTYNOWA, PANIĄ
MARIĄ KOZAK
.- Jak długo Pani jest sołtysem?
- Funkcję sołtysa pełnię od 14 lutego 2019r.
- Na czym polega praca sołtysa?
-P. Maria- Sołtys zajmuje się sprawami wsi i jej
mieszkańców. Przekazuje wiadomości z gminy
za pomocą okólnika i wywieszania ich w
gablotach informacyjnych. Sołtys pełni funkcję
reprezentacyjną wsi.
- Co skłoniło Panią do kandydowania na urząd
sołtysa?
- Mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą o
kandydowanie na stanowisko sołtysa. Po ich
namowie zdecydowałam się nim zostać.
- Co by Pani chciała zrobić dla naszej wsi i czy
jest to możliwe?
- Pomysłów i planów jest wiele, ale w obecnej
sytuacji nie wszystko da się zrealizować. Mam
w planach założenie klimatyzacji w kuchni jak i
na sali oraz monitoringu przy świetlicy
wiejskiej. Jestem za tym, aby polepszyć stan
dróg gminnych oraz powiatowych. Będę się
starać i wnioskować do starosty o budowę
chodnika z dworca do szkoły. Dwukrotnie już
składałam 
wniosek, ale była odmowa.
- Co Pani udało się już zrobić dla naszej
społeczności?
- Został naprawiony fragment drogi powiatowej.
Udało się przy dużym zaangażowaniu
mieszkańców   połatać dziury  w dogach
gminnych, została doposażona świetlica
wiejska, zostały wymienione instalacje
elektryczne i hydrauliczne, zostały wykonane
planowane inwestycje z funduszu sołeckiego.
Udało się zorganizować Dzień Kobiet oraz
wspólnie z MOTOLISAMI mikołajki dla dzieci.
- Czym zajmuje się Pani na co dzień?
- Obecnie zajmuję się domem, wychowywaniem
dwójki dzieci, pracą na rzecz sołectwa, a w
wolnych chwilach zajmuję się
zagospodarowywaniem zieleni w moim
gospodarstwie.
- Czym Pani się pasjonuje?
- Moja pasja to ogród.
 
                      Rozmawiała   Malwina Szulc

          PRZEPIS NA....
ZAPIEKANKA   Z  CUKINII   

 Składniki:
2 małe cukinie
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka suszonego oregano
1 pomidor
ćwiartka cebuli
100g sera feta
2 jajka
sol, pieprz, oliwa
Można dodać płatki chili lub posiekaną papryczkę,
listki rukoli lub bazylii do dekoracji
  Sposób wykonania:
 Piekarnik nagrzać do  180 stopni. Cukinię
przepołowić , łyżeczką wydrążyć i usunąć nasiona.
Cukinię  ( rozcięte miejsca) doprawić solą,
pieprzem, posmarować startym czosnkiem i skropić
oliwą. Następnie tak przygotowaną cukinię należy
ułożyć w naczyniu żaroodpornym rozcięciem do
góry i wstawić do piekarnika na 10 minut, W
międzyczasie należy sparzyć pomidora, obrać ze
skórki i pokroić w kostkę . Miąższ przełożyć do
miski, odrzucając sok i pestki pomidora. Dodać
drobno pokrojoną cebulę, fetę, suszone oregano,
sól, pieprz oraz chwilę roztrzepane widelcem jajka.
Wszystko wymieszać i wyłożyć na cukinię. Na
koniec wszystko włożyć do piekarnika i piec przez
ok. 20-25 minut. Wszystko  posypać płatkami chili
lub drobno posiekaną papryczką. Udekorować
listkami rukoli lub bazylii. 

                                      Zuzanna Reszka
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        DZIEŃ  KEN  W  NASZEJ 
 SZKOLE

    Mimo panującej pandemii w naszej szkole odbył
się apel z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej.  Oczywiście uroczystość przebiegła z
zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.
Uczniowie klasy VI w krótkim przedstawieniu
złożyli nauczycielom i wszystkim pracownikom
szkoły życzenia oraz opowiedzieli, jak trudny jest
zawód nauczyciela, który ma  za zadanie
uformować ucznia na mądrego, zaradnego  i
przyjaźnie nastawionego do świata człowieka.
Następnie uczniowie klasy I zdawali egzamin, aby
móc stać się pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w
Bursztynowie.  Nie zabrakło wierszyków, piosenek
w wykonaniu pierwszoklasistów, a także
tradycyjnego picia soku z cytryny. Niektórym
bardzo nie smakował ów sok, ale koniec końców
wszyscy egzamin zdali pomyślnie i Pani Dyrektor
wielkim ołówkiem dokonała pasowania na ucznia.
                                                  Redakcja

Dzień Nauczyciela

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.

L.L.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 18 11/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plBursztynek.pl

NIETYPOWE ŚWIĘTA  W 
PAŹDZIERNIKU

1  X - Światowy  Dzień Kawy
2 X - Europejski Dzień Ptaków
2 X - Światowy  Dzień  Uśmiechu
6 X - Dzień Borsuka
8 X - Światowy Dzień Ośmiornicy
9 X - Światowy Dzień Jaja
10 X - Światowy Dzień Owsianki
11 X - Dzień Wychodzenia z Szafy
12 X - Dzień Kolumba w Ameryce
15 X - Światowy Dzień Mycia Rąk
16 X - Światowy Szefa
20 X - Dzień Szelek
20 X - Dzień Pasztecika Szczecińskiego
21 X - Dzień bez Skarpetek
24 X - Międzynarodowe Święto
Uciekających na Rowerze
25 X - Dzień Kundelka
25 X - Światowy Dzień Makaronu
30 X - Dzień Spódnicy
31 X -  Dzień Rozrzutności

1. Co mówi bogacz, gdy biegnie
do sklepu?
    - Nawet zaDYSZKI  nie mam.
2. Dlaczego blondynka złamała nogę, grabiąc
liście?
- Bo spadła z z drzewa.

       LOGO  SZKOŁY
  W miesiącu maju  w  formie zdalnej został
rozstrzygnięty  konkurs na logo szkoły.  Walka
była zacięta. Wszyscy uczestnicy konkursu
wykazali się dużą kreatywnością . Jednak  jedna
praca najbardziej zaciekawiła jurorów. Była to
praca Szymona Rosińskiego, który wygrał
konkurs.
                              Wiktoria Cz.

Logo szkoły Szymon R.
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          CZY WIESZ, ZE....
INDONEZJA  ŻYJE W  CIENIU 
WULKANA
W Indonezji jest mnóstwo
wulkanów. Miliony
mieszkańców żyją w pobliżu aż
127 gór wulkanicznych
gotowych pluć lawą.
SINGAPUR - BETONOWA 
DŻUNGLA
Singapur jest całkowicie
zurbanizowany. Nie spotkasz
tu żadnego rolnika, pola ani
traktora.
SZWAJCARIA - RAJ DLA
ŁASUCHÓW
Przeciętny Szwajcar zjada
rocznie 10 kilogramów
czekolady. To  musi być
słodkie życie.
KANADA   JEZIORAMI  STOI
W Kanadzie jest mnóstwo
jezior. Najwięcej na całym
świecie. 60% wszystkich
zbiorników tego typu jest
właśnie w tym kraju.
MONAKO -  MINI PAŃSTWO
Księstwo Monako jest
naprawdę małe. Jest mniejsze
niż Central Park w Nowym
Jorku. Pomimo tego mieszka w
nim około 38000 ludzi.

Jeziora w Kanadzie Internet
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