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CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA- SONDA wśród uczniów klasy II
Paweł, Mateusz, Malwina -dzielenie się opłatkiem
Marcel, Daria, Olena, Zuzia, - spędzanie czasu z rodziną
Marysia - narodzenie Chrystusa, Oliwia - 12 dań na stole,
Julia, Zuzia - choinka, Mikołaj - kolędowanie
Karolina, Jakub, Marysia, Wiktoria, Zuzia, Józefina,  Malwina,  Ania,  - prezenty i pierniki
Sondę przeprowadził Antek Gadomski

PRZEPIS NA
UDANE ŚWIĘTA!

Święta Bożego Narodzenia
(inaczej mówiąc gwiazdka)
to moje i pewnie Wasze
ulubione święta. A  przepis
na nie to nie tylko goście,
prezenty i 12 dań, które
stoją na stole, lecz przepis
to: 1kg super rodziny,
1litr oczekiwania na
prezenty, 450g mąki
uporządkowanej i 1 wspólna
kolęda. Upiec. w 200
stopniach miłości :)
Przepis na udane święta to
miłość, zabawa i wiele
innych. Ja w święta
pomagam w kuchni. Robię
ciasto na pierniki, pierogi.
Podaję również prezenty od
Świętego Mikołaja. Każdy
pomaga w inny sposoby,
lecz święta każdy lubi i zna.
Prezenty są super! Kto ich
nie lubi? No có,ż ja wiem
tylko tyle że ten przepis jest
krótki…ale praktyczny.

Oliwia Dalbiak z 2 klasy

ŻYCZYMY MAGICZNYCH
I WYJĄTKOWYCH
ŚWIĄT BO TAKIE
POWINNY BYĆ ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA!
Redakcja Cool School

Czekając na święta...
W czwartek przed południem zaczął padać śnieg z deszczem i od razu wszystkim przypomniało  się, że niedługo nadejdzie
zima,a z nią święta.Każdy pomyślał o czymś innym.Jedni o świątecznych porządkach, inni o pieczeniu pierniczków. Małe
dzieci zatęskniły za prezentami, a dorośli pomyśleli o głodnych zwierzętach. Zanim napiszemy listy do Świętego Mikołaja,
każdy powinien zastanowić się o czym tak naprawdę marzy, bo takie święta są tylko raz w roku. 
Otwieramy kolejne okienka w kalendarzach adwentowych i już trwa świąteczne odliczanie.
 A czy Wy jesteście gotowi na święta?
Julia Moch z 2 klasy

.

W tym numerze dużo Waszych zdjęć - bo każdy chce być w gazecie. Przedstawiamy relacje z ostatnich wydarzeń
szkolnych, ale też specjalnie dla Was nasi redaktorzy zdradzą Wam: co jest najważniejsze w świętach Bożego
Narodzenia wg uczniów naszej szkoły, podadzą przepis na udane święta, sprawdzą czy jesteście już gotowi na święta. 
A Zosia zdradzi Wam przepis na ciasteczka, które zawsze się udają! Życzymy miłej lektury!

fot. HHM
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CZY SZKOŁA JEST SUPER?
Niedawno zastanawiałem się, czy szkoła jest super. Ponieważ trudno
jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, postanowiłem starym sposobem
wypunktować za i przeciw. Oto one:

Za:
- można spotkać wielu miłych i serdecznych nauczycieli,
- można poznać fajnych kolegów, zdobyć przyjaciół,
-na lekcjach często poruszane są ciekawe tematy,
-jest wiele fajnych zajęć pozalekcyjnych, wyjść do kina,
teatru, wycieczek itp.

Przeciw:
- niestety, trzeba wcześnie wstawać, żeby zdążyć do
szkoły,
- czasami lekcje są naprawdę trudne,
- przed sprawdzianami większość uczniów mniej lub
bardziej się stresuje,
-  trzeba robić lekcje w domu i jest mało czasu na zabawę,
- nie wszyscy koledzy są mili i przyjaźni.

Ja już znalazłem odpowiedź na to pytanie. Teraz Wasza kolej...
    Antek Gadomski

W każdym numerze przedstawiamy sportowe zainteresowania naszych
kolegów i koleżanek ze szkoły. Z Alicją Chabior z klasy 4 rozmawia
Zosia Gadomska.

SZERMIERKA

Witaj Alu!  Mało kto wie w szkole, że trenujesz szermierkę. Skąd taki
pomysł? Jak to się zaczęło?
-   Mój tata miał pacjenta, który trenował w klubie szermierkę. Powiedział, że
jest tam bardzo fajnie, więc tata zabrał mnie na pierwsze zajęcia i od tamtej
pory trenuję.
-  Od ilu lat trenujesz?
-  Od półtora roku.
-  Ile razy w tygodniu i jak długo trenujesz?
-  Cztery razy w tygodniu po dwie godziny.
-  Powiedz nam krótko, jakie są zasady walki?
-  Aby zdobyć punkt trzeba dotknąć przeciwnika floretem w brzuch.
-  Jaki jest obowiązujący strój dla zawodnika?
-  Plastron, kamizelka, maska na twarz, rękawice.
-  Czy ten sport jest niebezpieczny? 
-  Nie, gdyż floret jest zakończony miękką końcówką.
-  Czy zdobyłaś już jakieś nagrody?
-  Jeszcze nie, ale będę brała udział w zawodach. 
-  Dziękuję za rozmowę. 
    Zosia Gadomska z 4 klasy

Ala podczas treningu

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

5 grudnia z okazji Mikołajek do naszej szkoły przyjechał teatr Grupa T.
Przedstawili nam seans pt. "Strach ma wielkie oczy". Pokazali nam, jak
radzić sobie z przemocą. Były tam cztery zasady:
1. Zwracamy się do agresora głośno i po imieniu.
2. Chodzimy w dużych grupach.
3. Unikamy agresora.
4. Pamiętaj, nie jesteś sam - możesz liczyć na wsparcie nauczyciela.
To bardzo ważne! To przedstawienie było bardzo ciekawe, dowiedzieliśmy
się,  co mamy robić, jeżeli ktoś stosuje przemoc w szkole! Oprócz tego,
dobrze się bawiliśmy.
Maria Krogolewska z klasy II

Fot. Rodzice Ali
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Dzień Życzliwości i Dzień Misia

Zosia z Bacią Teresą

Przepis na  ciasteczka mojej babci, które zawsze
się udają i są przepyszne.

Ciasteczka                      
krucho-drożdżowe                 z
owocami  babci Teresy

  Składniki:
  -1 kostka tłuszczu ( masło lub margaryna)
  -4 szklanki mąki
  -3 dag drożdży
  -szczypta soli
  - 3/4 szklanki śmietany kwaśnej 18%
  - ulubione owoce( najlepiej jabłko, gruszka,śliwka
i brzoskwinia)

  Wykonanie:
Drożdże rozpuścić w śmietanie, dodać odrobinę
cukru. Tłuszcz posiekać z mąką, dodać śmietanę
z drożdżami. zagnieść ciasto. Na stolnicy
rozwałkować
 ciasto na grubość około 0,5 cm, wykrawać
kwadraciki o bokach około 5 cm. Zlepić ze sobą
przeciwlegle rpgi wkładając wcześniej kawałek
owocu.
 Piec w temp. około 180st. C do zarumienienia.
Na koniec można posypać ciasteczka cukrem
pudrem.

SMACZNEGO!

Zosia Gadomska z 4 klasy

Ib w ramach akcji "Po pierwsze drugie śniadanie" wykonała kanapkowe koreczki

Misie Ia
Misie klasy III

fot. HHM

fot. Antek Gadomski
fot. HHM

fot. HHM
fot. HHM
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Andrzejki (znane też jako
Jędrzejki i Jędrzejówki)

to święto ludowe. Jest to święto św. Andrzeja,
który jest patronem Szkocji, Grecji  i Rosji. Nasza
szkoła również obchodzi to święto. 
W tym roku Andrzejki bardzo podobały się
uczniom. Dlatego, że organizowana była
dyskoteka. Każdy dobrze się bawił. Zwykle
Andrzejki to same wróżby, lecz w naszej szkole
są też inne zabawy np. tańce, słodkości i nieco
odpoczynku. Na  Andrzejki Rada Samorządu
Uczniowskiego ubrała śmieszne stroje i
przygotowała wróżby. Dziewczyny ubrały
kolorowe chusty, a chłopcy maski z obrazkiem
czachy lub ubrali nieco dziwne kowbojskie
kapelusze.
Z wróżb wyszło nam że pojedziemy na cudowne
wakacje. W  innej wróżbie wyszło, że zbierzemy
bardzo ładne grzyby, zobaczymy koniki morskie i
wiele innych. Ja na Andrzejki czekałam i
czekałam i się doczekałam! Zabawa była super, a
wróżby jeszcze lepsze.Teraz nie mogę się
doczekać następnych Andrzejek, ciekawa  jestem
co na nich się odbędzie. Chyba każdy zna
Andrzejki- to cudne święto. Ach… jak wtedy było
fajnie.
Oliwia Dalbiak z 2 klasy

Wróżbici podczas pracy

Zawsze gotowi do zdjęcia!

Każdy chciał poznać swoją przyszłość Klasa Ia

fot. HHM

fot. HHM

. fot. HHM


