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ŚNIADANIÓWKI DLA PODSTAWÓWKI

         
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Humniskach wzięli udział w ogólnopolskim konkursie
pt. Dzwonek na drugie śniadanie organizowanym przez producenta popularnych soków
Kubuś i program telewizyjny Pytanie na śniadanie i WYGRALI ŚNIADANIÓWKI DLA CAŁEJ
PODSTAWÓWKI.

       Zadaniem konkursowym było zilustrowanie jednego z sześciu haseł Manifestu Drugiego
Śniadania:
      1.Drugie śniadanie nigdy nie jest nudne.
      2.Drugie śniadanie chodzi do szkoły, ale nie wraca.
      3.Drugie śniadanie nie bawi się w chowanego.
      4.Drugie śniadanie ma jednodniową datę ważności.
      5.Drugie śniadanie źle znosi leżakowanie za tapczanem.
      6.Kanapka na drugie śniadanie nie musi dojrzewać.
        
Uczniowie umieszczając na swoim plakacie hasło Drugie Śniadanie chodzi do szkoły, ale
nie wraca zwrócili uwagę swoim koleżankom i kolegom, że drugie śniadanie jest bardzo
ważnym posiłkiem w ciągu dnia.  To ono dostarcza organizmowi dziecka potrzebną energię i
składniki pokarmowe, które wpływają na lepszą koncentrację, zapamiętywanie, lepsze
wyniki w nauce. Przyłączając się do programu Kubusia oraz samego konkursu uczniowie
chcieli po raz kolejny przypomnieć w myśl zasad zdrowego odżywiania, że dzieci powinny
zjadać 5 posiłków dziennie. Fotografię plakatu umieszczono na stronie internetowej Kubusia.
 Szkoła Podstawowa w Humniskach została zarejestrowana jako pierwsza w Polsce biorąca
udział w tym konkursie. Tym sposobem uczniowie klas I-VI  otrzymali nagrody w postaci
śniadaniówek.
      Pojemniki śniadaniowe w  kształcie dorodnej truskawki końcem listopada dotarły do
szkoły i od razu znalazły nowych właścicieli – uśmiechniętych uczniów.

Uczniowie klasy VI tuż po rozdaniu śniadaniowek

... klasa IV rownież uśmiechnięta z nagrodami
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Święto szkoły

Na początku odbyło się pasowanie na ucznia klasy I i na czytelnika biblioteki.
Po tym rozpoczęto uroczystą akademię o działalności patrona szkoły:
Ignacego Łukasiewicza. Po godzinnym spektaklu uczniowie udali się na
Mszę Świętą do kościoła połączonej z adoracją. Po tym uroczystym dniu
każdy wrócił do domu z gotowością do pracy w następny dzień!

„Witaj św. Mikołaju,
Wszystkie dzieci Cię kochają,
Usiądź sobie między nami,
Obdarz dzieci prezentami.”
6 grudnia kojarzy się wszystkim z prezntami i św.Mikołajem. Oczywiście,
każdy wie jak on wygląda, jednak przypomnijmy sobie : postać starszego
mężczyzny z brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych
legend i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom
prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych
wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.
Jednak jego historia jest inna.Legenda głosi : Św, Mikołaj, biskup Miry
sprzedałl swój majątek , córki  i rozdał biednym. Gdy biskup dowiedział
się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły
one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku
dla wysuszenia. Z okazji mikołajek  do naszej szkoły również przybył
Mikołaj wraz z pomocnikami. W kalsach natomiast urządzono klasowe
mikołajki. 
Zwyczaj mikołajek w innych krajach :  
Polska  
W Polskiej tradycji najczęściej pojawia się Św. Mikołaj w postaci biskupa.
W niektórych regionach Polski, dzieciom wzamian za wierszyk lub
piosenkę prezenty rozdaje Gwiazdor, ubrany w baranice i futrzaną
czapkę. 
Francja  
We Francji dzieci zostawiają przy kominkach buciki wypełnione
marchewkami dla osiołka , z którym Piere Noël roznosi prezenty. W
zamian otrzymuja zabawki i słodcze. 
Włochy
We Włoszech 6-go stycznia prezenty rozdaje latająca na miotle
czarownica Befana. 
Rosja 
W Nowy Rok ubrany w gruby kożuch Dziadek Mrózrozdaje dzieciom
prezenty w towarzystwie swojej wnuczki Śnieżynki. 
Stany Zjednoczone 
Santa Claus wchodzi przez komin, zostawia prezenty w skarpetkach lub
przy kominakach. Należy ugościć go ciasteczkami i mlekiem. 
Holandia 
Sinterklaas przybywa na statku już w listopadzie i aż do Gwiazdki co noc
zostawia dzieciom słodycze. 
Adres do Św. Mikołaja 
Santa Claus, Artic Circle, 

Witaj Mikołaju!

Czy byliście grzeczni?

Sonda przeprowadzona wśród uczniów

Co chciałbyś otrzymać od Świętego
Mikołaja?
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Pasowanie naszych kolegów w obiektywie wspomnień

Pierwszoklasiści prezentują swoje zdolności

Pokaz mody...

Pasowanie na gimnazjalistów przez dyrektor szkoły

Nasz Krasnoludek - Madzia

Witajcie w królestwie Gimba

Czy ninja uratuje krolestwo?...a może Dżoanna zabije smoka?
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Nadchodzi zima.... a wraz z nią zimowe szaleństwa...

Jak co roku, zbliża się zima ukochany sezon ! Czasem jest silna i lodowata,
czasami łagodna i zimna, a nawet lekko ciepła! Pada śnieg, wszędzie jest
biało, ale co to w zasadzie zima, mówiąc tak.. teoretycznie? Oto odpowiedź:
zima to jedna z 4 pór roku. Charakteryzuje się zimnymi temperaturami (np. -
20*C). Zawsze pada też śnieg, a wyjątkowe w tym jest to, że każdy płatek
śniegu jest inny! Wyróżniamy kilka rodzai płatków śniegu: gwiazdki, płytki i
sopelki.

     Jednym z najczęściej spotykanych w naszym kraju dzikich ptaków jest
objęta ścisłą ochroną gatunkową sikorka zwyczajna, nazywana również
bogatką (Parus major). Występuje w Polsce bardzo licznie, zasiedlając
zarówno tereny leśne, jak i obszary w pobliżu siedzib ludzkich np. parki,
sady i ogrody.  Co ciekawe, pomimo iż jej rozmiary nie są imponujące
(osiąga długość ok. 14 cm.).
         Obecność takich ptaków drapieżnych jak sikorki jest w każdym
ogrodzie bardzo pożądana (zjadają ogromne ilości szkodników oraz
uciążliwych ślimaków), należy stworzyć im jak najlepsze warunki do
zasiedlenia np. w postaci budek lęgowych oraz odpowiednich roślin. Sikorki
bogatki (oraz inne) chętnie skorzystają z gęstych zarośli, które dadzą im nie
tylko schronienie, ale również dostarczą pokarmu w okresie zimowym. Na
gniazdo sikorki chętnie wybiorą przygotowane przez nas budki lęgowe, o ile
będą posiadały odpowiednich rozmiarów otwór i zostaną umieszczone na
wysokości, zapewniającej ptakom względne bezpieczeństwo.

Sikorka

Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są
bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się
mama Filipa.
-Ciągle grają mi na
nerwach!

    ****************

Na lekcji biologii pani
pyta Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!

Nauczycielka w szkole
sprawdza zadanie
domowe, i widzi , że
Jagoda nie zrobiła i
pyta się : 
- Jagoda kiedy
odrabiasz lekcje ???
Jagoda mówi 
- Po obiedzie. 
Nauczycielka :
- To czemu nie masz
tego zadania
zrobionego???
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie.

.

W bardzo niskich temperaturach, poniżej -20°C
brak jest w padającym śniegu znaleźć

wymyślnych kształtów podobnych do gwiazdek.
Na ziemskich biegunach pada śnieg w kształcie

kolumienek czy płaskich płytek o podstawie
sześciokąta. 

Największe i najpiękniejsze śnieżynki powstają w
przedziale temperatur od -10°C do -20°C przy

dużej wilgotności powietrza. W takich warunkach
przyjmują one formę niewielkich płatków o

rozmiarach od 2 do 4 milimetrów. 
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     Już niedługo nadchodzi ten miły rodzinny czas: Wigilia! Spotykamy się z
rodzinami, wyjeżdżamy i świętujemy Boże Narodzenie, a my przypominamy
o kilku wigilijnych tradycjach Na stole najczęściej znajdują się te dania:
barszcz czerwony z uszkami, karp, pierogi ( z ziemniakami lub serem),
gołąbki, makowiec, kompot ze śliwek, śledź, kapusta kiszona z fasolką, ryba
po grecku. To tylko kilka z nielicznych potraw.
 A oto kilka tradycji wigilijnych: -łamanie się opłatkiem z bliskimi -zostawienie
jednego miejsca przy stole dla przybysza -jedzenie ze wspólnego naczynia
Cóż, życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT!
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