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Kochani, nadszedł długo
wyczekiwany czas Świąt Bożego
Narodzenia!

        Góra Grosza!

Z tej okazji życzymy Wam: wszystkiego najlepszego,     
wymarzonych prezentów, rodzinnego ciepła, zapachu
świątecznych wypieków, odpoczynku i radości. Niech Wasze
serca napełnia miłość i magia świąt. Wielu doskonałych
pomysłów i błyskotliwej ich realizacji. 

Życzymy, aby te święta zostały na zawsze w Waszej pamięci!
Do zobaczenia w 2016 roku!

Jak co roku w naszej szkole odbyła się
zbiórka pieniążków "Góra Grosza".
Organizatorem akcji była pani Anna
Błażejczyk Rosa. Pieniądze zbierały klasy
szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki
hojności uczniów i nauczycieli udało się 
zebrać  około 200 zł (pieniądze zostaną
dokładnie przeliczone w styczniu).
Wszystkim, którzy "dołożyli" się do "Góry
Grosza" serdecznie dziękujemy!

Jasełka

                   Bożonarodzeniowe wydanie              
                                     "Dwójki"

-
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Andrzejki! 24 i 25 listopada w naszej szkole
odbyły się dyskoteki andrzejkowe. Bawili się
na nich zarówno najmłodsi jak i gimnazjaliści.

Przepis na
pierniczki

   Życzymy  
 smacznego!

Zabawy andrzejkowe

Składniki:
2 i 1/4 szklanki mąki
1 jajko
3 łyżeczki przyprawy do piernika
1/2 szklanki cukru pudru
1 łyżeczka kakao
1/4 szklanki miodu
5 łyżeczek masła
1 łyżeczka sody oczyszczonej

Gry:
-Monopoly
-Scrabble 
oraz 
-Scrabble łami-
Słówka
-Rummikub
-Twister
-gry z serii "Było
sobie życie"
-szachy

Sposób wykonania:

Z podanych składników zagnieć
ciasto.
Podziel ciasto na 5 części.
Weź jedną część i rozwałkuj na
grubość około 0,5 cm.
Wytnij foremką pierniczki.
Piecz 8 -10 minut w temperaturze
180°C.
Gotowe pierniczki ozdób i wpakuj
do pudełka.
Jeśli chcesz, żeby pierniczki
szybko zmiękły do pudełka włóż
skórki jabłka.

Książki:
-Wierszyki ćwi-
czące języki
-Zabawy 
z Nelą,kurs
poszukiwacza
-O króliku, który
chce zasnąć
-Wiersze dla
niegrzecznych
dzieci
-Raz czterej
Mędrcy

Płyty:
-Disney
Karaoke Kraina
Lodu
-muzyka ze
spektaklu Mały
Książe
- Polskie radio
dzieciom
- a dla
starszych: 
Krzyżacy
rock+opera ;)

Propozycje
prezentów
na święta:

KM
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Choinka ZS nr 2 w Garwolinie
-
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Opowieść wigilijna w Teatrze "Lalka"
  
  Do siego roku!

Dzień Wspólnej Pracy, Dzień Niepełnosprawnego, Dzień
Autyzmu, Dzień Nadziei, Dzień Miłości

W dniu 16.12.2015 odbyła się wycieczka do Teatru ,,Lalka'' oraz do
Muzeum Etnograficznego dla Dzieci. W wycieczce wzięły udział klasy
6D, 6B i 5C. W teatrze byliśmy na ,,Opowieści wigilijnej''. Spektakl
opowiadał o Ebenezerze Scroog'e, który był właścicielem zakładu
pogrzebowego. Scroog był złym i samotnym człowiekiem. Pewnej nocy
przyszedł do niego Duch Marley'a i zapowiedział przybycie trzech innych
duchów: Duch Przeszłych Świąt B. Narodzenia, Duch Tegorocznych
Świąt B. Narodzenia i Duch Przyszłych Świąt B. Narodzenia. Każdy z
duchów pokazywał Ebenezerowi, rzeczy z przeszłości, z teraźniejszości i
z przyszłości. Najstraszniejszym duchem był Duch Przyszłych Świąt
Bożego Narodzenia, bowiem miał on nastraszyć Scroog'a. Do
przedstawienia użyto marionetek. Po spektaklu nastąpiło zwiedzanie kulis,
podczas których m.in spadł na nas sztuczny śnieg. Następnie udaliśmy
się do muzeum - zwiedzaliśmy sale m. in. o tematyce świąt Bożego
Narodzenia. Wszystie atrakcje były ciekawe i pouczające.                          
                                                                        Red O. D.

Tydzień Integracji koordynowany był przez p. R. Szulc-Serzysko

Muzeum
Etnograficzne

-

-


