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             Jan Twardowski
             "Śpieszmy się"

  W numerze:

.

Śpieszmy się
kochać ludzi tak
szybko odchodzą
zostaną po nich
buty i telefon głuchy
tylko co nieważne
jak krowa się
wlecze
najważniejsze tak
prędkie że nagle

się staje
potem cisza
normalna więc
całkiem nieznośna
jak czystość
urodzona
najprościej z
rozpaczy
kiedy myślimy o
kimś zostając bez
niego

 W najnowszym
numerze możecie
przeczytać między
innymi o
uroczystościach
związanych z
Dniem Edukacji
Narodowej oraz
pasowaniem
pierwszoklasistów,
wyjeździe klasy 6 i
7 do kina,
nadchodzącej

jesieni. Dla
smakoszy
propozycje z dyni.
Zapraszamy do
lektury. 
Redakcja

.
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Uroczystość przekazania sztandaru  

24 września w naszej szkole odbyła się uroczystość
przekazania sztandaru społeczności szkolnej.
Rozpoczęła się ona mszą świętą, podczas której
ksiądz proboszcz poświęcił sztandar. Następnie
udaliśmy się przed obelisk upamiętniający naszego
patrona: Pierwszych Osadników. Po odśpiewaniu
Roty, modlitwie za zmarłych osadników, krótkiej
przemowie oraz złożeniu kwiatów i zniczy udaliśmy się
do szkoły na dalszą część uroczystości. Tam
nastąpiło przekazanie sztandaru, złożenie ślubowania
przez dyrektora szkoły i przedstawicieli
poszczególnych klas oraz część artystyczna, na której
poznaliśmy dzieje szkoły i wioski. Obecni byli również
przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych
organizacji, byli dyrektorzy i pracownicy szkoły,
nieliczni już pierwsi osadnicy oraz ich potomkowie
oraz rodzice.
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Wycieczka do kina

.

.

29 września klasy 6 i 7 wybrały
się na wycieczkę. Do Gorzowa
nie wybrali się autokarem tylko
pociągiem. Zbiórka odbyła się o
godzinie 8:00 w szkole. Został
omówiony regulamin całej
wycieczki, a następnie cała
grupa ruszyła w stronę dworca
kolejowego. W tym dniu lekcje w
tych klasach nie odbyły się.

Klasy wybrały się na seans pt.
,, Jak rozmawiać z psem".
Wszystkim film się podobał.
Opowiadał o chłopcu, który
potrafił rozmawiać z psem przez
swój wynalazek. Pomógł on tym
schwytać przestępcę. Klasy
wróciły do szkoły również
pociągiem. Wszystkim
wycieczka bardzo się podobała.

.

.
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Dzień Edukacji
Narodowej

Ślubowanie
pierwszoklasistów

Dzień Edukacji Narodowej jest Świętem, które
obchodzimy od 1972 roku. Początkowo to święto
miało być obchodzone 20 listopada, ponieważ
ustalono ten dzień Międzynarodowym Dniem Karty
Nauczyciela. Ostatecznie tak się nie stało i Dzień
Edukacji Narodowej świętujemy 14 października.
Powszechnie to Święto nazywane jest Dniem
Nauczyciela, ale tak naprawdę to święto wszystkich
pracowników związanych z oświatą. Nauczyciele
akademiccy nie obchodzą Dnia Nauczyciela,
ponieważ oni swoje święto mają 5 października, gdy
obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela pod
patronatem UNESCO.

W roku szkolnym 2021/2022 w szeregi naszej szkoły
wstąpiło 13 uczniów, 10 chłopców i 3 dziewczynki. Ich
wychowawcą został Pan Piotr Janczak. 14
października w naszej szkole odbyło się ich uroczyste
ślubowanie na pierwszoklasistów. Z tej okazji
pierwszaki wyrecytowały nam zabawne i ciekawe
wierszyki oraz zaśpiewały kilka wpadających w ucho
piosenek. Nowi uczniowie otrzymali upominki od
przedstawiciela Gminy Pana Marka Halasza oraz od
starszych koleżanek i kolegów. Po zakończonych
uroczystościach pierwszaki miały przygotowany słodki
poczęstunek.

Po uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej
oraz Pasowania Pierwszoklasistów odbył się koncert
pt. "Nasze Młode Talenty". Wystąpili w nim uczniowie
naszej szkoły. Były śpiewy, gry na instrumentach i
taniec. Na zakończenie uczniowie klas 2-6 zaśpiewali
kilka piosenek. Następnie wszyscy zaśpiewaliśmy Sto
lat nauczycielom z okazji ich święta.

14 października 2021 roku w naszej szkole
świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W
uroczystościach wzięli udział obecni oraz
emerytowani nauczyciele, a także obecni i
emerytowani pracownicy szkoły. Życzenia z tej okazji
złożyli im m.in. Dyrektor Szkoły, zastępca Wójta
Marek Halasz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Krzyżanowska. 

Wszystkim nauczycielom najlepsze,
najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia z okazji ich
Święta składa Redakcja Gazety.
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Samorząd Uczniowski

W skład samorządu uczniowskiego wchodzi:
- gospodarz,
- zastępca,
- sekretarz,
- skarbnik.
Głównym przewodniczącym jest gospodarz,
który odpowiada za sprawy organizacyjne
szkoły i jest jej reprezentantem. Uczestniczy
w zebraniach samorządu i pomaga w
różnych imprezach szkolnych, a zastępca go
zastępuje. Sekretarz sprawuje kontrolę nad
dokumentacją i  przed zebraniem gromadzi
wszystkie wnioski. Skarbnik prowadzi
zbiórkę funduszy na różne cele np. imprezy,
kwiaty i dokładne listy wpłat.

Kandydaci:
Roksana Grabska - ma 11 lat i chodzi do 6 klasy, w
której jest gospodarzem i interesuje się tańcem.
Karolina Pachulska - ma 13 lat i chodzi do 7 klasy.
Wolny czas spędza rysując lub słuchając muzyki.
Amelia Kozioł - ma 11 lat i chodzi do klasy 6, w której
jest zastępcą oraz lubi śpiewać.
Natalia Rzepecka - ma 13 lat, jest w 8 klasie
interesuje się śpiewem i chodzi do szkoły muzycznej.
Gabriela Sztandera - ma 12 lat, chodzi do klasy 7, w
której jest skarbnikiem i uczęszcza do szkoły
muzycznej.

Wyniki:

Gospodarz - Natalia Rzepecka
Zastępca - Karolina Pachulska
Sekretarz - Gabriela Sztandera
Skarbnik - Roksana Grabska
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Jesień

Jesień jest jedną z piękniejszych pór roku, trwa ona
od 22 września do 21 grudnia. Mieni się wieloma
kolorami. Nie trzeba szukać daleko, wystarczy pójść
na krótki spacer, aby zobaczyć na drzewach liście
koloru pomarańczowego, brązowego czy
czerwonego. Można także znaleźć wiele innych
skarbów takich jak: kasztany, żołędzie, jarzębinę. Z
takich darów można stworzyć wiele wspaniałych i
kreatywnych ozdób. Pogoda jesienią jest zmienna
jednego dnia dochodzi nawet do 20 stopni a
następnego dnia temperatura nie przekracza 10
stopni. Na taką pogodę warto zaopatrzyć się w
cieplejsze ubrania. Jesień to także okres prac
polowych - zasiewu zbóż oraz wykopków; warzyw,
ziemniaków i buraków. O tej porze roku częściej
wybieramy się do lasu, zbierając grzyby.

W naszej szkole odbywa się zbiórka kasztanów i
żołędzi. Trwa ona od 4 do 22 października. Zebrane
dary jesieni zostaną sprzedane na pożywienie dla
danieli a pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone
na cele szkolne. Do tej pory nazbieraliśmy łącznie
około 150 kg kasztanów i żołędzi. Osobą nadzorującą
zbiórkę jest wychowawca klasy 1.
Nie jest to pierwsza tego typu akcja w naszej
szkole. Zachęcamy osoby, które do tej pory nie wzięły
udziału w akcji. Zaangażowanie wielu osób przyczyni
się do obfitych zbiorów.

Co zrobię z kasztanami? - Hanna Zdzitowiecka
Z tych trzech będą grzybki.

Ładnie je wygładzę,
w kępkę mchu zieloną
jak w lesie posadzę.

Nad czwartym kasztankiem
potrudzę się chwilę
i zrobię dla mamy

koszyczek do szpilek.
Piątemu dam rączki

i nóżki z patyka.
Będę miał zgrabnego
kasztanka – ludzika.
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                                                                       WOLONTARIAT

    W naszej szkole funkcjonuje
Szkolny Klub Wolontariusza im.
Św. Jana Pawła II. 
Ostatnio jak co roku
organizowaliśmy akcję pt. ,,Pola
Nadziei,, Akcja polega na
sprzedaży żonkili, z czego
zebrane pieniądze zostają
przekazane na Hospicjum Św.
Kamila w Gorzowie
Wielkopolskim.
           

.

    Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie 
 wolontariatu. Według ustawy o działalności
pożytku   publicznego i o wolontariacie
wolontariuszem jest   ten, kto dobrowolnie i
świadomie oraz bez   wynagrodzenia angażuje się
w pracę na rzecz osób,   organizacji
pozarządowych, a także rozmaitych   instytucji
działających w różnych obszarach     społecznych.
Instytucje te nie mogą korzystać z   pracy
wolontariuszy przy prowadzonej działalności 
 gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

    Wolontariat to znacznie więcej niż praca i zaangażowanie
w słusznej sprawie. To sposób myślenia o świecie i swojej roli
w społeczeństwie. Ponieważ dla każdego z nas ważne bywa coś
innego, dlatego rodzaje wolontariatu są różne. Warto więc znaleźć
ten skrojony na naszą miarą i właśnie na niego się zdecydować!

.
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                             Co można zrobić z dyni

Drugim pomysłem jest wycięcie wzorów z dyni 
Przygotowanie : 
Krok 1. 
Ostrym nożem wytnij otwór na górze swojej dyni.
Krok 2.
Za pomocą noża oczyść wyciętą pokrywkę, a wnętrze
dyni oczyść z miąższu i pestek (miąższ wykorzystaj
do zrobienia rozgrzewającej zupy, a pestki ususz –
idealnie sprawdzą się jako przekąska do filmu).
Krok 3.
Narysuj na skórce dyni dowolny kształt – im prostszy,
tym łatwiej będzie  go wyciąć.
Krok 4.
Wytnij narysowane kształty.
Krok 5.
Do środka włóż świeczkę  i zamknij dynię wyciętą
wcześniej pokrywką. 
Gotowe !. 

Pierwszym pomysłem jest : 
Krem z dyni

Potrzebujemy : 
800 g dyni (500 g po obraniu)
250 g ziemniaków
25 g masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy w proszku
1 łyżeczka świeżego startego imbiru
1 pomidor lub 1/2 puszki krojonych pomidorów
1 i 1/2 szklanki bulionu
1 szklanka mleka

 

Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ
pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w
kostkę. 
W większym garnku na maśle zeszklić pokrojoną
w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na
plasterki czosnek. Dodać dynię i ziemniaki,
doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir.
Smażyć co chwilę mieszając przez ok. 5 minut.
Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować.
Zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez
ok. 10 minut. 
Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić na
ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z komór.
Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zupy.
Pomidory z puszki są już gotowe do użycia,
wystarczy dodać do potrawy.
Wymieszać i gotować przez 5 minut, do
miękkości warzyw. Zmiksować w blenderze z
dodatkiem mleka.
Gotowe !
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