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W tym numerze o:
zmaganiach sportowych z okazji Turnieju Miast i Wsi
" Różowa skrzyneczka"
kącik kulinarny "Mieszam w garnku"
losujemy dzień miesiąca, poznajemy ciekawostki o urodzonych w
tym dniu
wzmacniamy odporność
działania SU
co nowego w bibliotece?

"Różowa skrzyneczka w każdej szkole"
Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego
projektu Różowa Skrzyneczka, którego celem jest
powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny
osobistej na czas menstruacji podczas przebywania poza
domem. W różowej skrzyneczce, która w naszej szkole
znajduje się w toalecie dziewcząt na I piętrze, uczennice
naszej szkoły znajdą darmowe podpaski i tampony. Mamy
nadzieję, że możliwość skorzystania z wyposażenia
różowych skrzyneczek da dziewczętom większe poczucie
bezpieczeństwa.
Działanie RÓŻOWEJ SKRZYNECZKI polega na zasadzie:
Weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!

KĄCIK Z HUMOREM
-Chory jadł dziś rosół?
-Jadł.
-Z apetytem?
-Nie, z makaronem.
******
Pewna rodzina ma zdolnego i mądrego syna jedynaka, ma niestety jeden feler: od dziecka
jest niemową. Rodzinny obiad, nagle syn odzywa się zdenerwowany:
-Gdzie jest mój kompot?
-Synu, ty umiesz mówić!- cieszy się mama.
-Pewnie, że umiem.
-To dlaczego nigdy nie mówiłeś?
-Bo kompot zawsze był.
*******
Przychodzi baba z betoniarką na plecach. Lekarz pyta:
-Co pani jest?
A baba się zmieszała
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ULUBIONE KSIĄŻKI Z DZIECIŃSTWA
NASZYCH NAUCZYCIELI
Książka łączy pokolenia. Czytali nasi rodzice,
dziadkowie i pradziadkowie. Każdy z nas ma
swoją ulubioną książkę, która wywołuje miłe i
ciepłe wspomnienia, jak głos babci, dziadka,
rodziców czytających nam każdego wieczora,
abyśmy mogli spokojnie zasnąć.
Dlatego też, biblioteka szkolna, przeprowadziła
wśród nauczycieli naszej szkoły sondaż, na
temat książek czytanych w dzieciństwie. Zebrane
informacje posłużyły do przygotowania wystawy,
którą można było zobaczyć w bibliotece
szkolnej. Na gazetce ściennej przed biblioteką
można było dowiedzieć się, jakie są ulubione
książki z dzieciństwa naszych nauczycieli. Może
niektóre z tych książek znacie i również
polubicie.
Marta Drozdowska
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23 LISTOPADA
Człowiek urodzony w dniu 23 listopada jest pojętny i bardzo
szybko się uczy, a przy tym lubi to robić. Jest też wrażliwy i
subtelny. Cechy te sprawiają, że niczego nie można przed nim
ukryć nawet gdy bardzo się tego chce, ponieważ na pierwszy
rzut oka potraﬁ odkryć każdą intrygę czy spisek. Dzięki temu
doskonale sprawdzi się w zawodzie detektywa. Ponadto
człowiek ów jest wielkim indywidualistą. Nie interesują go
opinie innych ludzi ani ich postępowanie, ponieważ ma przed
sobą jasny, wytyczony cel i uparcie trzyma się drogi, która ma
go do niego doprowadzić.
Słynne osoby urodzone 23 listopada: Miley Cyrus, Karol
Modzelewski
Osoby z naszej szkoły urodzone 23 listopada: Feliks Szłapa
(5b) i Aleksandra Jekiełek (4a)
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KONKURSY
W tym roku szkolnym w naszej szkole odbywają się różne kuratoryjne konkursy, pozwalające
uczniom na zdobycie dobrych ocen, dostanie pochwał, a także na zakwalifikowanie się do dalszych
etapów rywalizacji między uczestnikami.

· Język Angielski
Odbył się 7.10.21 r w sali 66. Do konkursu przystąpiło łącznie 20 osób, z czego trzem osobom udało się dostać do kolejnego
etapu. Byli to Jakub Harężlak, Ania Sobecka oraz Amelia Pałamarczuk, którzy zdobyli wynik ponad 55%.
· Język Niemiecki
Nie było to łatwe wyzwanie, ponieważ pisząc test trzeba było wykazać się wiedzą z odmiany czasowników, zaimków
dzierżawczych, zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, stopniowania przymiotników, a także z przeczeń i bezokolicznika. W
tym konkursie nikt nie przeszedł do następnego etapu, ale każdy z uczestników godnie reprezentował szkołę. Była to Martyna
Gawlińska, Zuzanna Grzywa, Marta Glondys, Amelia Sokół oraz Julia Wadoń.
· Biologia
Zadania opierały się głównie na określaniu organizacji życia od komórki aż po biosferę, określaniu składu chemicznego komórki,
charakteryzowania budowy i funkcji życiowych bakterii, rozpoznawania flory i fauny. Arkusz zawierał łącznie 19 zadań. W
konkursie tym brali udział: Jakub Ziętek, Marta Glondys, Karolina Lipowska, Nadia Sokół, Adrianna Słonka, Zuzanna Grzywa,
Wiktoria Płonka i Weronika Wojewodzic oraz Martyna Gawlińska.
· Geografia
Tematem była "Geograficzna podróż przez lądy i oceany". Karolina i Weronika Wojewodzic to dwie uczestniczki tego konkursu.
Arkusz obejmował 10 zadań, za które można było zdobyć max 60 punktów. Mimo starań, nie udało się przekroczyć progu 55%.
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Niezapomniane miejsca, które warto odwiedzić. Konkurs polegał na przesłaniu swojego jednego zdjęcia z wakacji, które jest dla
nas miłym wspomnieniem i wywołuje uśmiech na naszych twarzach. Wielu uczniów wysłało swoje fotografie do opiekunów
konkursu.
Karolina Lipowska
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Wzmacnianie odporności – cz. 1
Przyszła jesień a z nią temperatury coraz niższe, padający deszcz oraz wiejący wiatr. Nasz
organizm niezdrowo reaguje na częste zmiany temperatur. Jak wzmocnić odporność w tym czasie?
Na dobrą odporność pracujemy cały rok poprzez: zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, unikanie
stresu oraz odpowiednią ilość snu.
Co możemy zrobić sami?
Dzisiaj skupimy się na podstawowych informacjach: co jeść, jakich przypraw używać.
Warto swoją dietę wzbogać o naturalne probiotyki, które znajdziemy w przekwaszonych produktach
mlecznych( kefir, jogurt, maślanka) oraz w kiszonkach( kapusta, ogórki, buraki).
Nie można zapomnieć o Witaminie D3 oraz Witaminie C. Warto pamiętać o przyprawach, które
znakomicie rozgrzewają organizm i wzmacniają naszą odporność. Należą do nich: imbir, kurkuma,
goździki, cynamon, czosnek, gałka muszkatołowa oraz chili. Pamiętajmy również o miodzie, który
działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwstarzeniowo.
cdn…
zd
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TURNIEJ SPORTOWY
W dniach 21 - 27.09.2021 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin
2021 w Nowej Wsi zorganizowanego w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Wydarzenie to jest polską wersją Światowego Dnia Sportu organizowanego co roku przez światową
federację sportu amatorskiego TAFISA. Głównym celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu
życia i aktywności ruchowej wśród jak największej liczby osób.
Wszystkie klasy starsze czyli od czwartej do ósmej wzięły aktywny udział w wydarzeniach
sportowych organizowanych na terenie naszej szkoły w ramach projektu. Uczniowie rywalizowali w
zorganizowanych przez siebie drużynach na: torach sprawnościowo-szybkościowych, podczas gier i
zabaw rzutnych oraz turniejach gier zespołowych. W obchodach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich wzięło udział 175 uczniów z naszej szkoły. Wszyscy aktywnie i z pełnym
zaangażowaniem uczestniczyli w zorganizowanych zawodach, dopingowali swoich klasowych
kolegów, ale przede wszystkim bardzo dobrze się bawili.
Dziękujemy za zakup nagród Gminie Kęty, która bierze udział w XXVII Sportowym Turnieju Miast i
Gmin 2021oraz Radzie Rodziców przy naszej szkole.
zd
Prezentacja M.Pysz- lekkoatletyka prezi.com/view/Od4QV0YKL1CcLsxPMifM/
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"Mieszam w garnku" - przepis na placuszki bananowe
Cześć i czołem! Z tej strony Martyna.
Dziś w wasze ręce wpadnie znakomity przepis na obłędne placuszki bananowe. Jeśli jesteście gotowi na dzisiejszą przygodę to
zabierajcie łyżki w dłonie i do dzieła.
Składniki:
- 1 dojrzały banan
- 1 jajko
- niepełne pół szklanki mleka ( 100ml)
- 3 czubate łyżki mąki pszennej (75g)
- pół łyżeczki proszku do pieczenia
- trochę oleju do smażenia
- łyżeczka, dwie cukru dla osób, które wolą bardziej słodkie
- owoce do przyozdobienia naszych placuszków np: jabłka, borówki, maliny, gruszka, coś co lubicie
* Jeśli chcecie możecie poeksperymentować z dodatkami takimi jak cynamon, przyprawa do piernika, kakao.
Krok 1. Zacznijmy od umycia i obrania banana, Następnie pokrójmy go na mniejsze kawałki, a następnie rozgniećmy widelcem
w papkę. Możecie użyć też blendera. Musimy uzyskać w miarę jednolitą masę.
Krok 2. Do naszej papki dodajemy rozbełtane jajko. Wlewamy mleko, a następnie mieszamy. Kolejnym krokiem będzie mąka i
proszek do pieczenia, opcjonalnie cukier. Wsypujemy wszystkie sypkie składniki. Za pomocą łyżki mieszamy naszą masę. Masa
powinna wyjść dosyć rzadka, więc nie bójcie się ;)
Krok 3. Na patelni rozgrzewamy olej. Gdy patelnia jest już gorąca, dodajemy po około dwie łyżki ciasta. Wszystko zależy od
was. Jeśli chcecie, aby wasze placuszki były większe lub mniejsze, to zwiększcie lub zmniejszcie ilość masy nabieranej na
łyżkę. Bananowe placuszki smażymy do uzyskania złoto brązowego koloru.
Krok 4. Naszykujcie wasze smakołyki na talerz. Możecie dodać do nich owoce, polać syropem, miodem lub dodać dżemu.
Smacznego!
Martyna Gawlińska

