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Wrześniowy czas - szkoła wita nas!

Drodzy Czytelnicy!
Witamy Was w nowym roku
szkolnym. Wypoczęci i pełni
energii zabieramy się do pracy.
Nowe wyzwania i pomysły
sprawiają, że nie możemy się już
doczekać tego, co przyniesie
nowy rok szkolny. Życzymy Wam
sukcesów i samych miłych
chwil.
Redakcja

W numerze:
@ Aktualności z życia szkoły;
@ Dzień Chłopaka;
@ Na dobry początek dnia, czyli
pomysły na śniadanie;
@ Jesień;
@ Rocznica wybuchu II wojny
światowej;
@ Nietypowe wrześniowe święta
@ Wyłowione z sieci.
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Z życia szkoły
Natalia Płusa
Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się
tradycyjnie 1 września. Msza Święta w naszym
kościele rozpoczęła się o godzinie 9:00. Następnie
nasza społeczność szkolna udała się do sali
gimnastycznej, gdzie została serdecznie przywitana
przez Panią dyrektor. Następnie uczniowie spotkali
się z wychowawcami, odebrali plany lekcji oraz
podręczniki.

EKO-SZKOŁA

W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy
ogólnopolski projekt edukacyjny „EKO –
SZKOŁA” . Powstał on w celu stworzenia
sieci placówek, które poprzez współpracę,
będą dzielić się pomysłami, jak kształtować
ekologiczną świadomość młodego pokolenia.
W realizacji zadań projektowych wzięła
udział cała społeczność szkolna.
Koordynatorem projektu w naszej szkole
była p. Katarzyna Rozwadowska.

MEGA MISJA

Szkoła Podstawowa w Gadce
zakwalifikowała się do programu Fundacji
Orange MegaMisja. Uczniowie klasy drugiej
wezmą udział w 10-miesięcznym cyklu zajęć,
który powstał po to, żeby pomóc dzieciom
kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, zadbać
o równowagę i bezpieczeństwo w sieci.
Korzyści z udziału w programie to także
bogata baza materiałów, scenariuszy, punkty
i nagrody pomocne w realizacji zajęć.
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Dzień chłopaka!
Amelia i Zuzia

Dzień chłopaka
w Polsce obchodzimy 30 września.
Tego dnia chłopcy zarówno ci mali,
jak i ci więksi obchodzą swoje
długo wyczekiwane święto.
Pomysły na prezent dla chłopaka:
- kubek,
- skarpety,
- krawat,
- słodycze,
- koszulka,
- plecak,
- breloczek,
- pluszowy miś,
- czapka z daszkiem,
- bluza.
Jeśli nie macie pomysłu na prezent, a dzień
chłopaka zbliża się wielkimi krokami, zachęcamy do
skorzystania z naszych propozycji.

Z okazji tego święta porcja życzeń dla Was:

Dziś dzień chłopaka!
Z okazji Dnia niezwykłego,
życzymy Wam wszystkiego najlepszego!
Śmiejcie się dużo, marudźcie mało,
do klasówek wkuwajcie śmiało,
bądźcie mądrzejsi niż komputer,
szybsi niż japoński skuter!

życzą
Dziewczyny

Polska Times | Numer 10 09/2022 | Strona 4

www.polskatimes.pl

INFO Gadka

www.juniormedia.pl

Na dobry początek dnia!
Natalia P, Martyna Z

Wychodząc do szkoły często zapominamy o najważniejszym posiłku- śniadaniu. Ale
po co w ogóle je jeść? Kiedy nie zjemy śniadania chodzimy zmęczeni i bez energii.
Dobrze skomponowany poranny posiłek dostarcza nam niezbędnych składników
odżywczych i pozwala szybciej się rozbudzić. Jeśli zjemy śniadanie, nie odczuwamy
głodu i możemy się skupić na lekcji. Nie musimy wstawać wcześnie, żeby sobie zrobić
pierwszy posiłek. Oto kilka przepisów na szybkie i proste dania.
Tosty z jajkiem i bekonem
1.Na rozgrzanym oleju smaż boczek przez około 4
minuty na stronę. Boczek zdejmij i połóż na talerzyk.
2.Na patelnię po smażeniu boczku wbij dwa jajka,
dopraw je do smaku solą oraz pieprzem i smaż, aż
dobrze się zetną.
3.Zrób tosty.
4.Na talerz połóż kromki upieczonego pieczywa,
następnie na wierzch połóż usmażone jajko oraz
plastry bekonu.

Twarożek z rzodkiewkami
1.Rzodkiewki oczyścić i umyć. To samo zrobić z
szczypiorkiem.
2.Pokroić drobno oba składniki uważając, aby się nie
skaleczyć.
3.Pokrojone warzywa dodać do twarożku.
4. Doprawić solą i pieprzem.

Tortilla z parówką
1.Tortille posmarować swoim ulubionym sosem (np.
ketchupem).
2.W mikrofali podgrzać parówkę, ale na krótko, aby
nie była gorąca.
3. Kładziemy parówkę na tortilli dodajemy nasze
ulubione warzywa oraz ser i zawijamy.
4. Wkładamy cała tortille do tostera i czekamy aż ser
się rozpuści, a tortilla zarumieni.
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Jesień wita nas!
Karolina

Jesień to jedna z 4 pór roku, zaczyna się 23 września.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami, jest też dużo opadów
deszczu. Jest bardzo kolorowa, ponieważ liście przebarwiają się na
różne kolory: czerwony, pomarańczowy i żółty. W świecie roślin i
zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.

Sposoby na jesienną szarugę:
- czytanie książek,
- granie w gry planszowe,
- gorąca herbatka z miodem,
- spotkania z przyjaciółmi,
- oglądanie filmów,
-pomoc rodzicom w codziennych
obowiązkach,
-rozwijanie talentów kulinarnych,
-robienie prac plastyczno-technicznych.

Jesień
Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa.
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83. rocznica wybuchu II wojny światowej
Pamiętamy

1 września 2022 obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Tego dnia 1939 roku o godzinie 4:45
padły strzały z Pancernika Schleswig-Holstein na
Westerplatte. Polacy kompletnie nie wiedzieli, co
robić. Na Westerplatte Polacy bronili się z całych sił,
ale niestety po siedmiu dniach skończyła się im
amunicja. Czekali na pomoc Brytyjczyków oraz
Francuzów, ale jedyną pomoc, jaką od nich dostali, to
zrzucanie ulotek na Niemcy z prośbą o zakończenie
wojny.
Dnia 22 czerwca 1941r Niemcy zaatakowały ZSRR, a
dnia 7 grudnia 1941r Cesarstwo Japońskie
zaatakowało z zaskoczenia Pearl Harbor należący do
USA. W tamtym czasie rozpoczęła się wojna na skalę
światową. Niemcy zajęły: Polskę, Danię, Norwegię,
Belgię, Holandię, Luksemburg oraz Francję. Chcieli
również przejąć Wielką Brytanię, ale im się nie udało.
Udział w Bitwie o Anglię brali również Polacy latający
samolotami Spitfire między innymi w dywizjonie
303.Niemcy zwyciężali aż do zimy. Wraz z nastaniem
zimy ZSRR zaczął ofensywę. Niemcy nie byli na to
przygotowani i zaczęli przegrywać. W styczniu 1945
ZSRR byl już przy Warszawie., a 2 miesiące później
byli z Polakami w Berlinie.
Ostatnim akordem wojny była konferencja jałtańska,
znana także jako konferencja krymska trwająca od 4
do 11 lutego 1945 roku. Było to spotkanie
przywódców koalicji antyhitlerowskiej: przywódcy
ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii
Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina
Delano Roosevelta. W uproszczeniu : alianci przejęli
zachód, a Stalin wschód i niestety pod wpływami
Stalina znalazła się Polska.
Byliśmy krajem komunistycznym do 1989 roku.
Następnie staliśmy się demokratyczni, więc wszystko
się zmieniło. Miejmy nadzieję, że wojna nigdy się nie
powtórzy.
Kuba
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Nietypowe święta
Nk
Dzień Piłkarza wypada 10 września.
W roku 1972 roku nasza reprezentacja rozpoczęła
najlepszą dekadę w historii polskiej piłki nożnej. 10
września na czele z Kazimierzem Deyną zmierzyła się
w finale olimpijskim z Węgrami. Polska wygrała 2:1.
Do dziś jest to jeden z największych sukcesów
naszych piłkarzy. W 1974 zdobyliśmy 3 miejsce w
Mistrzostwach Świata, a potem w 1982 roku ponownie
zdobyliśmy te miejsce. Sukces olimpijski prawie
powtórzyliśmy w 1976 roku, kiedy zdobyliśmy srebro.

Międzynarodowy Dzień Pokoju – święto
obchodzone corocznie 21 września, ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001
roku.
Co roku 21 września na całym świecie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Zgromadzenie
Ogólne ONZ ogłosiło, że jest to dzień poświęcony
umacnianiu ideałów pokoju poprzez przestrzeganie
niestosowania przemocy i zawieszenia broni.

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień
Głuchych i Języka Migowego przypada 25
września w niedzielę. Święto obchodzone
jest od roku 1958 w ostatnią niedzielę
września. W Polsce każdego roku
obchody organizowane są przez Polski
Związek Głuchych. Międzynarodowy
Dzień i Tydzień Głuchych ma zwracać
uwagę polityków, władz, opinii publicznej
i mediów na problemy, prawa, obawy i
osiągnięcia osób niesłyszących.
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Wyłowione z sieci

