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Witamy po przerwie. W najnowszym wydaniu
gazetki:
- wywiad z uczennicą klasy IV - Hanią Rolą,
- pasowanie pierwszaków,
- świąteczna sesja fotograficzna,
- andrzejki w naszej szkole,
- Narodowe Święto Niepodległości okiem
szóstoklasistów,
- horoskop, gry, moda...
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pasowanie

27 października 2022 r. oficjalnie i uroczyście
przywitaliśmy nowych członków braci
uczniowskiej podczas ślubowania klas
pierwszych. W tym szczególnym dniu
pierwszoklasistów wspierali swoją
obecnością rodzice,  dziadkowie, a także
nauczyciele oraz starsze koleżanki i koledzy.
Sprawdzianem gotowości do stania się
pełnoprawnym uczniem  był występ przed
zgromadzoną publicznością. Pierwszaki
pochwaliły się  zdobytą dotychczas wiedzą,
zapewniając o swoich dobrych chęciach i
zapale do pracy. 

Po barwnym przedstawieniu nadszedł czas na najważniejszą część uroczystości, czyli
ślubowanie. Uczniowie obiecali być dobrymi Polakami, sprawiać radość rodzicom i dbać o
dobre imię klasy i szkoły.  Uroczysty moment pasowania na ucznia przez Pana Dyrektora
Mirosława Budzowskiego wywołał wzruszenie nie tylko na twarzach dzieci, ale także ich
najbliższych.

W tym wyjątkowym i ważnym dniu nowi członkowie
społeczności uczniowskiej otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, kuferki, a od przedszkolaków i starszych
kolegów i koleżanek  upominki. Były gratulacje, fotografie
i oczywiście słodki poczęstunek. Przedstawienie
organizowała Pani Karolina Hundt, a w przedstawieniu
brała udział cała klasa 4.
źródło: https://spbrzeznica.edupage.org/news/

                             
                                    Pasowanie pierwszaków

Szkoła podstawowa
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                   Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Corocznie, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.W tym roku, uroczysty apel z tej okazji, odbył się 10 listopada.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.11 wspólnym odśpiewaniem
hymnu narodowego w ramach akcji "Szkoła do hymnu". Akademia,
przygotowana przez uczniów klasy VIII, przede wszystkim miała 
przypomnieć ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część
artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. 
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         WYWIAD Z HANIĄ- UCZENNICĄ KLASY IV, KTÓRA OSIĄGNĘŁA
WIELKI SUKCES SPORTOWY.

1. Co  trenujesz ?
- piłkę nożną 
2. Ile lat trenujesz ?
- trenuję od 4 lat
3. Co ci się najbardziej podoba w tym sporcie ?
- podoba mi się to, że można ze sobą rywalizować
4. A jest coś, co ci się nie podoba, czego nie lubisz w piłce nożnej?
- nie ma rzeczy, które mi się nie podobają
5. Jakie było twoje największe osiągnięcie?
- w ostatnim czasie udało mi się przejść do kadry wielkopolski i to uważam za moje największe osiągnięcie
6. Jak bardzo chcesz rozwinąć swój sport ?
- bardzo, ponieważ chcę rozwinąć swoje marzenie 
7. Dlaczego akurat ten sport ?
- mój tata trenował i chyba zaraził mnie tą dyscypliną sportową
8. Trenujesz coś jeszcze ?
- trenuję tylko piłkę, czasami biegam

Rozmawiały: Dagmara i Oliwia
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                                       Andrzejki w naszej szkole

Dyskoteka andrzejkowa odbyła się 24.11.2022 r. Podczas zabawy uczniowie mogli zakupić
różne słodkości, napoje oraz smakołyki. Uczniowie przygotowali wróżby, a  klasa 6
zorganizowała główne losowanie, w którym  można było wygrać lampę hybrydową.
Szczęśliwym posiadaczem lampy okazała się Dagmara z klasy 6.
        
               
Wszyscy doskonale się bawili, mamy nadzieję, że wszystkie wróżby spełnią się w najbliższym
czasie.    

. .
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Tuż przed świętami odbyła się w naszej szkole sesja fotograficzna przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach
programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie mieli okazję poćwiczyć wykonywanie zdjęć na profesjonalnym sprzęcie, a
pamiątkowe fotografie będą miłym wspomnieniem - zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli.
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GRA NA TELEFON ZA DARMO SMASHY ROAD WANTED 2

wykonał: Jakub Maroszek Jakub Świerczyński Oskar Zieliński

zdjęcie profilowe gry

Smashy road arena
To prawie identyczna gra jak
srw 2. Lecz ta wersja jest
nowsza i można wybierać
broniedo pojazdu i
malowanie.

Jest to gra, w której chodzi o jazdę samochodem (dostępne jest ponad
100 aut) i uciekanie policji. Można też wybierać postacie - jest ich
ponad 70. Od wybranej postaci zależy ile ma życia, jak szybko biega,
jak szybko pływa. W autach jest podobnie: moc silnika sterowność       i
wytrzymałość. Są też misje, dzięki którym  można zdobywać
samochody, postacie i pieniądze. Dzięki nim można kupować losy,       z
których można zdobyć auta, skiny i ulepszenia do postaci i aut, są 4
poziomy ulepszeń.

zwykła wersja wersja srw arena

Internet

Internet internet
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                                  MODA JESIEŃ/ZIMA 2022/2023

Tej jesieni modne są szerokie spodnie.
Jedną z nich są dzwony - w udzie jest
przyległa do nogi, a przy  łydce rozszerza się.
Kolejna para spodni to palazzo. W
przeciwieństwie do dzwonów, te spodnie są
szerokie od bioder. Większość z nich jest
wykonana z lekkiego materiału. Spodnie
nadają się na uroczyste spotkania.

Kolejną modną rzeczą jest płaszcz,
szczególnie w kolorach jesiennych np. brąz,
żółć, pomarańcz. Takie płaszcze można kupić
w takich sklepach jak: Sinsay, House, Zara,
H&M, a używany płaszcz można kupić na
Vinted. Do płaszcza świetnie będzie pasować
szalik również w kolorach jesiennych.

Już ostatnim ubraniem (raczej
dodatkiem) są ocieplacze na
nogi lub ręce. Najczęstszym
kolorem, który jest wybierany to
biel albo beż. Ocieplacze na nogi
ubieramy gdy mamy na sobie
sukienkę lub spódnice, żeby nie
było nam zimno w kostki,
natomiast na ręce możemy
ubierać codziennie.ocieplacze Pinterest
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                                              HOROSKOP

    Skorpion 23 października 21 listopada.Skorpion to urodzony indywidualista, który nigdy
nie nudzi się własnym towarzystwem. Skorpion ma wiele fantastycznych pomysłów i wiele
marzeń.
   

              Żywiołem skorpiona jest woda, to właśnie ona odpowiada za ich emocjonalność.

 Strzelec 22 listopada 21 grudnia. Osoby ze znakiem zodiaku strzelec są bardzo energiczne   
    pozytywnie nastawione do życia, ale jego negatywnymi cechami są lekkomyślność i
często      niedojrzałość. Jego żywiołem jest ogień.

 Koziorożec 22 grudzień 19 stycznia. Koziorożec jest bardzo zorganizowany, wie czego chce i
potrafi to osiągnąć, zawsze dąży do celu. Koziorożce nie lubią spontanicznych decyzji,
ponieważ lubią mieć wszystko poukładane. Jego żywioł to ziemia.

. .
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                                                  Przepis na pierniki
  

 Składniki
Pierniki:250 g miodu, 250 g cukru brązowego, 100 g masła, 600 g mąki typu 405, 10 g
przyprawy do piernika, 2 jaja, rozmiar L, 5 g sody, 10 g kakao

Polewa:200 g śmietanki 30%, 200 g czekolady (mleczna, biała lub deserowa), 60 g masła

Jak zrobić pierniki :
Mąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę oraz cukier mieszamy w dużej misce. Dodajemy jajka oraz rozpuszczony miód z masłem. Ugniatamy.
Całość owijamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 2-3 doby.
Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 3 mm, wycinamy pierniki w różnych kształtach. Pierniki pieczemy ok. 8 minut w temperaturze 180°C.

Jak zrobić polewę:
Śmietankę zagotowujemy. Zalewamy nią pokruszoną czekoladę i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Dodajemy miękkie masło, mieszamy.
Polewą oblewamy wystudzone pierniki i przyozdabiamy posypkami cukrowymi.
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                                        Świąteczne tradycje                                      
Judyta i Sandra

Na stole wigilijnym powinno
znajdować się 12 głównych
potraw, takich jak :
1.Uszka
2.Zupa owocowa
3.Smażony karp
4.Śledzie
5.Makaron z makiem
6.Pierogi z kapustom i grzybami
7.Ryba po grecku
8.Chleb
9.Barszcz
10.Kompot z suszu
11.Opłatek
12.Pierniki

   Co pierwsze ubrać na choinkę?

1.Światełka.

2. Bombki, większe na dole,
mniejsze na górze.

3. Łańcuchy, cieńsze na górze,
grubsze na dole.

4. Inne łańcuchy.

5. Czubek/gwiazdka.

.
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BĄDŹCIE BEZPIECZNI W CZASIE FERII!!!
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