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"Szkolne mikołajki".  „Uroczysta wigilia szkolna”.

Mikołajki

22 grudnia w naszej szkole odbyła się wigilia szkolna. W uroczystość udział brali wszyscy
uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście
między innymi: wójt gminy Iława- Pan Krzysztof Harmaciński, sołtys wsi Gałdowo- Pan Jan
Olejnik, sołtys wsi Mózgowo-Pan Marian Szkamelski. Goście przywieźli miłe upominki, za
które serdecznie dziękujemy.
     Na początku uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym ciepłe życzenia
świąteczne, co następnie uczynili przybyli goście. Po czym uczniowie przygotowali piękną
jasełkę, po której wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Na zakończenie wszyscy
razem zaśpiewaliśmy piękne kolędy.
   To był piękny dzień spędzony w magii świąt. Dziękujemy wszystkim, za zaangażowanie i
pomoc w organizacji tej uroczystości.
                                                                                                                        Nikola Rodak.

We wtorek 6 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki.
Tego dnia uczniowie, którzy założyli czapki Mikołaja
zwolnieni byli z odpytywania i pisania sprawdzianów.
      Na początku Święty Mikołaj zawitał do naszej szkoły i
rozdawał cukierki. Uczniowie wszystkich klas obdarowali
się prezentami. Tego dnia każdy wyszedł ze szkoły
uśmiechnięty. 
     Zachęcam do brania udziału w takich szkolnych
uroczystościach, ponieważ każdemu zrobi się miło i każdy
będzie miał okazje poczuć przedsmak świąt.

                                                                     Nikola Rodak.

Mikołajki
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"Szkolne mistrzostwa piłki nożnej
klas IV - VIII Gałdowo 2022".

"Akcja dla Zosi". 

      W piątek 9 grudnia w naszej szkole na sali gimnastycznej odbył się
turniej piłki nożnej uczestniczyły w tym klasy IV-VIII. Turniej odbył się
zamiast normalnych lekcji w szkole.

       Wystąpiły drużyny OSA Gałdowo,WKS Gałdowo,GKS Gałdowo,WKS
Lwy,GANG Gałdowo. Każda drużyna grała 4 mecze (systemem każdy z
każdym). Cały turniej wygrała drużyna OSA Gałdowo, a najlepszą
zawodniczką i zawodnikiem zostali: Natalia Rólkiewicz i Jacek Gałamon.
        
         Zachęcam do brania udziału w takich turniejach, ponieważ każdy
zostanie doceniony, i wszyscy otrzymali medale. Jest to także świetna
okazja, by zaprezentować swoje piłkarskie umiejętności i pokazać ducha
walki.
                                                                                       Nikola Rodak.

turniej piłki nożnej.

Akcja dla Zosi

Humorystyczny kącik
Kuby i Oskara.

        W poniedziałek 12 grudnia w naszej szkole odbyła się akcja dla Zosi,
która choruje na SMA. Do udziału w wyzwaniu nominowała nas szkoła w
Wikielcu.   

        Podczas dużej przerwy zebraliśmy się na sali gimnastycznej.
Następnie pani Dyrektor wyjaśniła na czym polega nasze zadanie i
wspólnie wykonaliśmy 10 przysiadów. 

  Zachęcam do brania udziału w takich akcjach, ponieważ wspieramy dzięki
nim tych najbardziej potrzebujących, pokazujemy nasze dobre serce i być
może inspirujemy innych ludzi do okazywania dobra.
                                                                                           Nikola Rodak. 

Zapraszamy na
nasz kanał
YouTube
 @Essa News. 
Znajdziecie tam
relację wideo z
życia szkoły
oraz wywiad z 
nauczycielami. 

Logo

1) 
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku.
Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy
pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi
Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się.
Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany
kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!

2)
Małgosia pokazuje nauczycielowi języka
polskiego swój zeszyt i pyta:
- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim
wypracowaniem.
- Napisałem: "Pisz wyraźnie".

E.Z.

Julian Zakrzewski

WL
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Wywiad Alicji Gorzkiej z Nikolą Rólkiewicz.

Alicja: Hej Nikola.
Nikola: Hej.
Alicja: Jakie masz hobby?
Nikola: Od jakiegoś czasu zajmuję się fotografią.
Alicja: A dokładnie od kiedy?
Nikola: Dokładnie od roku.
Alicja: A kto cię zainspirował fotografią?
Nikola: Tak szczerze to nikt. Sama z siebie zaczęłam robić zdjęcia. Robiłam je jak widziałam jakiś
ładny obiekt. I zainteresowało mnie to.
Alicja: Zajmujesz się tym profesjonalnie?
Nikola: Nie robię tego profesjonalnie, ale ładne zdjęcia wychodzą.
Alicja: Czy używasz profesjonalnego sprzętu ?
Nikola: Nie.
Alicja: Czego najbardziej lubisz robić zdjęcia?
Nikola: Najbardziej krajobrazów. Lasy, pola, rzeki. Coś w tym stylu.
Alicja: A czego nie lubisz robić zdjęć?
Nikola: Najbardziej zwierząt. Po prostu ciężko jest je uchwycić w jednym miejscu.
Alicja: A czym robisz te zdjęcia?
Nikola: Telefonem.
Alicja: Czy chciałabyś otworzyć kiedyś swoja wystawę?
Nikola: Myślałam nad tym. Nie wiem czy mi się to uda, ale będę do tego dążyć.
Alicja: A zaczęłaś już gdzieś wstawiać te zdjęcia czy raczej chowasz je dla siebie?
Nikola: Wstawiam je często na media społecznościowe i jak zrobię jakieś ładne zdjęcie to z chęcią
pokazuje je rodzinie lub znajomym.
Alicja: A twoja dalsza rodzina wie, że zajmujesz się fotografią?
Nikola: Większość wie. Aczkolwiek niektóre osoby nie mają o tym pojęcia.
Alicja: A o czym marzysz, co byś chciała fotografować?
Nikola: W przyszłości chciałabym spróbować fotografować zwierzęta. Jakieś sesje dla psów, coś w
tym stylu, żeby nie zostać przy samych krajobrazach.
Alicja: Planujesz kupić profesjonalne urządzenie?
Nikola: Po Świętach mam to w planach.
Alicja: A czy wiążesz swoją przyszłość z fotografią?
Nikola: Jak będę wybierała szkołę wyższą to na pewno będzie związana z fotografią. Nie odbiegnę
od tego tematu.
Alicja: Czyli będziesz chodzić na jakieś kursy?
Nikola: Tak.
Alicja: Fotografia będzie twoim zawodem czy tylko hobby?
Nikola: Raczej myślałam o zawodzie.
Alicja: A czy lubisz fotografować ludzi?
Nikola: Bardziej wolę krajobrazy.
Alicja: Czy szkoła może liczyć na jakąś sesję zdjęciową?
Nikola: Tak, jak najbardziej
Alicja: Przerabiasz swoje zdjęcia czy zostają takie jakie są?
Nikola: Zależy od tego z jaką jakością one wyjdą. Jak z dobrą to zostawiam takie jakie są. A, że robię
je przelotem to często wychodzą niewyraźne. Więc czasami je trochę przerabiam.
Alicja: Dużo ludzi lubi robić zdjęcia jedzenia, czy ty też lubisz?
Nikola: Tak szczerze to nigdy nie próbowałam.
Alicja: Myślałaś kiedyś, żeby zrobić ze swoich zdjęć memy?
Nikola: Nie, nie ciągnie mnie do tego.
Alicja: Dziękuję, że zgodziłaś się udzielić nam wywiadu.
Nikola: Również dziękuję.

Krajobraz

Krajobraz

Nikola Rólkiewicz

Nikola Rólkiewicz
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Fotograficzny przegląd wydarzeń.

   

"Moje Święta Bożego Narodzenia"
        Święta Bożego Narodzenia są dla mnie bardzo ważne. Spędzam je
razem z moją rodziną, którą bardzo kocham.

       Najbardziej w Świętach Bożego Narodzenia lubię magiczny czas, w
którym króluje ciepło rodzinne i spokojne chwilę spędzone z najbliższymi.
      Z potraw wigilijnych najbardziej lubię pierogi z kapustą i grzybami i
sałatkę jarzynową. Po kolacji wigilijnej otwieramy prezenty. Tradycyjnie co
roku również wspólnie oglądamy film ,,Kevin sam w domu”.

       Na zakończenie tego uroczystego wieczoru idziemy do naszego
kościoła na pasterkę.   

                                                                       Alicja Gorzka. 

Wigilia

Wigilia

Wigilia

Wigilia

Piotr Szarek
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Piotr Szarek

Piotr Szarek



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 2 02/2023 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Essa News

turniej piłki nożnej.

Mikołajki

turniej piłki nożnej.

turniej piłki nożnej.

Krajobraz
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Nikola Rólkiewicz
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