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Moi Kochani!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Życzę Wam naprawdę magicznych chwil.

Niech nasz świat wypięknieje:
Ziemię otuli pierzynka białego puchu,

Domy rozświetli blask świątecznych dekoracji,
A nasze serca wypełni ciepło, radość i MIŁOŚĆ.

Wszystkiego dobrego w Nowym 2015 Roku!
 

Dyrektor Szkoły
  Joanna Nowacka

.

Jak co roku w ramach lekcji
plastyki odbył się szkolny
konkurs na projekt kartki
bożonarodzeniowej.
Nagrodami w nim były, jak
zwykle, profesjonalnie
wydrukowane kartki z
ilustracjami zwycięzców.
Można je było kupić na
szkolnym kiermaszu
świątecznym. Także na
nich Pani Dyrektor napisała
życzenia, które Szkoła
wysyła do zaprzyjaźnionych
osób i instytucji.
Jednak Uczniowie

wiedzą, że głównym celem
konkursu jest wspomożenie
Fundacji Hospicyjnej przy
Hospicjum im. ks.
Dutkiewicza SAC,
zajmującej się również
dziećmi. Tradycyjnie w
okołoświątecznym czasie
dzielimy się tym, czym
możemy i niesiemy pomoc
potrzebującym. 60 naszych
kartek zostało
przekazanych Fundacji do
sprzedaży na świątecznych
stoiskach w Gdańsku.
Nagrodzone

prace publikujemy w
numerze. M.

.

Basia N.

Magda F.

Pola G.

Mila Ch.
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A N D R Z E J K I

.

Szkolne Andrzejki czyli wieczór wróżb odbyły się
27 listopada. Całą imprezę przygotowała klasa V
z rodzicami. Na sali gimnastycznej
zorganizowano potańcówkę i konkursy, a sale
lekcyjne zamieniły się w tajemnicze lochy. W
pierwszym wróżki przepowiadały przyszłość z
kuli i kubków. W drugim znajdował się straszny
labirynt ze smokami. 

W trzecim spotkaliśmy się z numerologią więc obliczaliśmy swoją urodzeniową liczbę i można było poczęstować się przepysznym ciastkiem z wróżbą
odkrywając tajemnice przyszłości. W czwartym  lało się wosk przez dziurkę od klucza i z pomocą pani dyrektor rzucaliśmy cienie na ścianę, żeby
dowiedzieć się, co czeka nas w nadchodzącym roku.
W świetlicy urządzono kawiarenkę, w której można było skosztować słodkości i nabrać sił do dalszej zabawy. Niektórzy uczestnicy zabawy przebrali się.
Dzięki temu było inaczej niż zwykle. Zabawa była fantastyczna.  Konrad Ch.

Wróżby z butami

Jedzenie bitej śmietany Wróżby z kubeczków
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Marysia P. Ewa D. Mateusz U.

Maja P. Maciej P. Madzia Z.
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MIKOŁAJKI
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5 grudnia 2014 roku
odbyły się Mikołajki. Na
początku tego
wspaniałego dnia,
odbyły się normalne
lekcje. Na jednej z nich
pani Magda przyszła w
czapce świętego
Mikołaja i rozdawała
czekoladki. Pod koniec
dnia, kiedy wszyscy
myśleli, że to koniec
atrakcji na dzisiaj –
dostaliśmy wspaniałe
prezenty – od Mikołaja.
Wszyscy dostali, to co
chcieli. Tego dnia

każdy, bez wyjątku był
szczęśliwy i na
świetlicy chwalił się
swoim prezentem. Nie
było osoby tego dnia,
która miałaby smutek
na twarzy!

Gosia M.

Antek K. Klaudia W.

Zosia L. Karol H.
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Przypatrz się obrazkom. Podstaw odpowiednie litery a odgadniesz hasło.
Powodzenia. Lena.

REBUSGRA
BATMAN: ARKHAM CITY

.

.

Internet

.

.

Batman Arkham City to jedna część serii “Batmana”. Batman to postać
filmowa i pewnie wszyscy ją znają. Jeśli ktoś jednak nie zna Batmana to już
mówię kto to. Batman to jest  obrońca miasta. Batman wygląda jak pół
nietoperz pół człowiek. Batman ma dużo wrogów między innymi Joker i
Człowiek-Zagadka i dużo innych.
W tej grze chodzi o uratowanie ludzi lub ogłuszenie wszystkich wrogów.
Batman ma swojego lokaja Alberta, który pomaga mu w wykonywaniu misji.
Czy uda się Batmanowi uratować Arkham City, czy uda mu się pokonać
Człowieka-Zagadkę i czy pokona Jokera? Zobaczymy na końcu gry,
polecam Karol Hrycyna.
UWAGA gra jest od 15 + lat.
Nastolatkom życzę miłej gry.

.

Maja P.

Marysia M.

Batman

A = I
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Ala S.


