Poćwicz umysł

Świąteczna wykreślanka
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W liniach pionowych i poziomych ukryto następujące wyrazy:
choinka, Mikołaj, jasełka, Herod, podłaźnik, kolęda, opłatek.
Odszukaj je.
Elżbieta Sypniewicz
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Numer specjalny,
podsumowujący projekt „Ślężańskie zmagania na scenie życia”

Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1
w Sobótce

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM:
GOŚCIOM SZKOŁY, DYREKCJI, GRONU PEDAGOGICZNEMU,
PRACOWNIKOM, RODZICOM oraz UCZNIOM
ZDROWYCH, RODZINYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I WSPANIAŁEGO, RADOSNEGO NOWEGO ROKU!
życzy Redakcja

W numerze:
Dodatek specjalny,
a w nim wywiad
z P. Jadwigą Bawolską”

O projekcie
„Ślężańskie zmagania
na scenie życia”
O Dniu
Pluszowego Misia
O święcie bibliotek szkolnych
i pasowaniu na czytelnika

Kącik dla chłopców
i dla dziewczyn

Ale to już było…

„Ślężańskie zmagania na scenie życia”
Kim są Ślężanie? To my - mieszkańcy Sobótki i okolicy. Naszą
sceną jest codzienność, którą staramy się mądrze wypełnić. Uczymy się
i rozwijamy swoje zainteresowania, mamy pasje, które z zapałem realizujemy, bawimy się i korzystamy z uroków miejsca, w którym żyjemy. Pamiętamy też o tym, jak ważna jest pomoc
innym, chętnie wyciągamy pomocną dłoń.
W grudniu zamykamy projekt Ślężańskie zmagania na scenie życia, którego
realizację współfinansowało Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Uwieńczeniem
kilkumiesięcznej
pracy uczniów i nauczycieli są świąteczne
kartki, specjalny numer gazetki oraz jasełka z udziałem zaproszonych Gości. Stroje do przedstawienia wykonane zostały w pracowni krawieckiej
uczennic ZSZ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.
Red.

Ślężanie pomagają sobie wzajemnie
Święta Bożego Narodzenia to czas miłości i pojednania. Ludzie
więcej czasu poświęcają sobie nawzajem, częściej tez myślą
o potrzebujących. Na terenie Sobótki istnieją organizacje, które zajmują się
pomocą potrzebującym, czynią to przez cały rok. Działalnością
charytatywną zajmuje się Caritas oraz Stowarzyszenie AS. Caritas
rozprowadza między innymi wigilijne świeczki, ale nie tylko. W Mikołajki,
6 grudnia w kościele są rozdawane paczki świąteczne z różnymi
słodkościami.
Stowarzyszenie „AS” organizuje imprezy turystyczne i sportowe.
Zajmuje się także pomocą niepełnosprawnym.
Do akcji charytatywnych włącza się nasza szkoła. W ubiegłym roku
szkolnym wzięliśmy udział w akcji pomocy Nikoli, którą zainicjowała
grupa "Ślężańska Biesiada". Samorząd Uczniowski przygotował loterię.
Odbyła się także aukcja, poprowadzona przez aktora, Roberta Gonerę, na
której licytowano obrazy, zdjęcia z autografami oraz części garderoby
podpisane przez znane osoby. Można było także kupić ciasta i zakładki ze
zdjęciem Nikoli, które przygotowało Koło dziennikarskie (c.d. na stronie 6)

Znamy i polecamy
Autor: Astrid Lindgren
Tytuł: „Bracia Lwie Serce”
„Bracia Lwie Serce” to piękna książka
przygodowa o dwóch braciach: Karolu i Jonatanie. Trafiają oni do zaczarowanej krainy Nangijali. Przeżywają liczne przygody, między innymi
staczają bitwę z Tengilem, złym władcą Doliny
Dzikich Róż. Mają oni wielu przyjaciół: Sofię,
Mateusza i Huberta.
Główni bohaterowie wzbudzają sympatię.
Są odważni i przyjacielscy. Ta książka porusza
poważne i smutne tematy, mówi o samotności
i śmierci.
Anna Jóźwiak
Autor: Rene Gościnny, Jean-Jacques Sempe
Tytuł: "Nowe przygody Mikołajka"
Mikołajek jest 10-letnim chłopcem, który
w zraz z kolegami: Alcestem, Joachimem, Rufusem, Euzebiuszem, Maksenciuszem i Gotfrydem
przeżywa niezwykłe przygody – nie tylko na podwórku, ale też w szkole.
Chłopcy muszą uważać na nauczyciela
Rosoła, ponieważ są naprawdę szaleni, a Rosół
szaleństwa nie toleruje i daje zawsze surowe kary!
W czwartek, który był dniem wolnym, kazał
przyjść do szkoły. Męczył uczniów pisaniem kazał napisać sto razy: "Nie będę obrażał swoich
kolegów".
Jeżeli ciekawią Was zmagania chłopców
z surowym nauczycielem, sięgnijcie po książkę.
Tych, którzy boją się grubych książek, uspokoję: nie musicie czytać
całości. Jest to zbiór 80 historyjek, które można potraktować wybiórczo.
Wiktoria Kondracka

Znani i lubiani

Kristen Stewart
Kristen Jaymes Stewart, amerykańska aktorka, urodziła się 9
kwietnia 1990 r. w Los Angeles. Znana jest z ról w filmach Zmierzch,
Azyl, Łapcie tę dziewczynę i Zathura - kosmiczna przygoda.
Urodzona w Los Angeles, spędziła część
dzieciństwa w Kolorado. Jej ojciec, John Stewart, jest producentem telewizyjnym, pracuje
dla telewizji LISA. Kristen ma starszego brata,
Camerona, który żyje z rodziną w Los Angeles. Znany jest z tego, że świetnie pływa na
desce.
Kirsten zagrała pierwszą mniejszą rolę w
filmie Metamorfoza. Później pojawiła się w niezależnym kinie Witamy w naszej dzielnicy, gdzie zagrała Patricie Clarkson. Stewart dowiedziała się, jak smakuje sukces w Hollywood po roli w thrillerze
Azyl, w którym zagrała ponurą diabetyczkę Sarah. Wystąpiła u boku
Jodi Foster. Zebrała pozytywne oceny, chociaż krytycy byli mniej
entuzjastycznie nastawieni do filmu. Następnie wcieliła się w rolę
Belli w sadze Zmierzch. Ta kreacja zapewniła jej wielką popularność.
Aleksandra Botuszan

Śmiech to zdrowie
- Jak nazywa się żona świętego Mikołaja?
- Merry Christmas.

- Mamo, z mego listu do świętego Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną,
a wpisz łyżwy.
- Mam rozumieć, że nie chcesz dostać już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie…

Red.

Nasza szkoła uczestniczy także
w akcji pomocy Michałkowi. W tym
celu, jak co roku, z okazji Andrzejek na
przerwach przygotowane były wróżby.
Zwykle wróżby były za darmo. Tym
razem walutą były nakrętki plastikowe
po napojach. Uzyskane nakrętki zostały
oddane do skupu. W ten sposób
Michałek otrzymał kwotę, którą
zostanie przeznaczona na jego leczenie.
Małgorzata Demków

Święto bibliotek szkolnych
25.10.2010 r. był Międzynarodowym Dniem Bibliotek Szkolnych.
W naszej szkole również uroczyście go obchodzono. Pierwszacy zostali
pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Z tej okazji do naszej szkoły
przybył aktor, pan Stanisław Wolski, i przeczytał fragment książki pt. "Kubuś Puchatek". Odwiedził nas również redaktor gazety powiatowej "Ziemianin", pan Jacek Bomersbach, który przygotował relację z uroczystości
dla lokalnej prasy.
W tym dniu biblioteka wyglądała zupełnie inaczej niż zazwyczaj.
Na środku mini sceny znajdowały się rozmaite instrumenty muzyczne, w
pobliżu stał niebieski parawan. Gdy Pan zaczął czytać, w oczach dzieci
było widać zadowolenie i radość. Pan Stanisław używał tak zwanej mowy
ciała. Razem z uczniami bawił się w rozmaite gry dźwiękowe. Dzieci były
bardzo grzeczne. Podczas czytania Pan śpiewał piosenki, które znajdowały
się w książce. W podziękowaniu za występ otrzymał upominek w formie
świeczki, którą wykonała pani Jakubowska.
Następnie, dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie pt. „Zabawy z alfabetem”. Mali aktorzy grali i śpiewali piosenki o alfabecie. Po
spektaklu wszyscy bili brawa.
Bardzo nam się podobało. Król Mól pasował pierwszoklasistów na
czytelników. Dzieci otrzymały zakładki do książek ze zdjęciami biblioteki.
Ilona Kowalska i Aleksandra Botuszan

Ale to już było…

Dzień Misia Pluszowego
Dnia 25.11. 2010 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo
nowe. Zostało ustanowione 25
listopada 2002 roku, dokładnie w
setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki. To właśnie
wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore Roosevelt
podczas polowania nie zgodził się
na odstrzelenie małego niedźwiadka. Sprawę opisał dziennik
„Washington Post”. Tak powstała karykatura prezydenta z niedźwiadkiem
na rękach.
Popularność misia z rysunku postanowił wykorzystać właściciel
sklepu z zabawkami na nowojorskim Brooklynie Morris Mitchom. Na
cześć prezydenta, pluszaka nazwał Teddy's Bear (Teddy – od zdrobnienia
imienia Theodore, bear –ang. niedźwiedź). Zgodę na wykorzystanie imienia
wydał sam prezydent USA, stwierdzając:
„Nie sądzę, żeby moje imię było wiele warte w tym niedźwiedzim
interesie”.
Roosevelt jednak się mylił. Narody anglojęzyczne do dziś pluszowego misia nazywają po prostu Teddy's Bear, a maskotka stała się niekwestionowanym królem zabawek!
W Dniu Pluszowego Misia, w naszej bibliotece odbyło się miłe spotkanie, na które uczniowie przynieśli swoje maskotki. Uczeń klasy Va
w przebraniu misia wyrecytował wiersz Adama Mickiewicza „Przyjaciele”,
następnie odbył się konkurs wiedzy o niedźwiedziach. Wszystkim się podobało, atmosfera była bardzo sympatyczna! Spotkanie zakończyło się
słodkim poczęstunkiem, a Goście skosztowali miodu.
Aleksandra Botuszan

Kącik dla dziewczyn

Moda na sezon zimowy 2010/2011
Nie wiecie, w co się ubrać, żeby modnie wyglądać zimą? Na łamach naszej
gazetki, chętnie Wam o tym opowiem.
W tym sezonie przeważają materiałowe kurtki
i płaszczyki. Długość nie ma znaczenia! Natomiast, jeśli
chodzi o kolory, modne są żółcie, czerwienie, granaty,
niebieskości, szarości, zielenie, róże, wrzosy. Po prostu
wszystkie kolory tęczy i ich odcienie!
Uwaga! Tej zimy czarnemu kolorowi mówimy: NIE!
Kurtki, żeby były modne, muszą mieć również wcięcie w talii. Jeśli
chodzi o spodnie to modne będą harem pasty, czyli spodnie wąskie od kolan w dół, a szerokie od kolan w górę.
Do tych kolorowych rzeczy świetnie pasuje czarno-szaro- biała biżuteria z brylantowych kwadracików
i nie tylko.
Mam nadzieję, że tej zimy będziecie ubierały się modnie i elegancko, ale i przede wszystkim cieplutko, odpowiednio do niskich temperatur.
Aleksandra Botuszan
Kulinarny kącik dla chłopców, czyli… każdy kęs ma swój sens

Grzanki z wędliną i żółtym serem (4 porcje)
Składniki:
- 8 kromek chleba
tostowego;
- 10 dag wędliny
(szynka lub kieł-basa
szynkowa);

- 2 łyżki posiekane-go
szczypiorku;
- 1 łyżka posiekanej
słodkiej papryki;
- 4 posiekane oliwki;

- 2 jajka ugotowane
na twardo;
- sól, pieprz;
- 15 dag tartego żółtego sera.

Sposób przygotowania:
Na jedną kromkę chleba nakładamy wędlinę wraz z masą uzyskaną
ze zmieszania pozostałych składników. Przykrywamy drugą kromką i tak
przygotowaną grzankę zapiekamy w tosterze lub innym urządzeniu do zapiekania.
Smacznego, życzy Redakcja

