DO GÓRY NOGAMI
Nareszcie ferie!!! *Walentynki
Wrzu do garnka
rozs dku troszeczk
i ju nie wejdziesz
na zamarzni ta rzeczk .
Gdy wyobra ni
trzy

ki odliczysz

ominiesz górki
w pobli u ulicy .
Dodaj c kubek
rozwagi i miodu
nie przypniesz sanek
do samochodu .
Wszystko przyprawisz
szczypt uwagi,
a nie rzucisz nie
w twarz kolegi.
Udanych ferii zimowych 2015 yczy Redakcja

Zespó Szkó
Publicznych
w asinie

owo od Redakcji
Witamy Was i zapraszamy do czytania naszej
gazetki. Z tworzeniem drugiego numeru poradzilimy sobie lepiej, ale te nie bez k opotów. Na
pewno zauwa yli cie, e w ostatnich dniach sale
lekcyjne i szkolne korytarze wieci y pustkami. To
atak grypy! Nasza Redakcja niestety równie zosta a zaatakowana przez wirusy. Mamy nadziej ,
e przez ferie uda si wszystkim wróci do zdrowia, aby II semestr rozpocz
z now energi .
Ferie zimowe w tym roku rozpoczynamy od Walentynek :-) Bez wzgl du na to, czy jeste cie zakochani, czy te nie, yczymy Wam, aby to by
mi y dzie !

Walentynkowy horoskop
Wodnik: Licz dni! Mi
za rogiem. Obracasz si
najlepszych przyjació .

w gronie

Ryby: Zastanów si , czy ma to sens. Twój przyjaciel Ci nie
zawiedzie!
Baran: Jak nie wierzysz, przetrzyj oczy; czeka Ci wielka
mi
.
Byk: Z ocenami troch krucho, wi c zastanów si nad skruch .
Bli ni ta: Dowiesz si o czym , co nie do ko ca by o prawd !
Nie b
atwowierna.
Rak: Nie b

nie mia a!

Lew: Czeka Ci wielka mi

yje si raz!
!

Panna: Twa po ówka chocia skromna, ci gle Ci si przygl da.
Waga: Tego si nie spodziewa

, czeka Ci niespodzianka...

Skorpion: Uwierz w siebie, ka da praca jest nagradzana!
Strzelec: Strzel w serduszko bardzo celnie!
Kozioro ec: Siedzisz w awce zadumana. On ci kocha od dzi
rana.

Przepis na p czki na str. 2
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Wa ne tematy:
Ferie zimowe to wspania y czas odpoczynku.
Przypominamy zasady,
dzi ki którym ferie b te bezpieczne.
Walentynki– historia
tego dnia.
Przegl d wa nych wydarze z ycia szko y.
Czy masz Sympati —
sonda
Rozrywka—kto to jest?
Odgadnij, którego nauczyciela opisali my.

W tym numerze:
owo od Redakcji

1

Horoskop walentynkowy

1

Bezpieczne ferie
cik kulinarny

2

Walentynki–
ciekawostki

2

Wa ne wydarzenia

3

Nasza sonda

3

Zagadki
Krzy ówka

4

Jak bezpiecznie sp dzi ferie?
1. Omijaj zamarzni te jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie mo na by pewnym wytrzyma
chcesz bezpiecznie je dzi na

ci tafli lodowej. Je li

wach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
3. Zje

aj na sankach, nartach z górek, które znajduj si daleko od jezdni!

4. Zawsze b

widoczny na drodze dzi ki elementom odblaskowym! Zim szybko zapada zmrok!

5. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim b dziesz przebywa !
6. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadni ciem zmroku!
7. Najbezpieczniej jest bawi si pod opiek doros ych, opiekunów.
8. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!

Sk d si wzi y Walentynki?
„Walentynki” wywodz si z prastarego angielskiego zwyczaju, który zosta zaadoptowany
przez chrze cija stwo. Patronem tego wi ta jest wi ty Walenty, który jak mówi legenda
mia moc uzdrawiania chorych na epilepsj i choroby nerwowe. Dlaczego w nie on zosta patronem? Tego dok adnie nie wiadomo. Niektórzy t umacz to zbie no ci dnia wi tego z poczenia si w pary ptaków na Wyspach Brytyjskich. Inni za przej ciem przez chrze cija stwo poga skiego zwyczaju wpisywania przez ch opców w przededniu wi ta bogini dziewcz t (15 lutego) imion swych ukochanych.

Wyznanie Mi

ci

Zapraszamy na p czki!

w ró nych j zykach wiata
alba ski – Te dua

holenderski – Ik houd van jou

arabski - Ohiboka

islandzki – Eg elska thig

bu garski – Obiczam te

irlandzki – Taim i`ngra leat

chi ski – Wo ai ni

japo ski – Watakushi wa anata o aishinasu

czeski – Miluji te

aci ski – Te amo lub Vos amo

du ski – Jeg elsker dig

niemiecki – Ich liebe dich

esperanto – Mi amas vin

portugalski – Te amo

esto ski – Mina armastan sind

rosyjski Ja ljublju tiebia

filipi ski – Mahal ka ta

rumu ski – Te jubesc

fi ski – Minä rakastan sinua

serbski – Volim te

francuski – Je t`aime

suahili – Nakupenda wewe

grecki – S`agapo

szwedzki – Jag älskar dig

hiszpa ski – Te quiero

turecki – Seni seviyorum

oski – Ti amo
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w gierski – Szeretlek

Sk adniki :
2 szkl mleka
4 szkl m ki

2 jajka
4 dkg dro

y

Etapy przygotowania
Dro
e rozpu ci w niewielkiej ilo ci cieego mleka z cukrem, doda reszt mleka
i rozmieszane
widelcem jajka.
Mleko powinno
by ciep e, a
nie gor ce.
Dodawa stopniowo m
i
miesza ciasto
, pod koniec doda ocet
i aromat, Wymiesza dok adnie i odstawi do wyro ni cia. Kiedy ciasto podwoi swoj obj to ,
rozgrza t uszcz na g bszej patelni lub w
szerokim rondlu i zmoczon w wodzie
nabiera ciasto, k
na t uszcz i ponownie
moczy
w wodzie . Sma
na br zowy kolor.

DO GÓRY NOGAMI

Wydarzenia w naszej szkole
Ju drugi raz nasza szko a w czy a si
aktywnie w organizacj Orszaku Trzech
Króli. W tym roku prezentowali my si
jeszcze wspanialej dzi ki przepi knym
strojom. Chocia by o zimno, to jednak
promienie s oneczne oraz nasze gor ce
serca rozgrzewa y atmosfer i orszak
bez problemów odby swoj tras :-)

*****************************
NAJLEPSI UCZNIOWIE
I miejsce—Ania Szram r. 5,55;
II miejsce—Micha Gronek , Ola Nowacka , Iza Zakrzewska i Julia Domeracka r. 5,2

I semestr 2014/2015 ju za nami! Czas na podsumowania…
Wyniki w nauce przedstawiaj si nast puj co:

III miejsce—Martyna Badzi g, Agata Gronek r. 5,18

I miejsce—IV a rednia ocen 4,33; II miejsce—VI a r. 4,19; III miejsce–
IV b r. 4, 18; IV miejsce—V b r. 4,08; V miejsce—IV c r. 3,95; VI miejsce—V a r. 3,8; VII miejsce—VI b r. 3,54

GRATULUJEMY!

GRATULUJEMY najlepszym i zach camy do poprawy tych, którym posz o
tym razem gorzej...

Akcja „Góra Grosza”
Do 15. grudnia 2014 roku uczniowie
szko y podstawowej zbierali grosiki i
nie tylko na rzecz dzieci, które nie
wychowuj si w swoich rodzinach.
Wyniki zbiórki zosta y przedstawione 19.12.2014 roku. Oto, jak si postarali my:
Na zdj ciu widzicie : Ani Szram, Kasi
Pinker , Julk Zawack , Huberta Michalczyka, Zuzi Jagielsk , Ol Kaszubsk i d
Agaty Gronek :)

I miejsce- VI a – 175,06
II miejsce – V b – 86,58
III miejsce- IV a – 51,52

Sonda walentynkowa
Zapytali my uczniów naszej szko y, czy maj

Sympati .

A JAKIMI JESTE MY CZYTELNIKAMI?
Oto wyniki czytelnictwa w klasach IV-VI za I semestr:

klasa

tak

nie

IV a

19

7

Va

15

9

IV c

11

11

Va

12

13

Vb

11

13

VI miejsce—klasa IV c, r. 6,3

VI a

17

8

VII miejsce—klasa VI a, r. 5,1

VI b

15

6

Wygl da na to, e wi kszo
z nas ma Sympati . A zatem
w Walentynki b dzie szansa zdradzi swoje uczucia. Wylij walentynk . Niech to b dzie mi y dzie !
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I miejsce—klasa VI b, r. 27,6
II miejsce—klasa VA, r. 22
III miejsce—klasa V b, r. 14,7
IV miejsce—klasa IV b, r. 7,8
V miejsce—klasa IV b, r. 7,4

ród o– pani Kamila Ka

na

Zach camy do czytania!

Str. 3

Krzy ówka - sporty zimowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zje asz na nich z górki.
Mog by zjazdowe lub biegowe.
Do tej gry u ywa si ci kich, granitowych kamieni.
Jest nim Kamil Stoch.
……….. Kowalczyk.
dyscyplin sportu reprezentuje Tina Maze.
wy s
ce do jazdy szybkiej.
dyscyplin sportu reprezentuje Daria Domraczewa.
Do tej dyscypliny u ywa si kr ka.
Doko cz zdanie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!!

Rozwi zanie krzy ówki wraz z wyci tym kuponem konkursowym z ostatniej strony przynie do sali 304.
Czekaj nagrody!!!!!

Detektyw: Spróbujcie odgadn
jakich nauczycieli opisujemy!
1. Jest wysoki, nosi okulary,

2. Jest do

,

wysoka. Ma blond w osy.

zawsze elegancko ubrany.

Zawsze pi knie wygl da. Mo ecie

Ma przy sobie czarn torb .

j spotka w ród m odszych

Przenosi nas w przesz

uczniów naszej szko y.

.

rude w osy. Czasami nosi

koszulki z krótkim r kawem.

okulary. Organizuje wyjazdy

Uczy, jak nie zosta oszukanym

Redakcja w sk adzie: Ania Szram,
Nikola Algierowicz, Agata Gronek, Julia Zawacka, Dominika Lipecka, Julia Granica

do krainy muzyki.

w sklepie.

Opiekun:

3. Artystka. Krótkie, kr cone,

4. Niewysokiego wzrostu, nosi

Anna

ROZWI ZANIE NASZYCH ZAGADEK
PRZYNIE

DO SALI 304

Gaczy ska

