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     Przepiśnik Kącik anonimowych
wyznań

Chcesz podzielić się z innymi uczniami
naszej szkoły wspaniałą nowiną? Masz
problem i chciałbyś zapytać o pomoc naszą
redakcję? To miejsce idealne dla Ciebie!
Możesz wysyłać nam swoje anonimowe
wyznania na email:
gazetkaszkolna_fway@adres.pl, lub wrzuć
kartkę do skrzynki redakcyjnej, która
znajduje się w bibliotece.

Dziś nauczymy się jak przygotować jaglane
smoothie z mango i jagodami! Będzie nam
potrzebne:
-Mango;
-Jagody;
-Pomarańcza;
-Banan;
-Pół szklanki kaszy jaglanej;
-Szklanka mleka.
Przygotowanie:
Obierz mango, banana i pomarańczę ze
skórki i pokrój na kawałki. Umyj jagody.
Zmiksuj połowę szklanki mleka z ćwiartką
szklanki kaszy oraz mango i pomarańczą.
Pozostałą kaszę i mleko zmiksuj z bananem
i jagodami. Następnie przelej koktajl z
mango i pomarańczy do szklanki. Później
uzupełnij koktajlem z jagód i banana.
Możesz udekorować smoothie owocami.

Proponowaliście, aby utworzyć nabór
nowych redaktorów do naszej redakcji.
Na chwilę obecną nie jest to możliwe, ale
przyjdzie czas, gdzie stworzymy nabór.
Bądźcie cierpliwi! Tymczasem
zapraszamy do dalszych propozycji dla
gazetki.

Dnia 8 listopada 2018 roku o godzinie 18,
w naszej szkole odbędzie się Wieczornica
Patriotyczna. Poświęcona jest
wspomnieniami o I wojnie światowej, jak i
II wojnie światowej. Będzie ona mieć
miejsce na pierwszym piętrze, na holu.
Serdecznie zapraszamy.
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     Nowy zarząd, nowe możliwości

      Wesprzyj naszą       
    szkolną bibliotekę 

W dniu 9 października obyło się
głosowanie na przewodniczącego
URS. Największą ilość głosów
zdobył Kacper Śreniawski - uczeń
klasy 8. Aby przybliżyć wam jego
osobę przeprowadziliśmy z nim
wywiad. 

Dlaczego się zgłosiłeś na kandydata na
przewodniczącego do URS? Kto Cię w
tym wspierał?
Zgłosiłem się pod napływem chwili.
Stwierdziłem, że super byłoby spróbować.
Nie sądziłem, że się uda. Wspierali mnie
przy tym nauczyciele i najbliżsi. 

Jak zareagowałeś na wygraną? Znając
innych kandydatów, obawiałeś się ich?
Zaskoczyło mnie to mocno. Nie sądziłem, że mam
szansę z innymi uczniami, którzy się zgłosili.

Co chciałbyś wprowadzić do szkoły?
Masz już jakiś zarys planu działania na
ten rok szkolny?
To niestety niespodzianka, ale mogę
zdradzić, że chciałbym aby odbyła się
dyskoteka szkolna. Resztę dowiecie się w
późniejszym czasie. 

     Dziękujemy Kacprowi za         
 wywiad i życzymy mu samych   
              sukcesów w roli               
        przewodniczącego URS.

W dniu 20.11.2018 na pierwszym
piętrze w trakcie długich przerw
będą sprzedawane wypieki.
Zdobyte środki zostaną
przeznaczone na zakup już
drugiej sofy do naszej szkolnej
biblioteki. Serdecznie
zapraszamy do wsparcia
inicjatywy!
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 Aktualności najmłodszych uczniów   
                          SP2

Jesienny quiz dla najmłodszych -
zaznacz prawidłową odpowiedź!

  Łamigłówki dla 
        większych

10 października obchodzony jest
Światowy Dzień Drzewa. Klasy
najmłodsze przyłączyły się do jego
obchodów. Podczas zajęć dzieci
dowiedziały się jak ważną rolę
odgrywają drzewa na naszej
planecie. Uczniowie chętnie i
zaangażowaniem wykonali ciekawe
prace plastyczne, dzięki czemu
powstała piękna wystawa.

Jesień zaczyna się:
22 września
28 września
23 września

Kolory jesiennych liści to:
szary, granatowy, zielony
niebieski, czarny, biały
brązowy, żółty, czerwony

Kwiatami jesiennymi nie
są:

astry, róże
sasanki, tulipany
dalie, nagietki
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            ŚWIĘTO             
   NIEPODLEGŁOŚCI

Obrzęd dziadów Wszystkich
świętych

"Być
zwyciężonym i
nie ulec to
zwycięstwo,
zwyciężyć i
spocząć na
laurach - to
klęska" 

Józef Piłsudski

Uroczystość ta przypada co roku 1
listopada. Obchodzona jest ku czci
wszystkich chrześcijan, którzy
osiągnęli stan zbawienia i
przebywają w niebie. W święto
Wszystkich Świętych, a także
następnego dnia - Dzień Zaduszny,
2 listopada - Polacy odwiedzają
cmentarze, aby ozdobić groby
swoich bliskich kwiatami i zapalić
znicze. Dzień Zaduszny, zwany też
Zaduszkami, dla katolików
łacińskich i wielu innych
chrześcijan, to dzień modlitw za
wszystkich wiernych zmarłych. 

Ciszą
cmentarną
ukołysani, z
dala od życia i
znoju, dobiwszy
wreszcie cichej
przystani,
odpoczywają w
pokoju.

Elżbieta
Daniszewska 

To święto narodowe ma
niezwykłe znaczenie.
Obchodzimy je, aby
upamiętnić odzyskanie przez
Polski niepodległości po 123
latach rozbiorów. W tym roku
mija 100 rocznica!
Początkowo święto to było
obchodzone 7 listopada,
później 22 lipca. Jednak 20
lat po odzyskaniu
niepodległości datę
zmieniono na 11 listopada. 
Związku z tym, iż rok 2018
jest jubileuszowym rokiem,
na ten dzień są zaplanowane
huczne obchody.

"Dziady" to nazwa obrzędu, który
jeszcze w XIX wieku obchodzony
był na Litwie. Jest to obrzęd
ludowy, który łączy dwa światy;
żywych i umarłych. Pochodzi on z
czasów pogańskich i polega na
wywoływaniu duchów zmarłych, w
celu dopełnienia obowiązków
wobec przodków potrzebujących
wsparcia, czyli pomoc w formie
modlitwy lub jadła. Są to duchy
czyśćcowe, które z jakiś powodów
nie mogą dostać się do nieba i
błądzą nieszczęśliwie między
ziemią a rajem. 
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Poznaj nas! Czyli czym
interesują się uczniowie
naszej szkoły 

Chcesz opowiedzieć o swoich
zainteresowaniach w gazetce?
Wrzuć kartkę z imieniem,
nazwiskiem, klasą i krótkim opisem
swoich zainteresowań do pudła
redakcyjnego w bibliotece!

Hey! Uwielbiam rysować, pisać,
czytać książki, a moim ulubionym
zajęciem jest spanie. Kocham
oglądać seriale, słuchać muzyki i
chodzić na długie spacery. Jestem
zazwyczaj bardzo rozgadaną
osobą. Jak się mnie pozna to
można się zorientować że jestem
wulkanem energii. 
xx

Jestem harcerką, gamerką i
wielbicielką seriali. Uwielbiam serie
filmów Marvela. Moim marzeniem
jest nauczyć się grać na gitarze
akustycznej. Moją pasją są
wyprawy w góry, a mój największy
sukces to zdobycie najwyższego
szczytu w Polsce - Rysy.

Cześć! Moją pasją jest fotografia.
Jestem kinomaniakiem, a w
sekrecie wyznam, że pracuję nad
własną książką! Planuję wybrać się
do szkoły mundurowej. Jestem
raczej osobą zamkniętą w sobie.
Mam wspaniałych przyjaciół,
których bardzo kocham.
Buziaki <3

Uwielbiam czytać książki, a
najbardziej romanse i przygodowe.
Moim hobby jest układanie puzzli
krajobrazowych. Mam młodszego
brata i kilku bardzo dobrych
przyjaciół. Poza tym nie wyróżniam
się niczym innym. Jestem osobą
raczej nieśmiałą i mało widoczną w
społeczności szkolnej.

Hej! Interesuję się muzyką i
kocham oglądać filmy. Jeśli o
książki chodzi, to tylko te, które
mnie na serio wciągną. Uwielbiam
rysować, podróżować oraz
poznawać nowe rzeczy. Lubię
szaleństwo i duże wysokości.
Sporo od siebie wymagam, dlatego
dużo czasu poświęcam nauce i
rozwijaniu zainteresowań. 
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KALENDARZ NIETYPOWYCH ŚWIĄT
                  LISTOPAD 2018

Francja to piękny kraj, który kojarzy się przede wszystkim z modą,
dobrym winem, pysznymi serami, szykiem, elegancją i wyszukanymi
gustem w wielu dziedzinach. Jednak gdzie byśmy nie skierowali wzroku,
wszędzie przyciąga uwagę niezwykła równowaga, spokój i elegancja
zarówno w formie, jak i w tempie życia. W maju organizujemy wymianę
właśnie do tego kraju. Czy warto pojechać? Zdecydowanie tak! Czas
spędzony za granicą będzie bardzo intensywny, poznasz lepiej nie tylko
kraj, w którym będziesz mieszkać, ale także samego siebie. Twoja
rodzina goszcząca, troszcząc się o Ciebie w czasie wymiany, stanie się
dla Ciebie tak ważna, jak ta polska, a silne więzi i relacje będą trwały przez
lata. Będziesz inaczej postrzegał otaczającą Cię rzeczywistość. Pod
koniec wymiany będziesz posiadał większe zrozumienie obcych kultur,
zdobędziesz także zdolności dyplomatyczne. Jeżeli chciałbyś przeżyć
taką przygodę, zgłoś się dop. Marty Miler, która udzieli informacji
dotyczących wyjazdu.
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