NR 4 (wrzesień)

Rozpoczêcie roku
1 września spotkaliśmy się, jak co roku by
świętować rozpoczęcie kolejnego Roku Szkolnego.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim obecnym i
po krótkim wstępie, przedstawiła nowych uczniów
i nauczycieli. Wszyscy przejęci, ale radośni
prezentowali się przed publicznością. Potem
uczniowie z rodzicami rozeszli się do klas, by
porozmawiać z wychowawcami.
Redakcja Ŝyczy wszystkim wielu sukcesów w nowym
Roku Szkolnym ☺

„Pierwszy dzień w szkole był bardzo fajny. Odbyło się
Rozpoczęcie Roku Szkolnego. Rozpoczęła je pani Dyrektor,
która przedstawiła nowych uczniów i nauczycieli. Bardzo mi
się podobało.”
Zuzanna Danił
„Rozpoczęcie roku szkolnego zaczęło się o godzinie 9.00,
przez panią Dyrektor. Pani Maria powiedziała rodzicom, co
planowane jest w tym roku i przedstawiła nowych
nauczycieli. Cieszyłem się, Ŝe tam jestem i myślę, Ŝe inni
teŜ.”
Rafał Adamczak

WINDA!!!
Pamiętacie żeby klikać?

Przypominamy link:

https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,647,winda-dlauczniow-i-malutkich-pacjentow-zawsze-razem.html
OCZKO 4/2014

Nota redakcyjna

Idę do szkoły, a ze mną….. ☺
Kojarzycie? Tę i wiele innych
piosenek przypomnimy sobie, by
móc śpiewać je na imprezach i
uroczystościach szkolnych.
W tym roku mamy zatrzęsienie
nowych – uczniów i nauczycieli!
Kto ich jeszcze nie zna(to w ogóle
możliwe?!) niech się bierze za
siebie i działa☺
A jak nie, to pozna ich przez
naszą gazetkę(w specjalnym
wydaniu)!
W Oczku zaprezentujemy
Kalendarz imprez, który powstał
na posiedzeniu sejmiku, nowych
Ministrów i Opiekunów, którzy
zgłosili się na ww. sejmiku.
Jak co roku, apelujemy do
wszystkich, by zgłaszali pomysły,
artykuły, fotografie, wszystko co
moglibyśmy my jako redakcja
wykorzystać do tworzenia nowych
numerów Oczka.
Zmienił się też Asystent Prasowy.
Kasię Weber, która w zeszłym roku
ukończyła nasze gimnazjum
zastąpi Zuzanna Danił!
Nowej Asystentce gratulujemy
i życzymy miłej pracy ☺
Redakcja
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
Na miesiąc październik rok szkolny 2014/2015

14.10 – DZIEŃ NAUCZYCIELA +
PASOWANIE NA UCZNIA
30.10 – święto pieczonego ziemniaka
W PAŹDZIERNIKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEś TURNIEJ BOCCI.

śagle dla wszystkich
Dzięki
fundacji
APJA
i projektowi Otwarty Świat,
przez cztery dni września
mieliśmy
moŜliwość
poŜeglowania
po
jeziorze
Kierskim. W czterech turach,
podzieleni na grupy jechaliśmy nad jezioro, by wpierw podnieść
banderę, potem się posilić, ubrać w kapoki i wreszcie wsiąść na
Ŝaglówkę i płynąć!:)
Nie zawsze pogoda nam dopisywała, ale dzielni Ŝeglarze nigdy
się nie skarŜą. Było super!

Kuchcikowo
Składniki:
- kawiorek, masło
- sałata (zielona i brązowa)
- pomidorki (koktajlowe), pomidor (duŜy): i pomidory (suszone)
- ogórek (zielony) i cebula (czerwona)
- szynka, ser (Ŝółty), parówki (cielęce)
- oliwki (czarne), ketchup
Sposób przygotowania:
Kawiorek smarujemy masłem, układany na niego sałatę zieloną. Na to plaster szynki i sera
Ŝółtego. Z przodu układamy oliwki i pomidory suszone. Z tyłu kanapki pomidory koktajlowe.
śagiel robimy z wykałaczki, na którą utykamy liść sałaty ciemnej. śeglarza robimy
z parówek i wykałaczek, nakrycie głowy z ogórka. Ubieramy Ŝeglarza w majtki z sera. Ster
robimy z cebuli czerwonej. Napis wycinamy z pomidora ustrajamy ketchupem. Drabinkę
wycinamy z ogórka zielonego.
http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/kanapka-wesoly-zeglarz-4
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Z serii Duszek przedstawia...
Skarby jesieni to: dynia, kabaczek,
jarzębina, kasztany , Ŝołędzie,
orzechy , liście grzyby ,winogrono
i szyszki . Dlaczego lubię jesień ?
Jesień lubię dlatego, Ŝe jest
kolorowa i ma wiele ładnych barw.
MoŜna pojeździć na rowerze
kolegami i pobawić się w liściach.

Wiersz o jesieni :
„Odloty”Stefania Szuchowa
- Ptaszki, ptaki wędrowniki! Gdzie
lecicie?
- Do Afryki!
Lecimy całą gromadą
dalej, niŜ pociągi jadą!
Będziemy machać skrzydłami
nad górami, okrętami...
I jaskółki, muchołówki,
skowronki, krętogłówki,
dudki, kukułki i jerzyki
poleciały do Afryki.

Paweł Marczak

UWAGA!
Przypominamy, że jeżeli
chcecie być na bieżąco z
tym co się dzieje w szkole,
wchodźcie na naszą szkolną
stronę internetową:
www.szkolazawszerazem.pl
lub naszą stronę na facebooku!
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