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Rys. Martyna Kumór kl. III a gim.

W tym numerze:
• Zdjęcia z imprez szkolnych,
• Mikołajki,
• Moda,
•Dowcipy jakich nie znacie ,
• Przepis na fantazyjny deser ,
• Informacje sportowe.

Kontakt naszych uczniów z czworonożnymi przyjaciółmi okazał się
ciekawym doświadczeniem.

Z Parku Miniatur przywieźliśmy nie tylko pamiątki,
ale też miłe wspomnienia.

Zaprezentowany przez kolegów program artystyczny
podobał się naszym nauczycielom i zaproszonym gościom.
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Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.

Ułańskie mundury świetnie prezentowały się również na naszych kolegach.

Ślubowanie- uroczysta chwila dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.
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Wyjście pod pomnik Czwórki Legionowej.

Uroczysty apel w naszej szkole.

Spotkanie z pisarzem Stanisławem Rogalą.

Wieczór poezji legionowej w wykonaniu
uczniów i nauczycieli.

Wizyta w Muzeum Historii Kielc.
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Święty Mikołaj prawdopodobnie urodził się i żył w pobożnej
i bardzo bogatej rodzinie, w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym. W młodości został biskupem.
W legendzie jawi się jako postać piękna, niezwykła, tajemnicza
i cudowna; najlepszy ze wszystkich świętych, który przez całe swoje życie pomagał ludziom, wspierał ich i uszczęśliwiał. Już w dzieciństwie wyróżniał się pobożnością i ujmującą dobrocią, a gdy nieco
podrósł, z radością rozdawał swe mienie będącym w potrzebie
mieszkańcom Patary. Miłosiernych uczynków nie zaprzestał także
wówczas, kiedy został biskupem. Hojnie rozdawał jałmużnę, a nocą
ukradkiem kładł woreczki z pieniędzmi na progach biedaków.
W tradycji europejskiej i polskiej święty Mikołaj jest przede
wszystkim znany jako przyjaciel i dobrodziej dzieci. Grzeczne, które
dobrze się sprawują, w dniu swego święta obdarza łakociami i różnymi prezentami. Dla niegrzecznych zaś przynosi ku przestrodze
pozłacane rózgi.
Święty Mikołaj - dawca prezentów znany jest już na całym świecie. Dlatego każdego roku dzieci z niecierpliwością czekają na przybycie dobrego
świętego i na prezenty od niego.
Wierzą, że 6 grudnia i w wigilię Bożego Narodzenia włoży im je do bucików, pod poduszkę, ułoży ukradkiem
pod choinką albo nawet wręczy je im
osobiście.
Opracowanie tekstu - Paulina Kumur kl. III b gim.

Rys. Martyna Kumór kl. III a gim.
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Z Internetu wybrała Renata Szyba kl. II a gimnazjum
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Z Internetu wybrał Tomasz Krzyszkowski kl. III b gimnazjum
Źródło: www.bonprix.pl
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Dwóch właścicieli psów kłóci się, czyj pies jest mądrzejszy:
- Mój pies, zawsze jak wraca do domu dzwoni do drzwi mówi jeden.
- Mój nie musi - odpowiada drugi - Ma własny klucz.
- Jasiu, czy tata ciągle odrabia za ciebie
lekcje? - pyta pani nauczycielka.
- Nie, ta ostatnia jedynka go załamała...

- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to zamienię Cię na inne,
grzeczne dziecko - mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama nie będzie chciała wymienić
swojego grzecznego dziecka na mnie...

- Jakie ryby najbardziej lubią matematycy?
- Sumy.

Mamo, wysłałaś już list do Mikołaja? - pyta małe dziecko.
- Tak, kochanie, wysłałam.
- To trzeba napisać nowy, już nie chcę, żeby mi przyniósł deskorolkę, tylko
klocki lego.
- Już nie chcesz deskorolki?
- Chcę, ale przecież już jedną mi kupiliście, widziałem w szafie.
Co to jest różniczka?
- Wyniczek odejmowanka.
W Internecie wyszukał Paweł Łataś kl. III a
Źródło: http://junior.reporter.pl/humor/dzieci/index.php
Rysunki: Paulina Kumur kl. III b gim.
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Deser fantazyjny
Przepis na 4 porcje

Składniki:
2 banany,
2 kiwi,
5 mandarynek,
mała kiść winogron,
brzoskwinie z puszki,
1 kartonik śmietany
kremówki,
2 łyżki cukru pudru.

W Internecie wyszukała Izabela Krzysiek kl. III b gim.

Sposób wykonania:
Owoce umyć. Banany, kiwi i mandarynki obrać. Winogrona pokroić na
połówki, pozostałe owoce w kostkę. Nałożyć owoce do pucharków. Śmietanę schłodzić, przełożyć do większego naczynia, wsypać cukier puder
i ubić; nałożyć na owoce. Udekorować deser według uznania np. plasterkami kiwi, winogronem, cząstkami mandarynki lub brzoskwini.
Życzymy smacznego.
Opracował Tomasz Krzyszkowski kl. III b gim.
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W dniu 24 września uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w jesiennych biegach przełajowych w Baryczy.
W klasyfikacji drużynowej zajęli oni III miejsce.
W kategorii dziewcząt młodszych V miejsce zdobyła Katarzyna Pawlak z kl. VI a, VI miejsce - Anna Januszek z
kl. I a gimnazjum. W kategorii chłopców młodszych
II miejsce zajął Wojciech Lubieniecki z kl. III b gimnazjum, III miejsce - Daniel Nowak z kl. III c gimnazjum,
na V miejscu uplasował się Dariusz Giemza z kl. I a gimnazjum.

29 września uczestniczyliśmy w biegach integracyjnych w Tokarni. Jako pierwszy dobiegł do mety Daniel
Nowak z kl. III c gimnazjum, drugie miejsce zajęła Anna
Januszek z kl. I a gimnazjum.

W dniu 18 października nasi koledzy wzięli udział
w wojewódzkich mistrzostwach w piłce nożnej halowej
w Kielcach. W kategorii chłopców młodszych zespół w
składzie: Daniel Nowak, Krzysztof Olejarczyk, Patryk
Moczydłowski, Dariusz Giemza, Karol Mazurkiewicz,
Tomasz Bialik, Tomasz Krzyszkowski, Damian Goraj zajął IV miejsce.
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Dodatek do Gadułka
wydawany pod opieką mgr Małgorzaty Niedzielskiej i mgr Alicji Obary

Rok szkolny 2007/2008 był dla koła ekologicznego, działającego w
naszej szkole, pełen sukcesów.
W Programie Ekozespołów organizowanym przez Fundację
GAP Polska, do którego przystąpiliśmy po raz pierwszy w tym roku,
zajęliśmy jedno z pierwszych miejsc w województwie świętokrzyskim.
Szkoła otrzymała nagrody rzeczowe: mapę „Polska – ochrona przyrody”
oraz kompasy do zajęć terenowych.
W ogólnopolskim konkursie Ekozespołów, do którego
przystąpiło 490 szkół w Polsce, zajęliśmy drugie miejsce.
Już zgłosiliśmy się do kolejnej edycji Programu Ekozespołów na rok
szkolny 2008/2009.
W tym roku szkolnym weźmiemy także udział w konkursie organizowanym przez Prezydenta Kielc „Zielony Patrol”, mającym na celu
zaangażowanie dzieci i młodzieży do oceny stanu środowiska naturalnego naszego miasta i wzięcia odpowiedzialności za jego ochronę.
Nasi uczniowie będą opiekowali się obszarem numer 31a.
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REBA – zbiórka zużytych baterii – pracownia biologiczna
RECAL – zbiórka puszek aluminiowych – pracownia biologiczna
Zbiórka makulatury – biblioteka szkolna

GLIN – pierwiastek chemiczny o symbolu AL.
ALUMINIUM – metal produkowany w procesie hutniczym, zawierający głównie pierwiastek chemiczny o nazwie GLIN (AL).
BOKSYT – ruda aluminium w skład której wchodzi pierwiastek
zwany GLINEM (AL).

Sprzątanie świata - 2008

Inscenizacja słowno — muzyczna z udziałem zaproszonych gości.
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