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W tym numerze:
• Zdjęcia z imprez
szkolnych
• Święta Bożego
Narodzenia w
Polsce i u naszych
sąsiadów
•Przepis na słodkie
szyszki
• Wydarzenia
sportowe

Zespół redakcyjny:
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Opiekunowie:
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Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka świętowaliśmy hucznie.
Klasa II A gimnazjum świetnie bawiła się
na kręgielni. A uczniowie klasy IV a i VI a
przygotowali smaczny poczęstunek.

Mistrz tabliczki mnożenia
W szkolnym konkursie „Mistrz tabliczki mnożenia”
zwycięzcą wśród uczniów szkoły podstawowej okazał się Piotr Goraj z klasy VI a, w gimnazjum Oskar
Kozak z klasy III A. Serdecznie gratulujemy!!!

Dzień Nauczyciela
Andrzejki

Dla naszych nauczycieli z okazji ich święta
przygotowaliśmy montaż słowno - muzyczny oraz wykonaliśmy piękną laurkę.

Wspaniale bawiliśmy się na dyskotece
andrzejkowej.
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przedstawienie kukiełkowe „Jaś i Małgosia”. Wszyscy byli bardzo zasłuchani. W końcu każdy z nas lubi
bajki.

15 listopada 2012 w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku odbyło się uroczyste podsumowanie Artystycznych Spotkań z Przyrodą. Nasi gimnazjaliści pod kierunkiem Pani
Alicji Obary i Małgorzaty Niedzielskiej wykonali na konkurs pt.: Świętokrzyskie jakie cudne”, rzeźbę ważki z surowców wtórnych. Uczniowie Karolina Górnik z klasy III
B, Paulina Mizdra z klasy IIIA i Michał Konopka z klasy II A zajęli drugie miejsce w
województwie.
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Gratulujemy zwycięstwa!
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1 października pojechaliśmy do Krakowa. Głównym
celem naszej wycieczki było ZOO i Wawel. Szkoda, że
to tylko jeden dzień. Dużo można by było pooglądać :)

Przed Katedrą Wawelską.
Chwila odpoczynku … a potem
do smoka.

Największą atrakcją wycieczki
były zwierzęta w ZOO

A na koniec wycieczki SOLIDNY
obiad.
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie była nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie „Uczeń z kapitałem”.
Przywieźliśmy ze sobą dużo wrażeń i miłych wspomnień.
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Wielkimi krokami zbliżają się
święta Bożego Narodzenia
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W świetlicy szkolnej trwają przygotowania
do kiermaszu bożonarodzeniowego, który odbędzie
się 14 grudnia na Rynku w Kielcach. Organizuje
go Urząd Miasta. Poza naszą szkoła będzie jeszcze
wielu innych wystawców.

Oto niektóre z naszych prac :)
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Święto Niepodległości
Uczniowie pod kierunkiem pani Dagmary Bartochy i Anny Lesiak przygotowali prezentację multimedialną i montaż słowno- muzyczny. Tegoroczna uroczystość podkreślała rolę dzieci i młodzieży w walce o wolną Polskę.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE
I U NASZYCH SĄSIADÓW
Po okresie oczekiwania zwanym adwentem przygotowujemy się do Wigilii. W Polsce
rozpoczyna się ona, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Cała rodzina zbiera się wokół odświętnie nakrytego stołu. Odczytywany jest fragment Pisma Świętego o narodzinach
Jezusa, po czym dochodzi do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnie życzeń.
Nie zapomina się w tym dniu o dodatkowym nakryciu z myślą o tych, którzy nie mogą być
z nami, z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru.
Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w
Polsce. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju spotyka
się różne zwyczaje.
W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka"
tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się
wzajemnie prezentami.
W Rosji świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w
Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne, wiele osób udaje się
wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia.
Okres Bożego Narodzenia jest w Czechach i
na Słowacji okresem szczególnym. Święta są tu
czasem wzajemnych spotkań rodzinnych oraz
dniem wolnym, w którym można się dobrze zabawić.

Autorzy: Paulina Haładaj kl. VI, Patrycja Bzdziuch,
Damian Bzdziuch kl. VI a

Wykorzystano strony:
http://www.bestcjo.pl/gazetka.php?anchorId=28
http://beatrycze.com/gify/lista.html
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Szyszki
Przepis pani Małgorzaty Zając

Składniki:

30 dag krówek
½ kostki margaryny
torebka ryżu preparowanego
1 łyżka kakao

Sposób wykonania:
Margarynę stopić z krówkami na niedużym ogniu, dodać kakao, wymieszać. Wrzucić ryż i jeszcze raz wymieszać. Ciepłą masę nabierać łyżką i formować szyszki. Układać je na tacy, żeby zastygły.
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Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu imprezach sportowych. Nasi koledzy i koleżanki
wiele razy stawali na podium. A oto wyniki:
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE W PŁYWANIU
ŚSKF”SPRAWNI RAZEM. – STARACHOWICE

Kategoria - chłopcy młodsi:
styl dowolny 25 m - I miejsce Paweł Szkwarek kl. I a gim.
III miejsce-Dariusz Kuchta I a gim
50 m - II miejsce Dariusz Kuchta
styl grzbietowy 25 m - I miejsce Paweł Szkwarek
II miejsce Dariusz Kuchta
W sztafecie zajęliśmy III miejsce.
Kategoria - dziewczęta młodsze:
styl grzbietowy 25 m - I miejsce Kinga Suchorab kl. III b gim.
50 m - I miejsce Kinga Suchorab
styl dowolny 25 m - I miejsce Kinga Suchorab
II miejsce Dorota Król kl. III a gim.
50 m - I miejsce Dorota Król
JESIENNE IGRZYSKA LEKKOATLETYCZNE
styl klasyczny 50 m - I miejsce Dorota Król
im. URSZULI KOŁDY
ŚSKF „SPRAWNI RAZEM” - KIELCE

Konkurencja: skok w dal – chłopcy młodsi:
I miejsce Kumór Patryk kl. III a gim.
Konkurencja: skok w dal – dziewczęta młodsze:
W grupie dziewcząt młodszych I miejsce
II miejsce Mróz Weronika kl. V a
zajęła Weronika Mróz z kl. V a, II miejsce
Konkurencja: pchnięcie kulą dziewczęta:
Dorota Król z kl. III a gim.
I miejsce Górnik Karolina kl. III b gim.
W klasyfikacji drużynowej uczniowie naszej
Konkurencja: pchnięcie kulą – chłopcy:
szkoły zajęli II miejsce.
II miejsce Stempień Maciej kl. II a gim.
Konkurencja: rzut piłeczką palantowądziewczęta młodsze:
III miejsce Karolina Górnik kl. III b gim.
Konkurencja: rzut piłeczką palantową –
chłopcy starsi:
II miejsce Maciągowski Marcin kl. III a gim.
III miejsce Stempień Maciej kl. II a gim.
Konkurencja: bieg 60m – chłopcy młodsi:
III miejsce Szcześniak Daniel kl. I a gim.
Konkurencja: bieg 100m – chłopcy młodsi:
III miejsce Kozieł Mariusz kl. III b gim.
Konkurencja: bieg 100m – dziewczęta młodsze:
II miejsce Dorota Król kl. III a gim.
Konkurencja:
bieg 100m – dziewczęta młodsze:
MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU
III miejsce Kumór Patryk kl. III a gim.
W GUBINIE
Konkurencja:
bieg 100m – dziewczęta młodsze:
W stylu grzbietowym na 50 m Kinga Suchorab
III miejsce Stempień Maciej
z kl. III b gim. zdobyła IV miejsce,
Konkurencja:
bieg 100m – dziewczęta młodsze:
w stylu klasycznym na 50 m Dorota Król z kl. III a
II miejsce Maciągowski Marcin
gim. zajęła również IV miejsce.
Konkurencja: bieg 100m – dziewczęta młodsze:
II miejsce Zarębski Michał kl. III b gim.
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Relację z zawodów można zobaczyć
na stronie www.itv.kielce.eu
WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE
W BARYCZY

