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Idzie, idzie
Pani
Jesień…

Rysowała: Hania Dziedzic

W numerze: dobre rady nie tylko dla uczniowskiej gromady, przedstawienie kukiełkowe pt.
„Jesienne witaminki”, kącik kulinarny Figielka, owocowa ortografia Martynki, ciekawe
portrety, Michaś w roli reportera.
Wszystkim artystom gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

W tym numerze gazetki oraz
na stronie internetowej
szkoły prezentujemy
nagrodzone prace i nazwiska
laureatów.

X edycja konkursu plastycznego pt. „Mój nauczyciel” dla uczniów kl. I - VIII.
Rok szkolny 2018/2019
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23 września rozpoczęła się kalendarzowa jesień.

Rysowała: Lenka Król

Wrzesień

Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie
wietrzna, ale lekka zima.

Październik Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa
zima.
Listopad

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
W listopadzie pusto w sadzie.

Autor: Michałek Oszust

Przysłowia wyszukali: Jakub Chłanda i Szymon Stopa

Rysowała: Lenka Król

Opracowała: Martynka Lelek

Rysowała: Zuzia Fluda

nie tylko dla uczniowskiej gromady

„Zawsze się odżywiaj zdrowo, będziesz myślał wystrzałowo!”
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Co w szkole

JEDZ ZDROWO!

Lena i Wiktor dzisiaj na drugie śniadanie przynieśli nam
rzodkiewki i jabłka.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia posiada Krajowy Certyfikat Sieci Szkół
Promujących Zdrowie oraz realizuje program edukacji ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo
żyję”. Cele projektu „Owoce w szkole” wpisują się zatem w założenia szkolnych programów
żywieniowych. Akcję rozpoczęto we wrześniu, po podpisaniu deklaracji udziału w projekcie
przez rodziców naszych uczniów. Od połowy października uczniowie klas I-III otrzymują
porcjowane owoce i warzywa, które ze smakiem zjadają na drugie śniadanie.
Koordynatorem programu „Owoce w szkole” jest
wicedyrektor mgr Elżbieta Pietrusiak

Oto mój jadłospis:
Śniadanie: jajko sadzone, chleb graham, herbatka z owoców leśnych.
Drugie śniadanie: kanapka z szynką drobiową, sałata, rzodkiewki.
Obiad: krupnik babci, makaron ze szpinakiem, sok owocowy.
Kolacja: chleb pełnoziarnisty z twarożkiem, pomidor.
Szkoła również zapewnia dzieciom zdrową żywność. Na drugie śniadanie
otrzymujemy owoce i warzywa, które do klasy przynoszą dyżurni.
Jestem zdrowa, ponieważ właściwie się odżywiam - Kaja Rogala

Jadłospis Zuzi
Śniadanie: płatki owsiane z mlekiem i rodzynkami.
Drugie śniadanie: sałatka owocowa z jogurtem naturalnym.
Obiad jem w szkole, a moim ulubionym daniem jest kasza
gryczana z gulaszem i ogórkiem. Piję kompot z owoców.
Kolacja: kanapka z pieczywa razowego z szynką drobiową
oraz pomidorem.
Zuzia Fluda

Rysowała: Małgosia Pilch

szkole
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Warzywno – owocowe portrety
Uczniowie wykonali warzywno – owocowe portrety w stylu Giuseppe Arcimboldo. Dominowały prace
przestrzenne. Uczniowie stworzyli z warzyw i owoców prawdziwe dzieła sztuki. Warzywa i owoce
dzielili na plasterki i cząstki, które łączyli za pomocą patyczków i wykałaczek. Podczas pracy dzieci
wykazały się ogromną pomysłowością i inwencją twórczą.
Figielek

Postacie zachwycały pomysłami i starannością wykonania.

Jak widać na zdjęciach taka zabawa plastyczna była bardzo inspirująca i sprawiła każdemu wiele
radości.
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Kanapki kolorowe, smaczne i zdrowe

W roli reportera: Michał Oszust

Książeczka Lenki
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Rumiane jabłuszka,
złocista gruszka
i śliwki śliwkowe
są smaczne i zdrowe.
Rymowała: Lena Król

Rysowała: Małgosia Pilch

szkole
Rysowała: Marta Stępień

Dary jesieni
Złota jesień, kosz owoców nam niesie.
Śliwki, gruszki i jabłuszka witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.
Rymowali: Szymon Stopa i Jakub Chłanda

szkole
Zdrowe drugie śniadanie Kuby
Wszyscy wiemy, jak bardzo ważne jest zdrowe odżywianie. Szczególnie dzieci powinny zjadać posiłki,
które zawierają dużo witamin. Dlatego w naszej klasie postanowiliśmy, że nie będziemy kupować chrupek,
tylko owoce i warzywa.
Jakub Chłanda

Rady Hani
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Orograficzne owoce i warzywa Martynki

Opracowała: Martyna Lelek

szkole
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!
X edycja Konkursu „Figielka”
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu „Mój Nauczyciel”. Rozstrzygnięcie
nastąpiło 5 października 2018 r. Na konkurs wpłynęło 221 prac. Szanowne jury pod czujnym
okiem nauczycieli miało niemały orzech do zgryzienia i musiało uwzględnić w swych ocenach
m.in. podobieństwo postaci z rysunku do rzeczywistego odniesienia, pomysłowość artysty, wkład
pracy własnej. W każdym obrazku dopatrzyło się wielu ciekawych elementów, wnoszących coś
nowego do charakterystyki przedstawionego nań nauczyciela. Ostatecznie po wielu dyskusjach
wyłoniono zwycięzców.

Nagrody otrzymali:
I miejsce
Wojciech Bieńko, kl. I d
Elżbieta Dziedzic, kl. II a
Anastazja Kocaj, kl. II b
Amelia Jędrusyna, kl. II e
Otylia Niemiec, kl. VI b
Michał Krysa, kl. VII a
Liliana Granicka, kl. VII d
Martyna Martoń, kl. VII d
II miejsce
Karolina Szybisty, kl. I e
Zofia Prasoł, kl. II c
Julia Pasaman, kl. IV a
Maja Kwiatkowski, kl. IV b
III miejsce
Maja Luszowska, kl. I a
Julita Pyziak, kl. I e
Julia Mnich, kl. IV f
Zuzanna Pawełek, kl. VI d

Jury w składzie:
mgr Wojciech Trzyna - przewodniczący jury
mgr Anna Bacik
mgr Anna Dźwierzyńska
mgr Małgorzata Garlak - Niedziółka
mgr Małgorzata Mazurkiewicz
mgr Jolanta Pięta

Wyróżnienia otrzymali:
Kamila Borowiec, kl. I b
Wiktoria Trzeciak, kl. I c
Zuzanna Materna, kl. I c
Oskar Trzeciak, kl. I d
Lena Mazur, kl. I e
Jowita Krukar, kl. I e
Izabela Paluszak, kl. II b
Hanna Dziedzic, kl. II c
Maja Scholz, kl. IV a
Milena Papciak, kl. IV d
Hanna Prasoł, kl. IV d
Filip Sobol, kl. V d
Gabriela Eberbach, kl. V e
Amanda Krukar, kl. VI a
Kamil Lewicki, kl. VI b
Maja Myślińska, kl. VI c

Organizator: mgr Jadwiga Kawa

Wszystkim artystom gratulujemy pomysłowości i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.
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OWOCE I
WARZYWA
NA CO DZIEŃ
I OD ŚWIĘTA

KANAPKI ZDROWE, SMACZNE
I KOLOROWE

Kanapki były
smaczne, a zjedzone
przez nas witaminki,
wpłynęły na nasze
uśmiechnięte minki.

Uczniowie klasy II ,,c” postanowili
przywitać jesień w nietypowy sposób.
Wybrali
przygotowanie
kanapek
z kolorowych warzyw. Starali się, aby były
nie tylko smaczne i barwne, ale również
zdrowe i pożywne. Samodzielnie wykonane drugie śniadanie bardzo smakowało wszystkim ,,małym
kucharzom”.
Figielek

Owocowy jeżyk Zuzi nie kłuje,
lecz smakuje.
i
Składniki:
duża gruszka z podkręconym
ogonkiem, kiść winogron białych lub różowych,
wykałaczki.
Zrobiłam owocowego jeżyka. Popatrzcie,
jaki jest piękny! Dziś chcę Wam
zaprezentować
owocowego
jeżyka.
Wybrałam
gruszkę
z podkręconym
ogonkiem i przygotowałam pojedyncze
kulki winogron, które nałożyłam na
wykałaczki. Następnie wbijałam je w
gruszkę, tak by wyglądały jak kolce jeża.
Wykonanie jeżyka jest bardzo proste, a jest
to świetna przekąska na przyjęcie
urodzinowe lub podarunek dla Pani
Dyrektor.

Zuzia Fluda i Jej jeżyk Stefcio.
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