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10 listopada 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji
SZKOŁA DO HYMNU. Dzieci i młodzież z zachowaniem należytej postawy
zaśpiewali o godzinie 11.11 Mazurka Dąbrowskiego.
Łącznie do akcji przyłączyło się w 2020 r. 16 269 szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych z całego kraju.

Ten dzień uczniowie naszej szkoły celebrowali na różne sposoby.
W dobie pandemii dzieci i młodzież pamiętali o Ojczyźnie.
Na balkonach nie zabrakło biało- czerwonej flagi. Niektórzy dzwonili do swoich bliskich,
wykonywali prace plastyczne. Znaleźli się także miłośnicy sztuki kulinarnej przygotowujący
w tym dniu różnorodne dania, dekorujący stoły, przy których świętowali z najbliższymi.
Przedstawiamy przykłady ich działań.

KLASOWY PROJEKT SAVOIR VIVRE
Savoir-vivre to nic innego jak właściwe zachowanie w określonych miejscach i
sytuacjach. Dobre maniery to podstawa. Świadczą one o naszym wychowaniu i
kulturze osobistej.
W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie klasy 4F przystąpili do realizacji projektu
w tym zakresie.
Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim:


zachowania się w szczególnych sytuacjach,



form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),



komunikacji (także telefonicznej i internetowej),



nakrywania i podawania do stołu, sposobów jedzenia oraz picia,



wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru (dress code).

To przykłady działań uczniów klasy IV F

INICJATYWA RADY RODZICÓW

Dzięki zaangażowaniu Rodziców, przed szkołą stanęła
piękna choinka, której udekorowaniem zajęli się
uczniowie.
Dzieci młodsze i starsze wykazały się ogromną
kreatywnością w wykonaniu ozdób świątecznych.
Choinka jest piękna i bardzo okazała.

Uczniowie chętnie dekorowali świąteczne drzewko.
Każda z wykonanych bąbek jest niepowtarzalna.

ŚWIĄTECZNA KARTKA DLA SENIORA

PIĘKNE, NIEPOWTARZALNE

Kartki powstawały nie tylko w domach, ale także podczas zajęć języka angielskiego.

ŚWIĄTECZNA PIOSENKA O ANIOŁKACH
1.Nie miały aniołki choinki na święta,
o choince dla nich nikt tam nie pamiętał.
Popatrzyły się na siebie,
wywierciły dziurę w niebie
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

2.Złapały za czubek największą choinkę,
przywiązały do niej bardzo długą linę
i wciągnęły ją na górę,
przez tę dziurę, w niebie dziurę ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

3.Stanęła choinka w samym środku nieba,
orzekły aniołki, że ją ubrać trzeba,
więc skoczyły przez tę dziurę
po orzechy do wiewiórek ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

4.Chciały pozapalać świeczki choinkowe,
święty Florian - strażak złapał się za głowę
Matko Boża, Matko Boża,
chcą mi w niebie zrobić pożar ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

5.Spojrzał na choinkę święty Florian - strażak
zamiast świeczek gwiazdy pozapalać kazał
i zaśpiewał święty Florian z aniołkami Gloria, gloria, gloria!
Gloria, gloria, gloria

COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW SŁODKOŚCI
BLOK CZEKOLADOWY
Blok czekoladowy to słodycz, która robiła furorę na stołach w czasach PRLu.
Ten smak obecnie niektórzy jeszcze pamiętają. To najlepszy przepis pod
słońcem…

Składniki:










250 g masła
500 g mleka w proszku
1/2 szklanki wody
1,5 szklanki cukru lub cukru pudru
6 łyżek kakao
ok. 450 g herbatników
garść orzechów i rodzynek
*250 g to ponad 1 kostka, standardowa kostka masła ma 200 g!!!
Możecie też wykorzystać masło roślinne lub margarynę.
herbatniki dodajemy stopniowo!

KROK 1:Do rondelka wlewam wodę i wrzucam masło, podgrzewam, aż masło
się roztopi. Wtedy dodaję cukier i mieszam, aż cukier się roztopi.
KROK 2:Dodaję kakao, mieszam, a potem odstawiam, by masa przestygła.

KROK 3:Herbatniki przekładam do woreczka (kilka odkładam na bok) i za
pomocą tłuczka rozgniatam drobno. Połowę (!!!!) takich pokruszonych
herbatników wkładam do miski.
KROK 4:Dodaję masę kakaową (może być ciepła) i mleko w proszku. Miksuję
za pomocą miksera, a potem dłonią, bo masa będzie bardzo gęsta.
KROK 5:Dodaję resztę ciastek (ile przyjmie), bakalie i mieszam łyżką lub
dłonią (masa dość gęsta )
KROK 6:Formę wykładam papierem do pieczenia, kładę masę. Najpierw kładę
troszkę i dociskam, a potem dokładam resztę. Masa jest naprawdę gęsta.
KROK 7:Ważne, by masę dobrze docisnąć! Wciskam jeszcze kilka
herbatników, tych, które zostawiłam sobie na początku, tak pod skosem (dla
ładnego wzoru). Dociskam z wierzchu i wkładam do lodówki na przynajmniej 2
godziny.
KROK 8:Wyjmuję z formy, zdejmuję papier i kroję blok czekoladowy na
kawałki.
PALCE LIZAĆ…………

DOWCIPY ŚWIĄTECZNE
- Kupiłeś już coś pod choinkę ?
- Tak, stojak.
***

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
***

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty w domu towarowym podchodzi
Jasio, zaczyna tarmosić go za spodnie i krzyczy:
Tato! Mama mówiła żebyś kupił mleko i masło jak będziesz wracał do domu.
***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych.
***
Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmonautami tylko
Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...
***
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce.
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!
***

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać,
klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła
głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy
odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

SZKOLNY FACEBOOK
Wiele ciekawych informacji, zdjęć, filmików. Zachęcamy do odwiedzania.
Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
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