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Wakacje
Koniec czerwca jest wspaniały to znak, że
wakacje mamy. Jeszcze tydzień, góra dwa
,dam odpocząć szkole ja.
Gdy wakacje już nastaną wezmę siostrę, brata,
przygotuję bagaż duży ,by być gotów do
podróży.

Drogi Czytelniku!
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Pewnie niecierpliwie czekasz na koniec
roku szkolnego. W wolnej chwili zapraszamy do przeczytania ostatniego
,czerwcowego numeru szkolnej gazetki . Redakcja
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Moi drodzy Wychowankowie!
Dużymi krokami nadchodzi czas na pożegnania. Odchodzicie stąd, ale mam nadzieję, że
wspomnienie o szkole, nauczycielach, którzy Was uczyli, pozostanie w Was jeszcze przez długie lata. Choć
chwila ta zamyka pewien rozdział Waszego życia, nie możemy mówić tu o końcu. Teraz możemy
powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero
koniec początku”. Przed wami przyszłość. Pamiętajcie, że świat należy do was, bo przyszłość to
młodzież. Ja jako wasz wychowawca na pewno będę mile wspominać każdy moment Waszej nauki tutaj.
Na moich oczach zmienialiście się z lekka wystraszonych dzieci w mądrych, uśmiechniętych młodych ludzi,
którzy swoje marzenia zamieniali w czyny. Pamiętajcie… warto pozostać uczniem przez całe życie. Głód
wiedzy, chęć doświadczania, ciekawość sprawiają, że wciąż się rozwijamy, zmieniamy. Nie egzystujemy,
ale naprawdę żyjemy. I właśnie tego Wam, moi Kochani, dziś życzę – młodzieńczej pasji poznawania
świata, która nigdy się nie wypali. Życzę wam mądrze wytyczonych celów. Z jednej strony na miarę
Waszych możliwości, z drugiej – o krok dalej. Nie bójcie się marzeń. One dodają siły, motywują do
działania, zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Głęboko wierzę, że moim Uczniom się to uda.
Jestem dumna, że mogłam być Waszym Wychowawcą .
Aleksandra Szlagowska

Szczególnie żegnamy nasze redakcyjne koleżanki, które w tym roku kończą gimnazjum.

Piknik naukowy

Aktualności

24.05 z okazji Dnia Dziecka w
naszej szkole odbył się piknik

Szkolni wycieczkowicze



naukowy przygotowany przez

Centrum Hewelianium w Gdańsku

przedstawicieli gdańskiego

26.04. uczniowie z naszej szkoły

projektu EduFan. W tym roku było

uczęszczający na zajęcia

to już nasze ostatnie spotkanie z

projektowe pojechali na wycieczkę

nimi. W trakcie zajęć uczniowie

do centrum hewelianium w

zwiedzili 6 stacji, m.in. stacja

Gdańsku. Tam odbyły się dla nich

chemii – wulkany, fizyki –

interesujące zajęcia z szyfrów.

elektronika, dmuchańce (co było

Młodzież poznała m.in. ,,szyfr

wielką atrakcją dla dzieci). W

cezara’’ i ,,motyle cudaki’’.

przerwie niektóre klasy posilały się

Następnym punktem programu

pysznym poczęstunkiem z grilla

były doświadczenia z matematyki

( przygotowanym we własnym

i fizyki.

zakresie, ale dużym poświęceniu p.
Moniki ;) )Piknik trwał od 9 do



13;30.

Toruń
Kolejna wycieczka z projektu lecz
tym razem

troszkę dalej ,do

Torunia, obyła się 17 maja. .Mimo
deszczowej pogody wycieczka i
tak była udana. Najpierw
uczniowie zwiedzili planetarium ,
następnie udali się na
dwugodzinnym spacer po
Toruniu . Zwiedzili m.in. mury

Kolorowa galaretka na gorącedni
Do przygotowania deseru potrzebujemy:

opakowanie galaretki albo najlepiej trzy
opakowania o różnych kolorach,

pół litra ugotowanej wody (na jedno opakowanie),

obronne wraz z krzywa wieżą,



miska do wymieszania galaretki,

kościół świętojański, rynek, na



owoce do dekoracji,

którym nie mogło się obejść bez



miseczki do wlania galaretki.

kupowania pierników oraz szukali
kota ,który według legendy broni
Toruń. Na koniec zostawiono
najlepszą atrakcję, czyli dla dzieci
McDonald’s.
Mali sportowcy
09.05. br. odbyły się u nas zawody dla klas
1-3 przygotowane przez chłopców z klasy 3
gim. w ramach projektu gimnazjalnego.
Zaprosili oni na nie m.in. dzieci z Rokit i
Brzeżna Szlacheckiego. Między uczniami
była bardzo ostra rywalizacja. Ku naszej
uciesze z dużą przewagą punktów wygrali
nasi zawodnicy. Serdecznie im gratulujemy
!!!

Należy ugotować pół litra wody, następnie wlać
do miseczki, wsypać galaretkę, dokładnie wymieszać i poczekać aż całość wystygnie. Następnie
ostudzoną galaretkę wlewamy do miseczek lub
szklanek.😉 Np. galaretkę czerwoną, wlewamy do
szklanki, zostawiamy w lodówce tak, by stężała.
To samo robimy z galaretką żółtą: mieszamy, wlewamy do szklanki, wkładamy do lodówki. Na
końcu przygotowujemy galaretkę zieloną. W taki
sposób powstał trzykolorowy czerwono-żółto-zielony deser. Na końcu do galaretki dodajemy maliny i borówki lub inne owoce. Dodajemy je do galaretki, która była wystudzona w misce, wlana do
szklanki, ale jeszcze nie stężała. Po dodaniu owoców schować galaretkę do lodówki na około godzinę. I gotowe smacznego!!!

