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W tym wydaniu naszego
miesięcznika znajdziesz
zawsze coś dla siebie na
przykład:                            
-----------------------------------
Maja gotuje
Wywiad z nauczycielką
matematyki i j.polskiego
Mecz siatkówki uczniów z
nauczycielami
Poznajmy się lepiej 
Ślubowanie
pierwszoklasistów
Partyzancka droga krzyżowa
Moda i uroda
Poradnik kosmetyczny
Konkurs dla
spostrzegawczych!!!
Andrzejki (wróżby) ;)
Rocznica Odzyskania
Niepodległości

.

    Co nowego pojawi się w   
    naszej gazetce?   

UWAGA! UWAGA!
 Zaczynamy nową serię z wywiadami! W tym
numerze ujrzysz ciekawe wywiady z nowymi
nauczycielami. Czy dobrze uczą? Mają
jakieś zainteresowania? Tego dowiesz się w
tym numerze! Czytaj uważnie do końca :) 

                                11 LISTOPADA
            ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
                     
                           W NASZEJ SZKOLE  BYŁO 
                                 BIAŁO - CZERWONO, 
      BARDZO UROCZYŚCIE, PIĘKNIE I WZRUSZAJĄCO

.
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  Poznajmy się lepiej…

W naszej szkole od nowego roku szkolnego zaszły
duże zmiany. Część nauczycieli odeszła na
emeryturę. Przybyli nowi pedagodzy. Chcemy
przybliżyć wam ich sylwetkę. Pierwszą z nich jest
pani od matematyki – pani Justyna Rokita. Kolejną-
pani od języka polskiego-pani Beata Sikorska. 
Może dowiemy się czegoś ciekawego….. ?

Zaczynamy od wywiadu z panią Justyną

Od ilu lat Pani pracuje jako nauczyciel?

Jako nauczyciel pracuję od 14 lat. Bardzo lubię pracę z młodzieżą.

Jak Pani się czuje w naszej szkole jako nowy nauczyciel?

Od lat pracowałam w tej samej szkole, więc ta zmiana nie była dla mnie łatwa. Ale dziś mogę powiedzieć, że
już czuję się, jak u siebie J

. .
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Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Zieleń
Jaka jest pani ulubiona liczba? 
Nie mam oraz nie wierzę w pechowe liczby
Kawa czy herbata?
Oczywiście ,że kawa, zawsze zastępuje mi herbatę
W jakim stylu lubi się pani ubierać?
Jest to taka luźna elegancja :)
Jakie ma pani hobby?
 Zdecydowanie czytanie! Kocham czytać.
Czy posiada pani jakieś zwierze domowe, jeśli tak to jakie?
Kota i psa.
Czy lubi pani  sport?
Tak, lubię aktywność fizyczną. Jeszcze kilka lat temu pasjonował mnie aerobik. Natomiast aktualnie, jeśli tylko
czas pozwoli i pogoda J wybieram bieganie. Niestety brakuje mi systematyczności w tych działaniach.
Jakie są Pani zainteresowania?
Bardzo lubię czytać. A do czytania wybieram lekką literaturę kobiecą.
Czy lubi Pani gotować?
Z uwagi na to, że rzadko gotuje, to sprawia mi to przyjemność.
Co lubi Pani najbardziej w uczniach?
Oczywiście bezwzględną szczerość, zwłaszcza u młodszych uczniów. Zawsze można dowiedzieć się o sobie
coś nowego.
Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
Tu Was chyba nie zaskoczę, jeśli powiem że matematyka. Choć równie mocno lubiłam język polski, miałam
bardzo sympatyczną nauczycielkę od języka polskiego.
Czy woli Pani uczyć starsze czy młodsze klasy i dlaczego?
Myślę, ze klasy 4-8 to grupa wiekowa , w której najlepiej mi się pracuję. Mam dużą satysfakcję, gdy dzieci uczą
się coś nowego, są tym zainteresowane i mówią, że to rozumieją.
Co sprawia w Pani życiu największą satysfakcję?
Oczywiście, że rodzina, dzieci. Życie byłoby puste bez najbliższych oraz przyjaciół. Natomiast jeśli chodzi o
pracę, to ogromną satysfakcję sprawi mi każde miłe słowo usłyszane od ucznia lub rodzica. Czuję wtedy, że
moja praca ma sens.Super jest robić w życiu to, co się lubi.
Czy zadaje Pani dużo prac domowych swoim uczniom?
Raz więcej, raz mniej. Moim zdaniem – nie, ale czy inni uważają tak samo? Nie wiem.
Jakie jest Pani największe marzenie?
Mam dużo marzeń, ale z tych bardziej przyziemnych, to chciałabym pozwiedzać kilka miejsc, w tym kilka poza
granicami naszego kraju. Może kiedyś mi się to uda?
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                                                    WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ SIKORSKĄ

Witamy Panią!

Chciałybyśmy zadać kilka pytań tak wyjątkowemu nauczycielowi jak Pani. To wielki zaszczyt dla całej
społeczności szkolnej mieć wśród nas takiego nauczyciela.
Oczywiście gratulujemy najwyższego odznaczenia państwowego, jakim jest dla nauczyciela Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Ale jakie to uczucie zostać tak wyróżnioną osobą?

P: Uczucie piękne. Tym bardziej, że jest to najwyższe odznaczenie państwowe. Czuję ogromną satysfakcję. Ale
najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że  odznaczenie dotyczy pracy z młodzieżą i z dziećmi. Nauczyciel to
zawód, w którym trzeba się spełniać i angażować, a przede wszystkim lubić to, co się robi. I ja właśnie lubię
pracę z dzieciakami, natomiast wyróżnienie za pracę z młodzieżą i dziećmi jest dla mnie największą wartością.

Od ilu lat Pani pracuje jako nauczyciel?

P: Od 23 lat.

Jak Pani się czuje w naszej szkole jako nowy nauczyciel?

P: Świetnie. Ja generalnie uwielbiam wszystkie dzieci i nie dzielę ich na miejscowości. A pracowałam we
wszystkich szkołach w gminie. Aż los przyniósł mnie do was i bardzo się cieszę, że tu trafiłam. Są sympatyczne
dzieciaki, miła atmosfera w pracy wśród koleżanek  -a to jest bardzo ważne i cudowna pani dyrektor.

o o
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W której szkole pracowała Pani po studiach.
P: Pracowałam w Szkole Podstawowej w Parszowie.
Jako nauczyciel jęz. polskiego i historii, który z przedmiotów sprawia pani większą satysfakcję w wykonaniu?
P: Z wykształcenia jestem polonistką, natomiast historia to tylko dodatek. Zawsze uczyłam języka polskiego i to
sprawia mi największą satysfakcję. Choć historia też jest mi bliska.
Czy ma Pani jakieś ulubione słowo które często się powtarza?
P: O to trzeba zapytać uczniów, ale z pełną świadomością, zwłaszcza w młodszych klasach, żeby podnieść
wartość takiego młodego uczniaka, podkreślam słowem „ŚWIETNIE”.
Jaka jest Pani ulubiona książka?
P: Nie mam ulubionej książki, ale wracam do wielu. I odkrywam nowości. Zawsze dużo czytałam.
Jakie są Pani zainteresowania?
P: Lubię aktywny tryb życia. Jestem z natury osobą energiczną, więc mnie ciągle gdzieś ciągnie i ciągle „pędzę”
. Życie jest krótkie! Jeżdżę na nartach, rowerze, lubię pływać, dwa razy w tygodniu chodzę na fitness. A w
wolnej chwili lubię czytać i piec ciasta.
Co lubi Pani najbardziej w uczniach?
P: Na pewno twórcze myślenie, nie zamykanie się w sobie, w szablonach, bo poprzez myślenie można się
rozwijać.
Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
P: Język polski.
Czy woli Pani uczyć starsze czy młodsze klasy i dlaczego?
P:  To jest trudne pytanie. Większość swojej pracy spędziłam z 15-latkami,chociaż nie jest to łatwa praca, gdyż
ci uczniowie wymagają innego podejścia. Za to małe dzieci są bardzo szczere, podejdą, przytulą się. Lubię
uczyć młodsze i starsze klasy.
Skąd pomysł na elektroniczną gazetkę szkolą?
P: Mam dużo pasji i jedną z nich jest współpraca z dziećmi. Wymyślam różne działania. Gazetkę prowadziłam
już na początku mojej pracy, jeszcze w szkole w Majkowie. Była to gazetka młodzieżowa gminna, we
współpracy ze wszystkimi szkołami. Potem, już w gimnazjum zapisałam się na kurs dziennikarski dotyczący
prowadzenia gazetki internetowej i ta przygoda trwała 6 lat. A teraz postanowiłam poprowadzić taką u nas w
szkole w Wielkiej Wsi. Lubię wyzwania.
Co sprawia w Pani życiu największą satysfakcję?
P: Sukcesy moich uczniów i oczywiście moich dzieci. Bo rodzina jest najważniejsza.
Ile razy była Pani wychowawczynią?
P: 2 razy , ponieważ potem 12 lat byłam na stanowisku kierowniczym, wicedyrektorem i później dyrektorem
gimnazjum. Ale każdą klasę, którą uczę, traktuje jak swoje dzieci.
  Gdzie Pani ukończyła studia?
P: Kończyłam studia w Kielcach. Była to Wyższa Szkołą Pedagogiczną w Kielcach. Dziś jest to UJK czyli
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jakie są wady i zalety jako nauczyciel?
P: Wadą jest duże poświęcenie nauczyciela kosztem domu. Zaletą- ciągły kontakt z młodzieżą, przez co można
dłużej czuć się młodym J oraz ciągłe doskonalenie siebie.
Czy zadaje Pani dużo prac domowych swoim uczniom?
P:  O to trzeba zapytać moich uczniów. J Dla mnie nie , ale każdy uczeń będzie miał swoje zdanie na ten temat.
zdanie.
Jakie jest Pani największe marzenie?
P: Żeby odbyć jeszcze więcej ciekawych podróży. I żeby moje dzieci spełniły swoje marzenia.
Jakie cechy charakteru przydają się w pracy nauczyciela?
P: Na pewno cierpliwość i stanowczość, elastyczność i umiejętność rozmawiania z uczniami.
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Czy ma Pani dobrą pamięć?
P: Trzeba to sprawdzić.
To teraz to sprawdzimy.
QUIZ
Ile było osób u Pani w klasie w szkole podstawowej?
P: Chyba 28 ale nie jestem pewna.
Ilu miała Pani nauczycieli od języka polskiego i którego pani najlepiej wspomina?
P: Łącznie z liceum- trzech, a najlepiej wspominam panią Barbarę Mączyńską, z którą najbardziej byłam
związana, gdyż to ona poprowadziła mnie do polonistyki. Mam z nią kontakt do dzisiaj. I szczególną osobą dla
mnie była pani Maria Bies- wychowawczyni w szkole podstawowej, potem koleżanka w pracy. Świetny
człowiek, który zbyt szybko odszedł z tego świata. W szkole, jeszcze jako uczennica, myślałam sobie, że jeśli
miałabym być nauczycielem, to właśnie takim jak pani Maryla.
Jak się nazywał dyrektor szkoły podstawowej do której Pani uczęszczała?
P: Pan Tadeusz Kosior, niestety już nieżyjący.
Dziękujemy Pani za poświęcony czas i przeprowadzenie wywiadu oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy
zawodowej i w życiu osobistym. 

Wywiad przeprowadziły:

NIKOLA KOZIEŁ i OLA ŁASEK  KL. VI

o o
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Mecz siatkówki nauczycieli z uczniami!

. .

15 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Wtedy to miało rozegrać się
rewanżowe spotkanie w siatkówkę w meczu Uczniowie- Nauczyciele. Przypomnijmy,
że w pierwszym spotkaniu zwyciężyli uczniowie wynikiem w setach 2-1. Rozegrali
wtedy rewelacyjne zawody i nie pozostawili nauczycielom cienia wątpliwości,kto jest
lepszy.
Tym razem spotkanie było zaplanowane, więc nauczyciele mocno wzięli sobie do
serca porażkę z końca września. Kapitan drużyny pani Dyrektor Bożena Wrona
zmobilizowała grono pedagogiczne do aktywności.

I pokazali wielką klasę i moc... Kadra nauczycielska tym razem po emocjonującym
meczu ZWYCIĘŻYŁA!! I było to zasłużone zwycięstwo, choć nie było łatwo, bo
drużyna uczniów grała profesjonalnie. I chyba nie jest to ostatnie starcie na boisku
nauczycieli i uczniów, bo w naszej szkole "fajnie jest"!!
                              

. .
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                  A TAK WYGLĄDAŁY POTYCZKI 
                       NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI

.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W piątek 25 października 2019 w naszej
szkole odbyło się 
ślubowanie pierwszoklasistów. 
Uroczystość została  przygotowana przez
panią Krystynę Pituch i uczniów klasy
VIII. 

 Na początku dzieci zaśpiewały piosenkę,
która pokazała, że są dobrymi kolegami i
koleżankami. Aby udowodnić, że mogą
być prawdziwymi uczniami szkoły,
czekało na nich kilka zadań. W 1 zadaniu
dzieci miały przedstawić prawa
obowiązujące w szkole. 2 zadanie to
znajomość literek.  W 3 zadaniu dzieci
miały przedstawić znajomość alfabetu.
Śpiewały piosenki właśnie o nim. Po
skończonym programie VI klasa
zaśpiewała dla nich piosenkę „Potęga
Ciekawości”.

.

Następnie odbyło się pasowanie.
Dokonała go pani dyrektor Bożena
Wrona. Wreszcie nastąpił ten moment, w
którym, pierwszaki stali się
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Każdy z nich podchodził do pani dyrektor,
a ona brała wielkie, drewniane pióro,
kładła na ramieniu i mówiła „Pasuję Cię
na ucznia Szkoły Podstawowej w Wielkiej
Wsi im. Świętokrzyskich partyzantów
Armii Krajowej”. Wtedy uczeń otrzymywał
tarczę naszej szkoły i legitymację, jako
symbole po pasowaniu. Na koniec
uroczystości, pierwszaki otrzymały
prezenty. Po zakończonej akademii odbył
się poczęstunek dla rodziców I klasy oraz
nauczycieli.
  Uważam, że bardzo miło jest
przyjmować nowe osoby do grona
szkolnego.

 Przyjemnie jest oglądać to wydarzenie i
wracać wspomnieniami do własnego
Ślubowania.

                              Nikola Kozieł

.

.

.
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A oto nasze kochane pierwszaki stają się
pełnoprawnymi uczniami! 

.

..

.

.

..

.
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28 października odbyła się Partyzancka Droga
Krzyżowa. Uczestniczyli w niej harcerze ze 115
Drużyny Harcerskiej im. Janka Bytnara ,,
Pomarańczarnia" z Wielkiej Wsi  oraz inne grupy
ze szkół i kombatanci.

Po dwóch godzinach lekcyjnych nasi uczniowie
pojechali autobusem na miejsce zbiórki
Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Chwilę trzeba było
poczekać, aż wszyscy uczestnicy się zbiorą.
Drogę krzyżową prowadził o. Benedykt z klasztoru
o.Cystersów z Wąchocka. Gdy wszyscy się
zebrali, wyruszono. Na każdej stacji
przedstawiciel uczestników czytał modlitwę.
Na I i VII stacji czytali  harcerze z naszej drużyny.
Cała droga krzyżowa to wędrówka lasem z
modlitwą przy stacjach. Finał jest na Wykusie.
Trwa ok. 1,5 godziny.

.

                                    

                          PARTYZANCKA   DROGA 

Gdy droga krzyżowa zakończyła się, było można
się poczęstować słodkimi bułkami, bigosem oraz
żurkiem. Można było również napić się gorącej
herbatki. Po zakończonym posiłku harcerze
wrócili do szkoły i pożegnali się po harcersku czyli
,, ISKIERKĄ". Potem mogli spokojnie wracać do
domów.

Partyzancka Droga Krzyżowa jest to moment w
którym każdy może się wyciszyć, pomodlić i
uspokoić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
również się odbędzie i nasza drużyna harcerska
weźmie w niej udział.

                          OLA ŁASEK 

o

    KRZYŻOWA

.

o
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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

. .
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                               Moda i uroda

Porady siódmoklasistek. Delikatność i elegancja na
waszych dłoniach.

W szkole nie powinno się malować paznokci, ale na
delikatne i skromne kolory powinna zgodzić się
każda pani. Modnymi kolorami tej jesieni są :
szarości, beże oraz fiolety. Najczęściej malowane
wzorki o tej porze to : marmur, geometryczne
kształty oraz różne postacie z bajek. Bardzo ważna
jest pielęgnacja dłoni. Przed rozpoczęciem
malowania paznokci powinno się je zmatowić
blokiem polerskim oraz wyciąć nadmiar skórek. Dla
lepszego efektu po skończeniu malowania powinno
się nałożyć specjalną oliwkę do skórek oraz krem
do rąk . Po takiej kuracji wasze dłonie będą
wyglądały olśniewająco. 
                                                                                        Julia Stojecka
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Poradnik Kosmetyczny

W tym poradniku polecę wam produkty, których
warto użyć.

            Zacznę od opisania znanego żelu Holika
Holika. Jest on jednym z najlepszych żeli do mycia
twarzy. Skóra po nim jest zmatowiona                      
i pozbawiona niedoskonałości. Żel działa bardzo
przyjemnie i znieczulająco oraz łagodzi
podrażnienia.                                                                
                         Kolejny produkt, to tonik do twarzy z
firmy Selfie Project. Jest on stworzony do
odświeżania młodej cery. Produkt ten zwalcza
niedoskonałości na twarzach nastolatek. Przywraca
naturalne pH skóry.
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Ciąg dalszy Poradnika Kosmetycznego

           Trzecią rzeczą w tym poradniku będzie
bardzo znany w internecie Jadeitowy masażer do
twarzy. Chłód jego kamienia redukuje opuchliznę 
z twarzy. Stymuluje włókna kolagenu. Wspaniale
poprawia ukształtowanie twarzy, a przede
wszystkim masaż tym wałeczkiem relaksuje i
odpręża.                                                                      
           Na zakończenie opiszę jeszcze bąbelkującą
maseczkę Cloud Mask z firmy Bielenda. Super
nawilża skórę i ma cudowny zapach banana. Po
nałożeniu na twarz zamienia się w prawdziwą
chmurkę.                                                                         
Polecam wszystkie produkty. Spróbowałam! Są
świetne! Spróbuj i ty!
                                                                              Julia Stojecka
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       Żel Holika Holika    Tonik Selfie Project

Maseczka Cloud Mask z
Bielendy

  Jadeitowy Masażer do twarzy
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MAJA GOTUJE
NA PIERWSZY OGIEŃ IDĄ PANCAKES PYSZNE PUSZYSTE
NALEŚNIKI, KTÓRE MAM NADZIEJE WYKONASZ.

                              SKLADNIKI:

    *Ciasto naleśnikowe

1.mąka pszenna – 200 g

2.proszek do pieczenia – 3,5 łyżeczki

3.sól – 1/2 łyżeczki

4.cukier – 1 łyżka

5.mleko 3,2% – 300 ml

6.jajko – 1 szt.

7.masło – 3 łyżki

8.borówki amerykańskie – 70 g
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KROK 1
W dużej misce łączymy mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier.

KROK 2 
Dodajemy do masy borówki i delikatnie mieszamy
.

KROK 2       Dodajemy do masy borówki i delikatnie mieszamy

.

.

.
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KROK 3 
 Na średnim ogniu rozgrzewamy patelnię. Powierzchnię smarujemy
odrobiną masła, nalewamy porcje ciasta. Pancakes przewracamy
na drugą stronę, kiedy pojawią się na nich pęcherzyki powietrza.
Smażymy na złoty kolor z obydwu stron.

. .
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TAK WYGLĄDAJĄ MOJE NALEŚNIKI

. .
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            ANDRZEJKI                       
Niebawem Andrzejki.....
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada w wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek wypada
zazwyczaj początku Adwentu, a więc na początku nowego Roku
Liturgicznego, którego początek przypada w pierwszą niedzielę
między 27 listopada, a 3 grudnia.

                                     WRÓŻBY ANDRZEJKOWE                 
                                                           
1.Wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie
kształtu zastygłego wosku lub rzucanego przez niego cienia
wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu
itp.
2.Ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany
do progu drzwi — ta, której but jako pierwszy dotarł do progu jako
pierwsza miała wyjść za mąż.
3.Rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych
chłopców — jeżeli pies jako pierwszy zjadł kość od danej
dziewczyny, to ona jako pierwsza miała wyjść za mąż.
4.Wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na
jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są
odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute 
5.Losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu —
listek, to staropanieństwo, obrączka lub wstążka, to rychły ślub,
różaniec, to powołanie do zakonu.
oznacz imię przyszłej wybranki / wybranka.
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6.Lustro -Aby w magiczną noc andrzejkową wolnym pannom
ukazała się twarz przyszłego męża, dziewczyna powinna być sama
w pokoju, mieć przygotowane wcześniej nowe lustro i zapalić
czerwoną świecę w intencji, aby święty Andrzej sprawił że ujrzy
twarz swego męża. Jeśli zostaną spełnione wyżej wymienione
warunki, powinna usiąść naprzeciwko lustra i wpatrywać się w nie
tak długo, aż ukaże się jej twarz przyszłego oblubieńca.

.

.

.

.

.

.
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Konkurs z nagrodą dla spostrzegawczych!!!

Na niżej załączonym zdjęciu z lat szkolnych jest nasza Pani ucząca języka polskiego oraz historii Beata
Sikorska.
Kto pierwszy wskaże Panią Beatę otrzyma nagrodę niespodziankę.
Po nagrodę prosimy zgłosić się do Pani Beaty Sikorskiej.
Życzymy udanej zabawy. 
Trzymamy kciuki!!!

Nikola Kozieł i Ola Łasek kl. VI

O

o
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UWAGA! UWAGA!

Opiekun gazetki pani Beata Sikorska ogłasza
cykliczny konkurs na najaktywniejszego
dziennikarza naszego pisemka.
Można uzyskać tytuł dziennikarza miesiąca i
zdobyć nagrodę!
Zachęcam do aktywności!

. .




	W tym wydaniu naszego miesięcznika znajdziesz zawsze coś dla siebie na przykład:
	Co nowego pojawi się w        naszej gazetce?
	-----------------------------------
	Maja gotuje Wywiad z nauczycielką matematyki i j.polskiego Mecz siatkówki uczniów z nauczycielami Poznajmy się lepiej  Ślubowanie pierwszoklasistów Partyzancka droga krzyżowa Moda i uroda Poradnik kosmetyczny Konkurs dla spostrzegawczych!!! Andrzejki (wróżby) ;) Rocznica Odzyskania Niepodległości
	UWAGA! UWAGA!  Zaczynamy nową serię z wywiadami! W tym numerze ujrzysz ciekawe wywiady z nowymi nauczycielami. Czy dobrze uczą? Mają jakieś zainteresowania? Tego dowiesz się w tym numerze! Czytaj uważnie do końca :)
	11 LISTOPADA
	ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
	W NASZEJ SZKOLE  BYŁO
	BIAŁO - CZERWONO,
	BARDZO UROCZYŚCIE, PIĘKNIE I WZRUSZAJĄCO


	Poznajmy się lepiej…
	W naszej szkole od nowego roku szkolnego zaszły duże zmiany. Część nauczycieli odeszła na emeryturę. Przybyli nowi pedagodzy. Chcemy przybliżyć wam ich sylwetkę. Pierwszą z nich jest pani od matematyki – pani Justyna Rokita. Kolejną- pani od języka polskiego-pani Beata Sikorska.
	Może dowiemy się czegoś ciekawego….. ?
	Zaczynamy od wywiadu z panią Justyną
	Od ilu lat Pani pracuje jako nauczyciel?
	Jak Pani się czuje w naszej szkole jako nowy nauczyciel?
	Jaki jest Pani ulubiony kolor?
	Jaka jest pani ulubiona liczba?
	Kawa czy herbata?
	W jakim stylu lubi się pani ubierać?
	Jakie ma pani hobby?
	Czy posiada pani jakieś zwierze domowe, jeśli tak to jakie?
	Czy lubi pani  sport?
	Jakie są Pani zainteresowania?
	Czy lubi Pani gotować?
	Co lubi Pani najbardziej w uczniach?
	Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
	Czy woli Pani uczyć starsze czy młodsze klasy i dlaczego?
	Co sprawia w Pani życiu największą satysfakcję?
	Czy zadaje Pani dużo prac domowych swoim uczniom?
	Jakie jest Pani największe marzenie?
	WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ SIKORSKĄ


	Mecz siatkówki nauczycieli z uczniami!
	15 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Wtedy to miało rozegrać się rewanżowe spotkanie w siatkówkę w meczu Uczniowie- Nauczyciele. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu zwyciężyli uczniowie wynikiem w setach 2-1. Rozegrali wtedy rewelacyjne zawody i nie pozostawili nauczycielom cienia wątpliwości,kto jest lepszy.
	Tym razem spotkanie było zaplanowane, więc nauczyciele mocno wzięli sobie do serca porażkę z końca września. Kapitan drużyny pani Dyrektor Bożena Wrona zmobilizowała grono pedagogiczne do aktywności.
	I pokazali wielką klasę i moc... Kadra nauczycielska tym razem po emocjonującym meczu ZWYCIĘŻYŁA!! I było to zasłużone zwycięstwo, choć nie było łatwo, bo drużyna uczniów grała profesjonalnie. I chyba nie jest to ostatnie starcie na boisku nauczycieli i uczniów, bo w naszej szkole "fajnie jest"!!

	ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
	Następnie odbyło się pasowanie. Dokonała go pani dyrektor Bożena Wrona. Wreszcie nastąpił ten moment, w którym, pierwszaki stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Każdy z nich podchodził do pani dyrektor, a ona brała wielkie, drewniane pióro, kładła na ramieniu i mówiła „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich partyzantów Armii Krajowej”. Wtedy uczeń otrzymywał tarczę naszej szkoły i legitymację, jako symbole po pasowaniu. Na koniec uroczystości, pierwszaki otrzymały prezenty. Po zakończonej akademii odbył się poczęstunek dla rodziców I klasy oraz nauczycieli.
	W piątek 25 października 2019 w naszej szkole odbyło się
	Uważam, że bardzo miło jest przyjmować nowe osoby do grona szkolnego.
	ślubowanie pierwszoklasistów.
	Uroczystość została  przygotowana przez panią Krystynę Pituch i uczniów klasy VIII.
	Przyjemnie jest oglądać to wydarzenie i wracać wspomnieniami do własnego Ślubowania.
	Na początku dzieci zaśpiewały piosenkę, która pokazała, że są dobrymi kolegami i koleżankami. Aby udowodnić, że mogą być prawdziwymi uczniami szkoły, czekało na nich kilka zadań. W 1 zadaniu dzieci miały przedstawić prawa obowiązujące w szkole. 2 zadanie to znajomość literek.  W 3 zadaniu dzieci miały przedstawić znajomość alfabetu. Śpiewały piosenki właśnie o nim. Po skończonym programie VI klasa zaśpiewała dla nich piosenkę „Potęga Ciekawości”.
	..

	A oto nasze kochane pierwszaki stają się pełnoprawnymi uczniami!
	PARTYZANCKA   DROGA
	KRZYŻOWA

	TAK ŚWIĘTOWALIŚMY ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
	Moda i uroda
	Porady siódmoklasistek. Delikatność i elegancja na waszych dłoniach.
	W szkole nie powinno się malować paznokci, ale na delikatne i skromne kolory powinna zgodzić się każda pani. Modnymi kolorami tej jesieni są : szarości, beże oraz fiolety. Najczęściej malowane wzorki o tej porze to : marmur, geometryczne kształty oraz różne postacie z bajek. Bardzo ważna jest pielęgnacja dłoni. Przed rozpoczęciem malowania paznokci powinno się je zmatowić blokiem polerskim oraz wyciąć nadmiar skórek. Dla lepszego efektu po skończeniu malowania powinno się nałożyć specjalną oliwkę do skórek oraz krem do rąk . Po takiej kuracji wasze dłonie będą wyglądały olśniewająco.
	Julia Stojecka

	Poradnik Kosmetyczny
	W tym poradniku polecę wam produkty, których warto użyć.
	Zacznę od opisania znanego żelu Holika Holika. Jest on jednym z najlepszych żeli do mycia twarzy. Skóra po nim jest zmatowiona                       i pozbawiona niedoskonałości. Żel działa bardzo przyjemnie i znieczulająco oraz łagodzi podrażnienia.                                                                                          Kolejny produkt, to tonik do twarzy z firmy Selfie Project. Jest on stworzony do odświeżania młodej cery. Produkt ten zwalcza niedoskonałości na twarzach nastolatek. Przywraca naturalne pH skóry.
	Ciąg dalszy Poradnika Kosmetycznego
	Trzecią rzeczą w tym poradniku będzie bardzo znany w internecie Jadeitowy masażer do twarzy. Chłód jego kamienia redukuje opuchliznę  z twarzy. Stymuluje włókna kolagenu. Wspaniale poprawia ukształtowanie twarzy, a przede wszystkim masaż tym wałeczkiem relaksuje i odpręża.                                                                                  Na zakończenie opiszę jeszcze bąbelkującą maseczkę Cloud Mask z firmy Bielenda. Super nawilża skórę i ma cudowny zapach banana. Po nałożeniu na twarz zamienia się w prawdziwą chmurkę.                                                                          Polecam wszystkie produkty. Spróbowałam! Są świetne! Spróbuj i ty!
	Julia Stojecka

	Żel Holika Holika
	Tonik Selfie Project
	Jadeitowy Masażer do twarzy
	Maseczka Cloud Mask z Bielendy

	MAJA GOTUJE
	NA PIERWSZY OGIEŃ IDĄ PANCAKES PYSZNE PUSZYSTE NALEŚNIKI, KTÓRE MAM NADZIEJE WYKONASZ.

	SKLADNIKI:
	*Ciasto naleśnikowe
	1.mąka pszenna – 200 g
	2.proszek do pieczenia – 3,5 łyżeczki
	3.sól – 1/2 łyżeczki
	4.cukier – 1 łyżka
	5.mleko 3,2% – 300 ml
	6.jajko – 1 szt.
	7.masło – 3 łyżki
	8.borówki amerykańskie – 70 g
	KROK 1
	W dużej misce łączymy mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier.
	KROK 2
	Dodajemy do masy borówki i delikatnie mieszamy
	KROK 2       Dodajemy do masy borówki i delikatnie mieszamy
	KROK 3
	Na średnim ogniu rozgrzewamy patelnię. Powierzchnię smarujemy odrobiną masła, nalewamy porcje ciasta. Pancakes przewracamy na drugą stronę, kiedy pojawią się na nich pęcherzyki powietrza. Smażymy na złoty kolor z obydwu stron.
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	TAK WYGLĄDAJĄ MOJE NALEŚNIKI
	ANDRZEJKI
	Niebawem Andrzejki.....
	Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek wypada zazwyczaj początku Adwentu, a więc na początku nowego Roku Liturgicznego, którego początek przypada w pierwszą niedzielę między 27 listopada, a 3 grudnia.
	WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
	1.Wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu zastygłego wosku lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu itp. 2.Ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, której but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż. 3.Rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców — jeżeli pies jako pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako pierwsza miała wyjść za mąż. 4.Wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute  5.Losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek, to staropanieństwo, obrączka lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powołanie do zakonu. oznacz imię przyszłej wybranki / wybranka.
	6.Lustro -Aby w magiczną noc andrzejkową wolnym pannom ukazała się twarz przyszłego męża, dziewczyna powinna być sama w pokoju, mieć przygotowane wcześniej nowe lustro i zapalić czerwoną świecę w intencji, aby święty Andrzej sprawił że ujrzy twarz swego męża. Jeśli zostaną spełnione wyżej wymienione warunki, powinna usiąść naprzeciwko lustra i wpatrywać się w nie tak długo, aż ukaże się jej twarz przyszłego oblubieńca.
	Konkurs z nagrodą dla spostrzegawczych!!!
	Kto pierwszy wskaże Panią Beatę otrzyma nagrodę niespodziankę.
	Po nagrodę prosimy zgłosić się do Pani Beaty Sikorskiej.
	Życzymy udanej zabawy.
	Trzymamy kciuki!!!
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