Na wesoło 
Dzień dobry - wita nowy pracownik
- Dzień dobry - wita szef
-Ile będę zarabiał na początku?
- Na początku 700zł, a potem więcej.
- Dobrze, to przyjdę potem.

Rozklekotany samochód z trudem dojeżdża do płatnego mostu:
- 75 groszy - mówi strażnik.
- Sprzedane - mówi uradowany kierowca.

Wyboru żartów dokonał Andrzej Kurowski
Nasza redakcja – nowi redaktorzy!!!
Michał Buraczyński, Szymon Kruk, Andrzej Kurowski, Mateusz Pałyszka

Zachęcamy wszystkich uczniów SP nr 33 aby razem z nami tworzyć naszą gazetkę –
spotykamy się we wtorki o 11.35 w czytelni szkolnej. Potrzebnych informacji udziela p.
Sylwia Komorek (nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy) – opiekun gazetki szkolnej
„Głos Sportowca” - gazetka szkolna SP nr 33 w Zespole Szkół Sportowych
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie
Cena 1 egzemplarza – tylko 50 groszy!!!

GŁOS SPORTOWCA
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Witamy w pierwszym numerze naszej gazetki w roku
szkolnym 2012/2013!!!

Co słychać? Aktualności 
Zawody sportowe!!!
Drużynowe Mistrzostwa Polski 2012
w gimnastyce sportowej mężczyzn
16- 18.11.2012, Bydgoszcz

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
konkursie organizowanym przez nauczycieli bibliotekarzy na
bajkę o tematyce świątecznej (bożonarodzeniowej).
Szczegóły w bibliotece szkolnej!

Wyniki drużynowe juniorów młodszych- kl. III

6 MKS Kusy Szczecin
Buraczyński Michał 2001
Borkowski Jakub 2001
Cieślak Tomasz 2000
Kurowski Andrzej 2001
Pałyszka Mateusz
Do Bydgoszczy jechaliśmy na zawody dwoma pociągami przez ok. 6
godzin.
Jazda był przyjemna i spokojna i odbyła się bez żadnych przeszkód.
Pobyt tam był bardzo fajny, czas wolny uprzyjemniał nam telewizor z
14 kanałami! ;) Były tam wygodne łóżka na których bardzo dobrze się
odpoczywało po zawodach.

Ciekawe gry 

Milionerzy
Gra Milionerzy to mobilna wersja cieszącego się nieustannie wielką
popularnością
teleturnieju
o
tym
samym
tytule.
Moim skromnym zdaniem ta gra jest godna uwagi. Warto grać w taką grę,
która rozwija nasze zainteresowania i sprawia, że chcemy wiedzieć coraz
więcej.
A Wy, nasi drodzy czytelnicy, czy macie swoje ulubione gry
edukacyjne????

Michał Buraczyński, Andrzej Kurowski, kl. V SP
Szymon Kruk, kl. V SP
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Co nowego jest smacznego?

Co słychać w naszej bibliotece?

Sałatka „cztery sery”

Kumpel moim pierwszym czasopismem

Na podstawie strony http://fotoprzepis.pl/salatki/salatka-cztery-seryzwana-tez-deska-serow/ opracował Andrzej Kurowski kl.5 a
Składniki:

1 główka sałaty

2 duże pomidory

1 ser typu mozzarella

1 ser typu feta

1 ser typu lazur

1 ser typu cammembert

garść zielonych oliwek

świeża bazylia

oliwa z oliwek (np. z rozmarynem)
Przepis:
Sałatę dokładnie umyć i osuszyć, następnie porwać na kawałki, ułożyć w
misce i skropić oliwą z oliwek. Pomidory umyć, przeciąć na pół i pokroić np.
w pół plasterki – ułożyć je na sałacie. Całość lekko posolić (feta jest słona,
więc trzeba uważać żeby nie przesolić) i też skropić oliwą .
Sery pokroić wedle uznania (lazur można połamać). Układanie warstwy

serów na sałacie i pomidorach również pozostawiam Waszemu
zmysłowi estetycznemu U mnie powstały trzy kręgi z camemberta,
mozzarelli i fety a lazur rozrzuciłem po całości. Sałatkę posypujemy
posiekaną bazylią, rozrzucamy po nich oliwki i … skrapiamy oliwą
Podajemy jako sałatkę warstwową albo przed podaniem wszystko
delikatnie ze sobą mieszamy.
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(całoroczna akcja czytelnicza dla uczniów kl. III SP)
Akcja polega na tym, że uczniowie III SP w ciągu roku szkolnego
opisują trzy wybrane przez siebie artykuły na podst. pytań pomocniczych:
* jaki jest tytuł artykułu;
* kto jest autorem artykułu;
* jak nazywa się czasopismo, w którym jest umieszczony artykuł (podaj jego
nazwę, kolejny numer i rok wydania);
* w kilku zdaniach opisz o czym jest dany artykuł, napisz o tym czy artykuł
podobał Ci się czy nie (zestaw pytań pomocniczych i plakat zachęcający do
czytania znajduje się w świetlicy szkolnej).
Uczniowie opisują artykuły na osobnych kartkach, podpisują je,
następnie oddają do świetlicy szkolnej (do p. Sylwii Komorek), w której raz
na trzy miesiące wywieszane są najciekawsze prace uczniów (oceniane przez
wychowawcę klasy i wychowawcę świetlicy).
Zachęcamy do czytania!
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Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia
W ramach Ogólnopolskich Urodzin Książkowego
Misia odbyły się w naszej bibliotece Urodziny Kubusia
Puchatka. Klasa 1a rysowała śliczne laurki, dzieci z klasy
2a układały rymowanki, a klasa 3a układała jadłospis
dzienny dla Kubusia Puchatka.
Na zdjęciu klasa 1a w czytelni szkolnej razem z wychowawczynią, p. Iwoną
Gąsiorowską i nauczycielem bibliotekarzem, p. Aldoną Kłosińską (fot. S.
Komorek).

Wycieczka klasowa do Woświna 

We wrześniu 2012 r. z całą klasą i z naszą wychowawczynią p. Joanną
Charęzą oraz p. Jadwigą Gajewską pojechaliśmy na dwa dni do Woświna
pociągiem. Gdy wysiedliśmy z pociągu musieliśmy przejść spory kawałek
drogi aby dojść do naszego ośrodka.
A było w nim bardzo przyjemnie (mimo tego, że nie było telewizora ;)
więc zamiast tego graliśmy w różne gry.
Jedną z naszych ulubionych zabaw była karuzela na placu zabaw.
Bardzo nam się podobała zabawa na karuzeli. Naszym paniom było
ciężko nas namówić abyśmy zeszli z karuzeli 
Na naszej wycieczce chodziliśmy nad jezioro i bawiliśmy się w
chowanego. Jedzenie było przepyszne - każdemu smakowało. Nazwy
domków pochodziły od zwierząt i roślin np. Ryś albo Stokrotka. Nasz kolega
wrzucił swój portfel na dach i musiał przyjść właściciel który pomógł
ściągnąć ten portfel!  Wycieczka była udana 

Michał Buraczyński i Szymon Kruk, kl. 5a SP
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