Na wesoło 
Dzieci miały narysować portret swojego taty pani podchodzi do Jasia i pyta
- Czemu twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie miałem łysej kredki!
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Dziadek opowiada wnuczkowi:
- A wiesz wnusiu, że kiedyś to w sklepach był tylko ocet?
- Jak to dziadku? W caaaałym Carrefourze?!

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!!!

Najlepsze życzenia świąteczne! 

Co słychać? Aktualności 

Naszym kochanym Czytelnikom życzymy Wesołych,

WYWIAD Z PANIĄ LUCYNĄ WIŚNIEWSKĄ

Zdrowych i Spokojnych Świąt

opiekunem projektu AIESEC

odpocznijcie w domu w czasie ferii świątecznych i
z nowymi siłami wracajcie do szkoły

PYTANIE: Jakie ma Pani wspomnienia związane z projektem
AIESEC?



P. L. WIŚNIEWSKA: Jestem bardzo zadowolona jak uczniowie
organizowali się na lekcji i cieszę się, że mogłam pokazać
uczniom , że język angielski jest potrzebny.
PYTANIE: Czy chciałaby Pani powtórzyć ten projekt w przyszłym
roku?
P.L.WIŚNIEWSKA: Mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjedzie
kolejna osoba, nie tylko z Chin!
PYTANIE: Czy dowiedziała się Pani wszystkiego czego chciała się
Pani dowiedzieć od Jimmiego?
Redakcja GŁOSU SPORTOWCA
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Co nowego jest smacznego?

Co słychać w naszej bibliotece?

Sałatka jarzynowa

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. 1a SP 

- składniki:
marchewka - 3 sztuki, sól - 1 szczypta, musztarda sarepska - 2 łyżki
majonez babuni Hellmann’s - 100 gramów, kwaśne jabłko - 2 sztuki
jajo gotowane na twardo - 3 sztuki, kiszony ogórek - 2 sztuki
por - 100 gramów, puszka zielonego groszku 200g - 1 sztuka
seler - 1 sztuka, pietruszka - 1 sztuka, pieprz - 1 szczypta

Obierz marchew, seler, pietruszkę. Umyj i ugotuj w garnku aż zmiękną.
Ugotuj także jajka.Jajka, jabłko i ogórka pokrój w małą kostkę .Wymieszaj
dokładnie, dodaj zielony groszek. Połącz z majonezem. Dopraw do smaku
musztardą, czarnym pieprzem i solą, jeśli uznasz, że jest to konieczne.
Smacznego 

na podst. http://www.przepisy.pl/przepis/salatka-jarzynowa4#szukaj/sa%C5%82atka%20jarzynowa/przepisy

fot. S. Komorek

oprac. Andrzej Kurowski, kl. Va S
4

5

Prezentujemy ciekawe strony internetowe dla dzieci – sami zobaczcie!

P.L.WIŚNIEWSKA: Uważam, że tydzień to było za mało żeby
dowiedzieć się wszystkiego o ich kulturze.
PYTANIE: Co się Pani najbardziej podobało?
P.L.WIŚNIEWSKA: Podobało mi się w jaki sposób rozmawialiście
z Jimmim, że była wykorzystywana tablica interaktywna. No i ,
że nauczyliśmy się liczyć po chińsku.

Jest to strona przeznaczona dla
dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
Znajdziemy na niej:
- co jest grane, rysunki, na nudę, e-szkoła, stronę startową , ciekawe gry,

Rozmawiał Szymon Kruk, kl. V a SP

ubierani, komiksy.
Wszystko to pozwala małym dzieciom rozwijać się poprzez Internet w
ciekawy dla nich sposób.
Można tam przesyłać swoje prace plastyczne by wzięły udziały w wielu
konkursach. Dzieci bardzo lubią tę stronę więc same
wystawiły jej wysoką ocenę.
oprac. Andrzej Kurowski, kl. V a SP
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