DZWONEK
Kornelówka

NUMER 1– październik 2017 r.

W tym numerze DZWONKA:
1. Projekt obywatelski– siłownia zewnętrzna przy Kornelówce
2. Przedstawiamy się!! Zespół redakcji Dzwonka.
3. Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej
4. Bezpieczeństwo ponad wszystko
6. To warto przeczytać!
7. Wybory do SU
8. Z pamiętnika piątoklasistki…
9. Horoskop– WAGA!
10. Pyszności na ząb!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
Zespół redakcyjny Dzwonka

Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Wałczu
Nr projektu: 2/BO/2017

Karty do głosowania będą dostępne u wychowawców oraz w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.100.2017 Burmistrza Miasta
Wałcz z dnia 14 lipca 2017 r.:
O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze
bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat.
Tak brzmi oficjalna informacja dotycząca planowanego projektu siłowni
zewnętrznej przy naszej szkole.
Kochani uczniowie!!
Pamiętajcie, że liczy się każdy głos!! Warto poprosić mamę, babcię, ciocię
czy nawet sąsiadkę o poparcie naszej inicjatywy. Siłownia będzie służyła
właśnie Wam– dzieciom, dlatego zachęcamy do wytężonego zbierania
głosów. Tym razem wszyscy możemy przyczynić się do powstania czegoś
pożytecznego!
Wszystkie ręce na pokład!!!! Głosy można składać do 19 października,
czyli jeszcze przez 2 tygodnie!
Udowodnijmy , że w dzieciach jest siła i moc!!!

Siłownia zewnętrzna dla SP 1 w
Wałczu!!!!

ZESPOŁ REDAKCYJNY DZWONKA TO MY:
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Sylwia Kamińska



Basia Sawościanik



Szymon Bodak



Natalia Ogrodnik



Zuzanna Maciejewska

Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem
Nauczyciela, a jego data jest stała. Jak co roku, tak i w 2017 Dzień
Nauczyciela wypada 14 października.
Nie mamy dobrej wiadomości dla uczniów - Dzień Edukacji Narodowej i jednocześnie Dzień Nauczyciela nie
jest dniem wolnym od szkoły i pracy. Co więcej, 14 października w tym roku wypada w sobotę, dlatego nie
ma co liczyć na dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych. U nas w szkole 13 października będzie dniem
wolnym, dlatego apel i życzenia dla nauczycieli będziemy składali w czwartek 12 października.
My już dziś spieszymy z laurką:
chcielibyśmy złożyć wszystkim nauczycielom najszczersze życzenia!
- miłych i spokojnych lekcji
- brak stresu
- miłych uczniów
- sukcesów zawodowych
- zdrowia, bo to najważniejsze
- szczęścia w życiu prywatnym i zawodowym
- uśmiechu na twarzy każdego dnia
- więcej wolnego czasu
Tego wszystkiego i jeszcze więcej życzą uczniowie Kornelówki i zespół redakcyjny Dzwonka

Opracowały: Iza Maślak , Zuzanna Maciejewska, Natalia Ogrodnik

Dzień chłopaka
30 września obchodziliśmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Jest to święto wszystkich chłopaków oraz mężczyzn w ten uroczysty dzień panie składają życzenia, przygotowują niespodzianki oraz obdarowują prezentami
swoich panów.
Dnia Chłopaka nie obchodzi się tego samego dnia na całym świecie. Na Malcie chłopcy świętują 7 lutego,
w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, a w Japonii 5 maja. Jesienią świętują Meksykanie i Indusi (19 listopada)
oraz Kanadyjczycy (25 listopada).

Chłopcy i mężczyźni!
W dniu chłopaka ślemy życzenia:
Kochanej osoby do przytulania
Bratniej duszy do pogadania
Zdrowie niech Ci dopisuje
Ogólnie życia beztroskiego!
W Kornelówce Dzień Chłopaka obchodzono … przepysznie– chłopcy i panowie otrzymali od Samorządu
Uczniowskiego słodkiego lizaka! Niech życie mają takie słodkie, jak te łakocie.

Opracowała Izabela Maślak

Bezpieczeństwo w szkole. O czym warto pamiętać!
Żebyśmy w szkole wszyscy mogli czuć się spokojnie i bezpiecznie, powinniśmy pamiętać o pewnych zasadach:
-nie należy biegać po korytarzu,
-trzeba zachowywać się kulturalnie i grzecznie,
-nie wolno jeździć rowerem po boisku szkolnym,
-jeśli nie chcesz mieć ujemnych punktów, to nie używaj telefonów w niedozwolonych
miejscach!
-nie zaczepiaj kolegów i koleżanek,
- odnoś się z szacunkiem do starszych i rówieśników,
- chwal się , że jesteś dobrze wychowany,
-nie zapominaj o ,,dzień dobry, dowidzenia, przepraszam i dziękuję” !!!
Kiedy każdy uczeń będzie traktował innych tak, jak sam chciałby być traktowany,
to wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie.
Opracowałi: Iza Maślak, Aurelia Szapowicz, Szymon Bodak

TO WARTO PRZECZYTAĆ….
Niepowszedni. Tom 1. Porwanie

Nila i jej młodsza siostra Alla obdarzone są niezwykłymi mocami: Nila posiada
zdolność leczenia wszelkich chorób, Alla natomiast potrafi zapanować nad każdym
zwierzęciem, a ponadto jest Gwarkiem – wystarczy, aby usłyszała jedno zdanie w
obcym języku, a już potrafi płynnie się nim posługiwać. Dzieci obdarzone tak
niespotykanym darem nazywano Niepowszednimi. Rodzili się bardzo rzadko, więc
stanowili cenny łup dla handlarzy ludźmi.
Podczas konnej przejażdżki Nila i jej siostra zostają schwytane przez Okrutnych
Złotników, bezwzględnych łowców, zamierzających doprowadzić Niepowszednich
na Targ Niewolników w Łajdackim Krańcu. Wraz z innymi Niepowszednimi:
Samborem, Dalko oraz Wodniczką próbują wyrwać się z łap złoczyńców. Wspólnie
pokonują uroczyska i pustynie, w dramatycznych okolicznościach docierają do
obozowiska tajemniczych Taurisów, poznają siedliska smolarzy i miejskie
zakamarki Bawidła. Pozbawieni nadziei na pomoc ze strony bliskich, wiedzą
jedno: aby przetrwać, muszą liczyć tylko na siebie. Mnóstwo akcji przez co
naprawdę cieżko jest się nudzić . Jeżeli masz ochotę na lekkie fantasy,
"Niepowszedni. Porwanie" idealnie się sprawdzi ! Przeczytaj a nie pożałujesz .
Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl. VIb

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Na przełomie września i października w Kornelówce odbyła się kampania wyborcza
do SU. Tak jak każdego roku klasy wyłoniły swoich kandydatów, którzy zaprezentowali swoje programy wyborcze. Co obiecywali społeczności uczniowskiej mogliście
przeczytać na plakatach wyborczych, których tylko fragment prezentujemy na zdjęciach.
Trzeba dodać, że do tego roku opiekunkami SU są nowe panie: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska. Czekamy na dobre zmiany i prężnie działający samorząd.
Wybierając kandydata musimy pamiętać, że są oni naszymi reprezentantami, dlatego wybierajmy mądrze!!!

Już dziś możemy podać wyniki wyborów do SU, które na apelu ogłosiły opiekunki panie: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska.
Przewodniczący: Karol Kubik , kl. VII b
Zastępca : Matylda Koniecko, kl. VII c
Sekretarz: Maja Stasiak, kl. VII c
Skarbnik: Zofia Walukiewicz, kl. VII b
Rzecznik prasowy SU: Gabrysia Templin , kl. IV c
Przewodnicząca do spraw wolontariatu: Maja Brożek,
kl. IV b
GRATULUJEMY!!! Życzymy owocnej współpracy!

HOROSKOP

Wagusia
od 23 września do 22
października

Najmilsze dziecko na podwórku i w szkole. Zawsze dziękuje i przeprasza .
Przyjaźni się z całą klasą, nauczycieli kokietuje i mówi dokładnie to, czego oczekują.
Nie rozrabia. Pisze najpiękniejsze wypracowania, na świadectwie ma same piątki. Najlepiej czuje się w grupie – tam może bez trudu wymigać się od każdej pracy i robić
wyłącznie dobre wrażenie.
Zawsze potrafi znaleźć kogoś, kto jej posprząta pokój, napisze pracę magisterską lub
załatwi wygodną posadę. Głębszą myślą się nie splami. Woli powtarzać czyjeś sądy.
Tylko w interesach chytra i wytrwała. Może być doskonałym mediatorem, dyplomatą,
aktorem. Sprawdza się w każdym zawodzie związanym z modą lub sztuką. Najlepiej
jej wychodzi oszustwo matrymonialne.
★ RADA:
Pragnie być traktowana w sposób wyjątkowy, nie lubi otwartej rywalizacji. Zmuszana
do tego, czego nie chce, potrafi zamknąć się w sobie i obrazić na rodziców na długo!
Uwielbia chodzić na spacery, zawierać przyjaźnie i odwiedzać nieznane, ciekawe miejsca.
Opracowała: Aurelia Szapowicz, kl. VI b

Czy mundurek to fajna sprawa?
Często nurtuje mnie to pytanie, ponieważ nigdy wcześniej nie musiałam nosić
w szkole mundurka. Od września jestem uczennicą Kornelówki i ów mundur stał
się moim drugim, a może pierwszym ubraniem.
W szkole są dzieci, które nie stać na nową koszulkę czy ,, wypasione „ spodnie.
Bywa, że przez swój strój są odtrącane przez kolegów. Mundurek nas wszystkich
ujednolica, ,, łagodzi” różnice w wyglądzie, a nowe ubrania możemy pokazać w
piątek.
Szczerze mówiąc już raz zapomniałam mundurka, co przyprawiło mi to sporo nerwów, ale wszystko dobrze się skończyło i nie dostałam punktów ujemnych.
Pamiętam jak jeździłam na różne konkursy. Kiedy pojawiały się ,, Mundurki,,
wszyscy wiedzieli z której są szkoły. Miło słyszeć ,, o przyjechała Kornelówka” !!
To mundur nas wyróżnia, to może być zaleta!!!
Wiem, że mundurek to sprawa dyskusyjna. Ja zachęcam do jego noszenia, bo
przecież ,, nie parzy”, a mnie akurat to wcale nie przeszkadza.
Matylda Wyrzykowska, kl. Vb

Jabłecznik

Składniki:
-kostka margaryny -200g
-cukier puder -200g
-mąka -150g
-mąka ziemniaczana- 100g
-jajko -3 sztuki
-migdały lub orzechy laskowe- 150g
-cynamon- jedna łyżeczka
-proszek do pieczenia -1 łyżeczka
-jabłko -1kg
Bułka tarta

Sposób przygotowania:
1.Kostkę margaryny utrzyj z cukrem pudrem na pulchną masę.
2.Dodawaj po jednym żółtku, a na końcu po łyżeczce mąki (obie mąki wymieszaj z proszkiem i
cynamonem i przesiej przez sito.)
3.Ubij na sztywno pianę z białek i delikatnie połącz ją z utartymi migdałami lub orzechami a następnie z ciastem.
4.Obierz jabłka i podziel na ćwiartki lub ósemki.
5.Na posmarowaną margaryną i posypaną bułka tartą formę do tarty włóż ciasto.
6. Na wierzchu ułóż jabłka.
7.Piecz w piekarniku nagrzanym do 170-180 stopni c, aż ciasto się zrumieni przez około 35 minut.
Przygotowała: Gabrysia Kaliska, kl. VIb

