STYCZEŃ 2012
ŚLADAMI STAROŻYTNOŚCI,
CZYLI WYCIECZKA DO BERLINA
Głównym celem wycieczki zaplanowanej na 5 stycznia była wizyta w dwóch berlińskich muzeach:
w tzw. Pergamonie i Muzeum Egipskim. Jako piątoklasiści, poznający na lekcjach mitologie różnych
krajów, chcieliśmy zobaczyć słynne popiersie Nefretete czy ołtarz Zeusa. Wycieczka dostarczyła wielu
ciekawych przeżyć.

LUTY 2012
RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM
Na prośbę wychowawczyni rodzice- panie: JUSTYNA NACKOWICZ i WIOLETTA KMITA
odwiedziły naszą klasę i czytały fragmenty powieści Ferenca Molarna „Chłopcy z placu Broni”. Wszyscy
słuchali z uwagą i zainteresowaniem. W ten sposób panie zachęcały nas do zapoznania się z lekturą
i głośnego czytania. Było nam miło gościć mamy w klasie, a im - miejmy nadzieję – ponownie zasiąść
w szkolnej ławce.

SŁODKO, SŁODKO, SŁODKO...
Luty okazał się najsłodszym miesiącem w ciągu całego roku szkolnego. Najpierw były walentynki i
słodkie jabłka czerwone jak serduszka. W tłusty czwartek poznawaliśmy historię pączków i oczywiście
degustowaliśmy je.

A najbardziej słodko było podczas WYCIECZKI do stargardzkiej CUKIERNI „TERENIA”, po
której oprowadzali nas właściciele: pani Teresa i pan Marek Pietrakowscy. Poznaliśmy historię tego
ponad 40-letniego zakładu, niektóre tajemnice produkcji słodkości, zobaczyliśmy maszyny i urządzenia.
Cukiernicy ugościli nas paczkami, które są jedną ze specjalności zakładu.

SPOTKANIE Z LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA BLOGA ROKU 2011
Uczennica naszego Gimnazjum Integracyjnego, Weronika Madejska od kilku miesięcy prowadzi
bloga www.natchniona.pl, na którym prezentuje własne przepisy na ciasta, ciasteczka i desery zwłaszcza
dla osób stosujących dietę bezglutenową. Przepisy są także dostosowane do osób, które takich problemów
zdrowotnych nie mają. Zaprosiliśmy Weronikę na spotkanie, ponieważ jej blog uzyskał główną nagrodę
w ogólnopolskim konkursie w kategorii „Teen”. Uczennica uczestniczyła w uroczystej gali, która odbyła
się w lutym w Warszawie.
Na podstawie spotkania przygotowaliśmy wywiad, który znalazł się w lutowym numerze „Sztubaka”, a wkrótce został przedrukowany i znalazł się na łamach „Kuriera Szczecińskiego”.

Obok: fragment naszego wywiadu z Weroniką
przedrukowanego przez „Kurier Szczeciński”

