KREM MAKOWY
Składniki:
− szklanka śmietany kremowej,
− 2 żółtka,
− 4 łyżki cukru pudru,
− cukier waniliowy,
− szklanka maku, przygotowanego jak na makowiec (sparzony, ugotowany,
zmielony przez maszynkę, bez jakichkolwiek dodatków),
− 2 płaskie łyżeczki żelatyny,
− 2 szklanki posiekanych bakalii,
− cała, utarta, gorzka lub deserowa czekolada,
− miniaturowe, kruche ciasteczka.
Przygotowanie:
Żółtka z cukrem pudrem ucieramy na kogel-mogel. Śmietanę z dodatkiem cukru
waniliowego ubijamy na puszystą pianę, dodając, pod koniec ubijania, rozpuszczoną
w minimalnej ilości wrzątku żelatynę, utarte żółtka i mak. Całość delikatnie,
ale dokładnie mieszamy i rozkładamy do szklanych pucharków. Porcje kremu
ustawiamy w chłodnym miejscu (najlepiej w lodówce) nawet na kilka godzin. Przed
podaniem każdą porcję posypujemy bardzo obficie bakaliami i utartą czekoladą
i przybieramy miniaturowymi, kruchymi ciasteczkami.

KOMPOT Z SUSZONYCH OWOCÓW
Składniki:
− 15 dag suszonych jabłek,
− 15 dag suszonych śliwek bez pestek,
− 20 dag suszonych gruszek,
− 2 kopiaste łyżki rodzynek,
− cytryna.
Przygotowanie:
Suszone owoce dokładnie myjemy. Każdy rodzaj zalewamy 2 szklankami
przegotowanej wody. Gdy zmiękną, gotujemy w oddzielnych naczyniach. Owoce
przekładamy do szklanej wazy za pomocą łyżki cedzakowej, płyny cedzimy przez
gęste sito do jednego naczynia, wrzucamy rodzynki, dodajemy cukier i, mieszając,
zagotowujemy, pilnując, by cukier całkowicie się rozpuścił. Płynem zalewamy
odsączone owoce. Do całości dodajemy obrana ze skórki i białego miąższu, pokrojoną
w bardzo cienkie plasterki pozbawiona pestek, cytrynę. Odstawiamy w chłodne
miejsce (nawet na kilka godzin), wówczas smaki połączą się i wyzwoli się wspaniały
aromat. Podajemy w kompotierkach.
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Cena 1 zł
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.
O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.
Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.
Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.
Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Ze się narodził Bóg.
Bronisława Ostrowska

Chcemy przybliżyć Wam postać Pani dyrektor Marzeny Murawskiej. Przeczytajcie,
zatem wywiad, jakiego udzieliła Pani dyrektor specjalnie dla naszej szkolnej gazetki.
− Jak długo pracuje Pani w szkole i czy lubi Pani swoją pracę?
− Pracuję w szkole 31 lat i bardzo lubię swoją pracę.
− Jak to się stało, że postanowiła Pani uczyć w szkole?
− Ukończyłam filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Praca w tym
zawodzie jest następstwem
ukończonych studiów.
− Czy od początku dobrze się
pracowało w tym zawodzie?
− Tak, nigdy nie miałam
problemów
z
dziećmi
i młodzieżą.
− Dlaczego wybrała Pani
akurat ten przedmiot?
− Ponieważ moją pasją jest
przekazywanie
wiedzy
o naszym języku ojczystym
oraz kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się nim.
− Co Pani uważa za swój największy sukces?
− Miałam dużo sukcesów, największy z nich to laureaci i finaliści konkursów.
− Czy jest Pani zadowolona z sukcesów uczniów?
− Tak, jestem bardzo zadowolona.
− Czy od zawsze myślała Pani, że będzie
nauczycielem?
− Nie, nie chciałam być nauczycielem.
− Czy stawia Pani duże wymaganie uczniom?
− Tak, dużo wymagam.
− Jak ocenia Pani swoją pracę? Czy sprawia Pani ona
przyjemność?
− Bardzo lubię pracować z dziećmi. Mam dar
tłumaczenia zawiłych zagadnień.
− Codzienny kontakt z drugim człowiekiem daje mi
impuls do działania.
− Po wielu latach pracy na pewno posiada Pani wiele
cennych rad, co do wychowania uczniów. Czy
mogłaby Pani podzielić się jedną z nich?
− Z uczniami trzeba rozmawiać i tłumaczyć rzeczy,
których nie rozumieją.
− Ile godzin dziennie spędza Pani w szkole?
− Spędzam w pracy około 10 godzin dziennie.
− Za czym najbardziej będzie Pani tęskniła po odejściu na emeryturę?
− Za stałym kontaktem z innymi ludźmi.
Dziękujemy za rozmowę.

Klasy I - III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Mama Jezusa.
2. Zdobią choinkę.
3. Ryba na wigilię.
4. Zdobią sanie Mikołaja.
5. Dzielisz się nim podczas wigilii.
6. 24 grudnia.
7. Karol … - Jan Paweł II

Klasy IV - VI
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3.
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5.
6.
7.
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7.

Ma w nim Mikołaj prezenty.
11 listopada dzień …
Jest w klasie 1 gimnazjum. Przedmiot związany z przyrodą.
Znajdujesz pod nią prezenty.
Kto pomaga Mikołajowi?
Ciągną sanie Mikołaja.
Zaprowadziła 3 królów do szopki - … Betlejemska

Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy wpisać na kupon konkursowy, który należy złożyć do
p. Sylwii Gałek lub wychowawcy klasy.
Hasło: ……………………………
Imię i nazwisko ................................................................................................
Klasa................

Co roku o tej samej porze, każdy czeka
z utęsknieniem Pierwszej Gwiazdki, która zwiastuje
narodzenie Jezusa. By przybliżyć wszystkim ten
cudowny czas, uczniowie przygotowali Jasełka,
czyli historię narodzin Jezusa, spisku Heroda
i wizyty Trzech Królów.
Wszystko w scenerii
szopki, wokół której zgromadziły się zwierzęta,
chóry anielskie, a nawet próbował dostać sam
diabeł. Nie mogło zabraknąć też wspólnego
kolędowania.

Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji
chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to
stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie
poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech
niedziel), zwanego adwentem. W tym szczególnym dniu cieszymy się wszyscy
na narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy do kościoła,
jemy wspólnie z rodziną kolacje oraz możemy śpiewać kolędy!

Mikołajki
Tradycja polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja,
biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie
i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich
dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim
zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie
dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj przynosi
grzecznym dzieciom prezenty, które rano lub po wigilijnej kolacji mogą
otworzyć.
Nowy Rok obchodzimy w nocy 31 grudnia na 1 stycznia. W tym dniu
o godzinie 24:00 wystrzeliwane są fajerwerki, każdy cieszy się z nadejścia
Nowego Roku i życzy sobie i innym Do siego- Dobrego Roku!
Około 10 dni po Nowym Roku, w Warszawie podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, wystrzeliwane są tak zwane „światełka do nieba. Mamy
możliwość pomóc dzieciom, osobom starszym, kupując cegiełkę- serduszko.
Szczytny cel, o którym warto pamiętać.
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Słowo "triskaidekaphobia" oznacza "strach przed piątkiem 13-go". Oznacza również
ogólny strach przed liczbą "13"
Wyraz "uncopyrightable" jest najdłuższym wyrazem, w którym żadna litera się nie
powtarza.
Zdanie, które zawiera wszystkie 26 liter alfabetu nazywa się "panagramem". Oto I ono:
"The quick brown fox jumps over the lazy dog".
Najkrótsze zdanie w języku angielskim to "I am".
Najdłuższym angielskim słowem bez "prawdziwej samogłoski" (a, e, i, o lub u) jest
"rhythm".
Według słownika "Oxford English Dictionary", najdłuższe słowo w języku
angielskim to 45-literowy wyraz "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis",
oznaczający chorobę płuc.
Żadne słowo nie rymuje się ze słowem "month" (miesiąc), "orange" (pomarańczowy)
i "purple" (purpurowy). Inne źródła dodają do powyższych wyrazy: "angel" (anioł),
"breadth" (zakres/szerokość), "bulb" (żarówka), "depth" (głębokość), "eight" (ósmy),
"month" (miesiąc), "ninth" (dziewiąty), "scalp" (skalp) oraz "twelfth" (dwunasty).
Słowo "set" ma więcej definicji znaczeń niż jakiekolwiek inne w języku angielskim ponad 400.
Najdłuższym jednosylabowym wyrazem jest "screeched".
Słowo "queue" (kolejka/warkocz) jest jedynym, które jest wymawiane w takim sam
sposób nawet po usunięciu 4 liter.
To co w Anglii nazywane jest "French kiss" w Francji nazywa się "English kiss".
"Almost" jest najdłuższym słowem, w którym litery ułożone są w porządku
alfabetycznym.
Pierwszy, "czysto angielski" słownik był zatytułowany "A Table Alphabeticall" i był
napisany przez nauczyciela języka angielskiego Roberta Cawdrey'a w roku 1604.
Najstarsze słowa w języku angielskim datowane są na 14 tysięcy lat a pochodzą z pre
indoeuropejskiej grupy językowej zwanej "Nostratic". Słowa z tego języka, które
przetrwały do dzisiejszych czasów to: "apple" (apal), "bad" (bad), "gold" (gol) oraz "tin"
(tin).
"Good bye" pochodzi od zwrotu "God be with you" (niech Bóg będzie z Tobą). Wyraz
"Bye" jest używany zarówno w języku angielskim, jaki hiszpańskim gdzie znaczy to
samo.
Angielski wyraz "four" (cztery) jest jedynym zapisem cyfry, który ma tyle samo liter ile
wynosi jego wartość.
Najdłuższym słowem, które nie jest terminem medycznym jest wyraz
"floccinaucinihilipilification", który oznacza jednorazowy akt lub zwyczajową skłonność
do uznawania czegoś za bezwartościowe.
Nazwy wszystkich kontynentów zaczynają się i kończą tą samą literą, np. "Europe",
"Africa", "Asia".
Szacuje się, że językiem angielskim posługuje się obecnie 1,5 miliardów ludzi.

Dnia 10 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji Święta
Niepodległości.
Każdy Polak pamięta datę 11 listopada 1918r.
To właśnie wtedy nasz kraj wyrwał się z niewoli po
123 latach. Dlatego też chcieliśmy uczcić to
wyjątkowe wydarzenie.
Pierwszą część akademii stanowiły występy naszych
koleżanek - Julii Michalak oraz Roksany Cibor, które
grały na instrumentach. W drugiej części naszego
spotkania poszczególne klasy prezentowały się
w konkursie pieśni niepodległościowej. Triumfowali
uczniowie klasy VIa. Wykonali oni utwór „Hej, hej ułani”. Następnie rozstrzygnięty
został konkurs na kotylion. W tym przypadku zwyciężyła klasa VIb.

Dnia 25 listopada bawiliśmy się na szkolnej dyskotece z okazji andrzejek.
Były tańce, śmiech, świetna
zabawa... Nikt nie chciał
przerywać
radosnych
pląsów, ale trzeba było
rozstrzygnąć konkurs na
najdziwniejsze
nakrycie
głowy! Wielu uczniów
wzięło w nim udział. Nie
zabrakło oryginalnych pomysłów i wyobraźni. Jedna
z dziewczynek miała na głowie żyrandol! Po
ogłoszeniu wyników zabawa trwała dalej.
Niestety, wszystko co miłe, szybko się kończy.
Za to w poniedziałek 30 listopada od godz. 15.00 do
16.00 w bibliotece szkolnej trwały wróżby dla klas
I-III. Pomysł cieszył się dużym zainteresowaniem,
ponieważ przyszło wielu uczniów. Każdy z nich
chciał się dowiedzieć, co go czeka w przyszłości.
Z przymrużeniem oka i zaciekawieniem odczytywali przepowiednie. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni, ponieważ wróżby okazały się pomyślne.

https://www.google.pl/search?q=Kaj+i+Gerda+kolorowanka

