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Powitajmy grudzień !

Święty Mikołaj

Życzenia
Niechaj te magiczne chwile w
czasie Świąt Bożego
Narodzenia
w y p e ł n i ą ciepłem każdy
mroźny dzień, gdyż Boże
Narodzenie ma w sobie jakieś
ciepło szczególne,
które rozgrzewa nawet w dni
pochmurne.

Niechaj gwiazdy
przypominają,

że czasem wystarczy jedynie
pomyśleć życzenie…

by spełniło się pragnienie.
Spełnienia wszystkich
świątecznych życzeń!

Życzy redakcja gazetki
szkolnej.

POMAGAMY INNYM
Przed świętami w naszej szkole odbyło się wiele akcji
charytatywnych:
 

9.12.2016 r. podsumowana został akcja "Góra grosza". Z
dumą możemy ogłosić, że łącznie razem uzbieraliśmy 610
złotych 46 groszy.
Gratulacje dla  wszystkich klas za uzbieranie takiej sumy

pieniędzy.
Harcerze z naszej szkoły zorganizowali zbiórkę żywności,
środków czystości, zabawek, pomocy szkolnych - by
wspomóc polskie rodziny na wschodzie.
Kolejne akcje w naszym gimnazjum, to zbiórka plastikowych
nakrętek oraz makulatury.

JESIEŃ I ZIMA
W NASZEJ SZKOLE

 Jesień i początek grudnia obfitował w wiele różnorodnych
wydarzeń. Bardzo aktywnie pracował Samorząd Uczniowski
organizując dyskoteki oraz inne działania np. akcję promującą
zdrowy tryb życia pod hasłem:  Dzień Witaminowy. Pod koniec
listopada nauczyciele języków razem z młodzieżą przygotowali
Dzień Języków Obcych. W czytelni szkolnej gimnazjaliści mogli
obejrzeć ciekawe wystawy, szkoła włączyła się do akcji głośnego
czytania, a w Wigilię Św. Andrzeja odbyły się przysłowiowe
"Andrzejki". Było też wiele konkursów przedmiotowych, literackich
oraz artystycznych. Okazało się, że w wielu z nich nasi uczniowie
odnieśli liczne sukcesy. Jak co roku chór dziewczęcy wziął udział
w ogólnopolskim przeglądzie chórów szkolnych i zdobył tam
najwyższą nagrodę - Złoty Kamerton. Uczeń z naszego
gimnazjum odniósł sukces- kręcąc reportaż z festiwalu
literackiego pt. "Pióro i pazur"

Młodzież naszej szkoły nakręciła film poświęcony wykorzystaniu
tabletów i smartfonów na lekcjach różnych przedmiotów, a grupa
literatów z PG4 napisała książkę pt. "Oswoić potwora" i walczy o
głosy, by przejść do półfinału. [Dokończenie na stronie drugiej]
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Symbolika
Według wierzeń ludowych wystrojone drzewko jodły
bądź świerku w domu miało przynosić szczęście i
dostatek. Ozdoby wieszane na choince nie były
przypadkowe.
Poniżej znajdziemy wykaz znaczeń niektórych
dekoracji.

Gwiazda Betlejemska pomagała w powrotach do
domu
Lampki chroniły przed mocą złych duchów
Jabłka zapewniały zdrowie i urodę
Orzechy dawały dobrobyt i siłę
Dzwoneczki niosły dobre nowiny i radość
Łańcuchy wzmacniały więzi pomiędzy członkami
rodziny
Anioły opiekowały się domem

[Dokończenie ze strony pierwszej]    
       
 Na początku grudnia trzecioklasiści zmagali się z
zadaniami próbnych egzaminów gimnazjalnych.
Rozwiązywanie testów odbyło się w świątecznie
udekorowanych salach.  Szóstego tego miesiąca w
holu wejściowym pojawiła się piękna choinka,
przypominając uczniom o zbliżających się świętach.
Jak co roku odbyły się konkursy na najpiękniejszy
stroik bożonarodzeniowy oraz pomysłowo
udekorowane drzwi klasopracowni.  Nie zabrakło
też Mikołaja i Śnieżynek, w których role wcielili się
uczniowie z Samorządu Uczniowskiego.W piątek, 9
b.m. od drugiej lekcyjnej do godzin popołudniowych
trwała akcja pt. "Godzina kodowania" - podczas
której uczniowie programowali własną grę Minecraft.
Czas jesieni i początek zimy upłynął szybko, a co
przyniesie Nowy Rok wkrótce się okaże.

Skąd przybyła choinka?
   Choć dzisiaj wydaje nam się, że choinka stanowi
obowiązkowy element świąteczny, nie zawsze tak
było. Zwyczaj ten pojawił się na ziemiach polskich
stosunkowo niedawno, bo dopiero na przełomie XVIII i
XIX wieku. Przywędrował do nas z Niemiec,
wypierając podłaźniczka.

choinka
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Pływalnia Budynek

PrzejścieParking 2

 Nasza szkoła otulona śniegiem
Zima może wyglądać zachwycająco. Dzisiejsze
telefony pozwalają uchwycić piękno każdej chwili.
Spróbujmy utrwalić na fotografii otaczającą przyrodę.

XYZ XYZ
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Przepis pozwala jeść pierniki od
razu. Są miękkie i gotowe do
spożycia, wystarczy tylko je
udekorować.

                          Składniki:
800 gram mąki,   
200 gram miodu,
200 gram margaryny,
2 jajka,
3 łyżeczki kakao,
2 łyżeczki sody oczyszczonej,
2 łyżki kwaśnej śmietany,
1 i 1/2 opakowania przyprawy do
pierników,
200 gram cukru.

 Sposób przygotowania:
 1.Margarynę rozpuścić w rondlu razem
z  miodem i przyprawami do piernika.
 Odstawić do wystygnięcia.
 2. Przesiać mąkę z sodą oczyszczoną.
 Jaja utrzeć z cukrem.
 3. Wymieszać mąkę z rozpuszczoną
 margaryną, dodawać stopniowo utarte
 jajka i śmietanę.
 4. Wszystko wymieszać, zagnieść
ciasto.
 5. Rozwałkować, wykrawać foremkami
i  piec w piekarniku w temperaturze 180
 stopni około 7 - 10 minut.

Smacznego!

Pierniki 1

Snowman

ŚWIĄTECZNE SMAKI
Pachnące, chrupiące i tak bardzo przypominające
święta. Czy dotrwają do Wigilii?

Sprawdzony przepis na pierniki

PublicDomainPictures

Couleur
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