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IDĄ ŚWIĘTA...
Czy już kupiliście wszystkie prezenty? A Wasze
postanowienia noworoczne? Co roku przecież je
robimy... Co prawda potem trudno ich dotrzymać,
ale na tym polegają przecież święta. Są wyjątkowe
i w wyjątkowy sposób zbliżają nas do bycia
lepszymi. Dlatego też właśnie w okresie świąt
Bożego Narodzenia staramy się bardziej, rzucamy
nałogi, godzimy się i naprawiamy krzywdy.
Jednym słowem.... święta to magiczny czas!

Zdrowych, spokojnych, magicznych świąt
życzy 

REDAKCJA
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MOJA  PASJA - MUZYKA

Podobno bicie Twojego serca zmienia się
i naśladuje muzykę, której słuchasz.

Muzyka wypełnia naszą codzienność.
Przez jakieś 40% naszego dnia słuchamy
muzyki, która sprawia, że wszystko co
robimy przestaje być nudne i nabiera
sensu. Pierwszą czynnością po powrocie
do domu jest włączenie muzyki na
Spotify, która nie przestaje grać do
późnych godzin. 

Obiektem pożądania wielu z nas są
koncerty. Niestety po przeczytaniu, że
koncert jest w Hali Torwaru, a nie w
TAURON Arenie nasza radość nieco
maleje. Choć nie zawsze stoi to na
przeszkodzie, dzięki naszym bezintere-
sownym rodzicom.

Nasz gust muzyczny jest bardzo
zróżnicowany. Począwszy od muzyki
klasycznej poprzez rap i muzykę
elektroniczną po odmiany popu i rocka
oraz wiele innych rodzajów muzyki.

‘Rodzaj muzyki, której słuchasz, wpływa
na to, jak postrzegasz świat’.

Nasza miłość do muzyki nie kończy się na
jej słuchaniu, często wolny czas
poświęcamy na jej granie. Uczymy się
grać na gitarze, ukulele i pianinie. 

Granie muzyki naszych ulubionych
wykonawców pozwala nam ją lepiej
poznać i zrozumieć.
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MOJA  PASJA - MUZYKA

Nauka gry na instrumencie może
znacząco poprawić naszą motorykę i
zdolności rozumowania.
Wiele osób chciałoby rozpocząć naukę
gry na jakimś instrumencie, ale myśl o
nauce nut ich przytłacza.
Nic bardziej mylnego, okazuje się, że
sami Beatelsi nie potrafili czytać nut i
wiele innych wybitnych muzyków tego nie
umie, bo okazuje się, że nie muszą.

Muzyka to nieodłączny element naszego
życia, który daje nam inspiracje i chęć
działania.

Julia Dudek, Karolina Sala, kl. II A

GRA NA INSTRUMENCIE

Co zyskasz rozpoczynając naukę:

pewność siebie
lepsze postrzeganie świata
rozwój małej motoryki
poprawa koncentracji
rozwój kompetencji społecznych

Gdzie znaleźć dobrą muzykę? 
Pomocne będą aplikacje i serwisy
muzyczne:

Spotify
iTunes
Tidal
SoundCloud
8tracks

A może sami zaczniecie komponować
muzykę? W świecie muzycznym jest kilku
artystów, którzy w taki właśnie sposób
zaczynali karierę.

REDAKCJA

all4wall.com.pl

wallmachine.pl

radiozet.pl
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Świąteczne "DO IT YOURSEF"

HAND  MADE ...

W tym kąciku zawsze prezentujemy Wam własnoręcznie zrobione ozdoby. Dzisiaj
przyszedł czas na przygotowane samodzielnie ozdoby choinkowe i karteczki
świąteczne. 

Pomysłów są tysiące! Tylko Wasza wyobraźnia może Was tu powstrzymać, a jeżeli
narzekacie na brak pomysłów, to od czego są zasoby internetu?

Okazuje się , że na świecie są tysiące pomysłowych ludzi. Wszyscy mogą mieć dzisiaj
swoje 5 minut sławy. A jeżeli nie macie własnych pomysłów skorzystajcie z
darmowych poradników, tutoriali, które krok po kroku poprowadzą Was przez proces
tworzenia ozdób czy też kartek świątecznych.

W naszej klasie dla nauczycieli przygotowaliśmy w tym roku haftowane kartki
pocztowe. Ponieważ część osób obawiała się, że nie starczy im talentu,
postanowiliśmy wykorzystać gotowe kartki świąteczne. W tym celu najbardziej
ozdobne elementy ozdobne na kartkach przyozdobiliśmy dodatkowo haftem. Tego
jeszcze nie było! Haft na papierze? A właściwie to dlaczego nie? Wcześniej nakłuliśmy
karton igłą w miejscach haftu. To po to, aby łatwiej można było wykonać ozdobę i nie
pogiąć kartki. Efekt? Znakomity!

A jakie ozdoby Wy przygotowaliście w tym roku?
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Świąteczne przysmaki ...

PIEKIELNY  KĘSEK

Pierniczki na święta

500 g mąki pszennej
120 g masła (miękkie)
200 g cukru pudru
200 g miodu
1 łyżeczka sody czyszczonej
przyprawa do pierników

Wszystkie składniki wymieszać, wyrobić
rękami. Rozwałkować ciasto. Przy
pomocy foremek (serduszka lub
gwiazdeczki) wykroić pierniczki
pamiętając o zrobieniu dziurek na
wstążki, na których zawiesicie pierniczki
na choince.

Nagrzać piekarnik do 180 stopni C. Piec
przez 10 minut pilnując, aby się nie
przypaliły. Pierniczki można pięknie
ozdobić przy pomocy lukru, cukru pudru
lub czekolady.

Błyskawiczne paszteciki wigilijne

To jeden z prostszych z przepisów. Aby
zrobić paszteciki potrzebujesz tylko
trzech składników:

300 gram sera białego
300 gram mąki
300 gram masła

Masło powinno być miękkie. Wysypać
mąkę na stolnicę. Wymieszać składniki,
uformować wałek, pociąć na równe
odcinki. Uformować paszteciki. 

Można przygotować różne nadzienia, ale
najlepsze na święta będą grzyby, na
przykład pieczarki, połączone z
podsmażoną cebulką, przyprawione solą i
pieprzem. Posypać czarnuszką lub
kminkiem. Piec w średnio nagrzanym
piekarniku aż będą rumiane.

www.pierniki.pl

www.zajadam.pl
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GADŻET ...

Gogle VR do samodzielnego wykonania

Wiele osób chciało by mieć gogle VR (virtual reality),
lecz nie każdy może sobie pozwolić na tak drogi
wydatek. W tym artykule przedstawię wam tańszą
alternatywę, wykonaną przez Google'a. Do wykonania
tych gogli potrzebujemy: 

Smartphona
Tekturę
Soczewki
Magnesy
Rzepy
Gumkę recepturkę  

Myślę, że samodzielnie wykonane gogle są świetnym
pomysłem na prezent pod choinkę dla bliskiej osoby.
Nie trzeba mieć niezwykłych umiejętności, aby wykonać
gadżet w domu. Po prostu dobrze przeczytajcie
instrukcję, kupcie potrzebne elementy i już.

Satysfakcja z wykonanego prezentu będzie ogromna, w
dodatku pieniądze zostaną u was w kieszeni.

Pełną instrukcję wykonania znajdziemy na tej stronie
https://vr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/get-cardboard/

 Jakub Zawada, kl. III Awww.techfresh.pl

https://vr.google.com

www.youtube.comwww.cnet.com
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PODRÓŻE  KSZTAŁCĄ
Szkolne kółko podróżnicze tym razem wybrało się w podróż do Pragi. Wyjechaliśmy w
nocy 4 listopada Polskim Busem. Podróż była wyczerpująca, ale nasza grupa jest
niezniszczalna. Zmęczenie? My tego uczucia nie znamy. Pragnęliśmy  zobaczyć jak
najwięcej słynnych zabytków. Główną przewodniczką znającą każdy zabytek i jego
powstanie z  dodatkowymi ciekawostkami była Pani Anna Wrona- nauczycielka
historii. Natomiast organizatorką była Pani Monika Rochowiak (nauczycielka religii,
lubi podróżować i zarażać swoja pasją innych) z niezawodnym pomocnikiem Jakubem
Zawadą (uczeń klasy 3A). 
„Zabytki Starego Miasta to katalogowy przegląd niemalże wszystkich epok z
charakterystycznymi dla nich ozdobami, dachami, wykończeniami, wąskimi uliczkami
i słynnymi figurami na Moście Karola. Nad wszystkim zaś dumnie czuwa spoczywąjcy
na pobliskim wzgórzu zamek Hradczany, siedziba dawnych królów”. Te oto
przepięknie opisywane zabytki zwiedziliśmy, uwieczniając je na zdjęciach. Oczywiście
to nie wszystko, nasza grupa zawsze zwiedza od wczesnego ranka do późnego
wieczoru, by ujrzeć miasto w pełnym słońcu, jak również w pięknym oświetleniu. Tak
więc odwiedziliśmy Starówkę, Miasteczko Żydowskie i wiele, wiele innych. 

ZACHĘCAMY KAŻDEGO Z OSOBNA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TYCH
NIESAMOWITYCH WYCIECZKACH Z WIELOMA ZABAWNYMI PRZYGODAMI!!

Praski zegar astronomiczny z 1410 roku.
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SPORTIVO
BARTOSZ KUREK

Bartosz Kamil Kurek urodził się 29
sierpnia 1988 r. w Wałbrzychu. Jest
synem byłego siatkarza Adama Kurka. 

Od 8-ego roku życia trenuje siatkówkę,
ale w młodości trenował również
koszykówkę. Bartosz jest jedynym z
najlepszych polskich siatkarzy, gra na
pozycji atakującego i przyjmującego. W
reprezentacji Polski zadebiutował 1
czerwca 2007 r. w meczu Ligi Światowej z
Argentyną (3:1). W 2005 r. został
najlepszym atakującym Mistrzostw
Europy Kadetów. 

Zajął 2 miejsce w Plebiscycie Przeglądu
Sportowego na 10 najlepszych
Sportowców Polski 2011 oraz 6 miejsce w
Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 10
najlepszych Sportowców Polski 2012. 
To oczywiście tylko niektóre z jego
nagród i wyróżnień, nie mówiąc o
sukcesach w polskiej reprezentacji.
Liczymy na dalsze sukcesy naszego
zawodnika. Jesteśmy bardzo dumni!

BARTOSZ KUREK 

Bartosz Kamil Kurek was born on 29th
August 1988 in Wałbrzych. He is a former
volleyball player Adam Kurek's son. He
has trained volleyball since he was 8 and
trained basketball in his childhood, too.
Bartosz is one of the best Polish
volleyball players, he plays in the host
and attacker positions. In Polish
representation he debuted on the first of
June in 2007 in the world league match
with Argentina (3:1). In 2005 he became
the best attacker of the World
Championship cadets. He took the
second place in Przegląd Sportowy
magazine Plebiscite for ten best Polish
athletes of 2011 and the sixth place in
Przegląd Sportowy magazine Plebiscite
for ten  best Polish athletes in 2012.
These are just some of his awards and
distinctions of course, let alone his
success in the Polish representation. We
look forward to seeing more success of
our player. We're so proud of him! 

Katarzyna Barnaś, kl. III A
eurosport.onet.pl

http://siemaelo.blog.pl/2015/05/20/bartosz-kurek-
moj-idol/
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Z  ŻYCIA  SZKOŁY

W naszej szkole zawsze dzieje się coś ciekawego. Chociażby warsztaty z fizyki, w
których udział wzięła klasa III A. Miejsce - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a
prowadzący to wykładowca uniwersytecki, który wprowadzał nas w tajniki wiedzy
niemal tajemnej ...czyli elektromagnetyzmu. Nauka prowadzona w ten sposób, to
zupełnie "inna bajka"...

Organizujemy dyskotekę w szkole... .... a Rada Rodziców - kiermasz stroików.
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Cytaty 
o książkach:

STREFA  UCZNIA

R e d a k c j a
TeamNews

Katarzyna Barnaś, III A
Sandra Brożek, II A
Julia Dudek, II A
Aleksandra Guzik, III A
Karolina Krysik, III A
Karolina Sala, II A
Joanna Stopa , III A
Jakub Zawada, III A
p. Renata Marona
p. Karina Sikora

"Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość
wymyśliła."

"Książki są lustrem:
widzisz w nich tylko to co,

już masz w sobie." 

"Pokój bez książek to jak
ciało bez duszy." 

"Kto czyta książki, żyje
podwójnie."

"Czytanie dobrych książek
jest niczym rozmowa 

z najwspanialszymi ludźmi
minionych czasów." 

"Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."

                                                           Antoine de Saint-Exupéry

Dzisiaj prezentujemy Wam prace Naszej koleżanki z
klasy II B - Sandry Brożek, która zgodziła się udostępnić
nam swoje prace. Dziewczyna ma talent, przyznajcie
sami!

W naszej szkole jest wiele utalentowanych osób, trzeba
tylko wiedzieć gdzie ich szukać. Sandra już od dawna
interesuje się rysowaniem. A może poznajecie na jej
rysunkach jakąś znaną postać filmową?
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	To jeden z prostszych z przepisów. Aby zrobić paszteciki potrzebujesz tylko trzech składników:
	300 gram sera białego
	300 gram mąki
	300 gram masła
	Masło powinno być miękkie. Wysypać mąkę na stolnicę. Wymieszać składniki, uformować wałek, pociąć na równe odcinki. Uformować paszteciki.
	Pierniczki na święta
	Można przygotować różne nadzienia, ale najlepsze na święta będą grzyby, na przykład pieczarki, połączone z podsmażoną cebulką, przyprawione solą i pieprzem. Posypać czarnuszką lub kminkiem. Piec w średnio nagrzanym piekarniku aż będą rumiane.
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	Wszystkie składniki wymieszać, wyrobić rękami. Rozwałkować ciasto. Przy pomocy foremek (serduszka lub gwiazdeczki) wykroić pierniczki pamiętając o zrobieniu dziurek na wstążki, na których zawiesicie pierniczki na choince.
	Nagrzać piekarnik do 180 stopni C. Piec przez 10 minut pilnując, aby się nie przypaliły. Pierniczki można pięknie ozdobić przy pomocy lukru, cukru pudru lub czekolady.
	GADŻET ...
	Gogle VR do samodzielnego wykonania
	Wiele osób chciało by mieć gogle VR (virtual reality), lecz nie każdy może sobie pozwolić na tak drogi wydatek. W tym artykule przedstawię wam tańszą alternatywę, wykonaną przez Google'a. Do wykonania tych gogli potrzebujemy:
	Smartphona
	Tekturę
	Soczewki
	Magnesy
	Rzepy
	Gumkę recepturkę
	Myślę, że samodzielnie wykonane gogle są świetnym pomysłem na prezent pod choinkę dla bliskiej osoby. Nie trzeba mieć niezwykłych umiejętności, aby wykonać gadżet w domu. Po prostu dobrze przeczytajcie instrukcję, kupcie potrzebne elementy i już.
	Satysfakcja z wykonanego prezentu będzie ogromna, w dodatku pieniądze zostaną u was w kieszeni.
	Pełną instrukcję wykonania znajdziemy na tej stronie https://vr.google.com/intl/pl_pl/cardboard/get-cardboard/
	Jakub Zawada, kl. III A

	PODRÓŻE  KSZTAŁCĄ
	Szkolne kółko podróżnicze tym razem wybrało się w podróż do Pragi. Wyjechaliśmy w nocy 4 listopada Polskim Busem. Podróż była wyczerpująca, ale nasza grupa jest niezniszczalna. Zmęczenie? My tego uczucia nie znamy. Pragnęliśmy  zobaczyć jak najwięcej słynnych zabytków. Główną przewodniczką znającą każdy zabytek i jego powstanie z  dodatkowymi ciekawostkami była Pani Anna Wrona- nauczycielka historii. Natomiast organizatorką była Pani Monika Rochowiak (nauczycielka religii, lubi podróżować i zarażać swoja pasją innych) z niezawodnym pomocnikiem Jakubem Zawadą (uczeń klasy 3A).  „Zabytki Starego Miasta to katalogowy przegląd niemalże wszystkich epok z charakterystycznymi dla nich ozdobami, dachami, wykończeniami, wąskimi uliczkami i słynnymi figurami na Moście Karola. Nad wszystkim zaś dumnie czuwa spoczywąjcy na pobliskim wzgórzu zamek Hradczany, siedziba dawnych królów”. Te oto przepięknie opisywane zabytki zwiedziliśmy, uwieczniając je na zdjęciach. Oczywiście to nie wszystko, nasza grupa zawsze zwiedza od wczesnego ranka do późnego wieczoru, by ujrzeć miasto w pełnym słońcu, jak również w pięknym oświetleniu. Tak więc odwiedziliśmy Starówkę, Miasteczko Żydowskie i wiele, wiele innych.
	ZACHĘCAMY KAŻDEGO Z OSOBNA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TYCH NIESAMOWITYCH WYCIECZKACH Z WIELOMA ZABAWNYMI PRZYGODAMI!!
	Praski zegar astronomiczny z 1410 roku.

	SPORTIVO
	BARTOSZ KUREK
	Bartosz Kamil Kurek urodził się 29 sierpnia 1988 r. w Wałbrzychu. Jest synem byłego siatkarza Adama Kurka.
	Od 8-ego roku życia trenuje siatkówkę, ale w młodości trenował również koszykówkę. Bartosz jest jedynym z najlepszych polskich siatkarzy, gra na pozycji atakującego i przyjmującego. W reprezentacji Polski zadebiutował 1 czerwca 2007 r. w meczu Ligi Światowej z Argentyną (3:1). W 2005 r. został najlepszym atakującym Mistrzostw Europy Kadetów.
	BARTOSZ KUREK
	Bartosz Kamil Kurek was born on 29th August 1988 in Wałbrzych. He is a former volleyball player Adam Kurek's son. He has trained volleyball since he was 8 and trained basketball in his childhood, too. Bartosz is one of the best Polish volleyball players, he plays in the host and attacker positions. In Polish representation he debuted on the first of June in 2007 in the world league match with Argentina (3:1). In 2005 he became the best attacker of the World Championship cadets. He took the second place in Przegląd Sportowy magazine Plebiscite for ten best Polish athletes of 2011 and the sixth place in Przegląd Sportowy magazine Plebiscite for ten  best Polish athletes in 2012. These are just some of his awards and distinctions of course, let alone his success in the Polish representation. We look forward to seeing more success of our player. We're so proud of him!
	Zajął 2 miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 10 najlepszych Sportowców Polski 2011 oraz 6 miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 10 najlepszych Sportowców Polski 2012.
	To oczywiście tylko niektóre z jego nagród i wyróżnień, nie mówiąc o sukcesach w polskiej reprezentacji. Liczymy na dalsze sukcesy naszego zawodnika. Jesteśmy bardzo dumni!
	Katarzyna Barnaś, kl. III A

	Z  ŻYCIA  SZKOŁY
	W naszej szkole zawsze dzieje się coś ciekawego. Chociażby warsztaty z fizyki, w których udział wzięła klasa III A. Miejsce - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a prowadzący to wykładowca uniwersytecki, który wprowadzał nas w tajniki wiedzy niemal tajemnej ...czyli elektromagnetyzmu. Nauka prowadzona w ten sposób, to zupełnie "inna bajka"...

	STREFA  UCZNIA
	Dzisiaj prezentujemy Wam prace Naszej koleżanki z klasy II B - Sandry Brożek, która zgodziła się udostępnić nam swoje prace. Dziewczyna ma talent, przyznajcie sami!

	Cytaty  o książkach:
	W naszej szkole jest wiele utalentowanych osób, trzeba tylko wiedzieć gdzie ich szukać. Sandra już od dawna interesuje się rysowaniem. A może poznajecie na jej rysunkach jakąś znaną postać filmową?
	"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."  "Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie."   "Pokój bez książek to jak ciało bez duszy."   "Kto czyta książki, żyje podwójnie."
	"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa  z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów."
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	"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."
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	p. Renata Marona p. Karina Sikora
	Antoine de Saint-Exupéry




