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5 grudnia na lekcji wychowawczej odbył się zorganizowany przez
Samorząd Szkolny Turniej Mikołajkowy. Rywalizowali w nim
przedstawiciele z każdej klasy: Mikołaj i Mikołajka. Uczestnicy
musieli wykonać zadanie: do wybranej przez Samorząd piosenki
pięknie zatańczyć, naśladować śpiewanie oraz robić różne
śmieszne pozy. Drugie zadanie, w którym mikołajkowym parom
mogła pomagać cała klasa, polegało na odgadnięciu, kto z
pracowników szkoły znajduje się na zdjęciach. Żeby utrudnić
zadanie, były to zdjęcia z dzieciństwa. Z konkurencjami najlepiej
poradziła sobie klasa 3a. 
Imprezę prowadziły przedstawicielki Samorządu Szkolnego:
Natalia Burzec oraz Agata Grabka.

Świetlica szkolna

Od 29.11.2016r. w naszej szkole w każdy wtorek i czwartek od
17.00 do 19.00 funkcjonuje świetlica. Można napić się herbaty lub
coś przegryźć. We wtorki organizowane są różne gry i zabawy,
jest także tenis stołowy. W czwartki natomiast na sali
gimnastycznej odbywa się projekcja filmowa. W świetlicy zawsze
panuje świetna atmosfera. Nauczyciele dyżurujący są otwarci na
nowe propozycje. Jeśli ktoś poprosi o pomoc w nauce, zawsze ją
otrzyma.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły!

L.Chojnowska

L.Chojnowska

L.Chojnowska

L.Chojnowska
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Ciekawostki Bożonarodzeniowe

Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia, oto kilka
ciekawostek ze świata
związanych z tym wyjątkowym i
magicznym czasem:
1. Kolęda „Cicha noc” została
przetłumaczona na ponad 300
języków.
2. W Grecji Boże Narodzenie trwa
aż 12 dni.
3. Zwyczaj całowania pod jemiołą
pojawił się dopiero w XIX wieku.
Dużo wcześniej, bo w czasach
celtyckich, jemiole przypisywano
magiczne właściwości: potrafiła
leczyć, chronić, a nawet zwiększać
płodność.
4. O dziwo choinki nie zaczęto
ubierać po narodzinach Jezusa.
Robiono to znacznie wcześniej,
jeszcze przed powstaniem
chrześcijaństwa. Natomiast ludy
germańskie jako pierwsze zaczęły
przystrajać te zielone drzewka.
5. W Anglii nie obchodzi się Wigilii,
a uroczysty posiłek spożywa się w
pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia.
6. Wielu historyków twierdzi, że
Jezus nie urodził się zimą, a
wiosną.
7. Wczesne wizerunki świętego
Mikołaja nie pokazywały go jako
pogodnego, wesołego, pulchnego
starszego pana. Był raczej
przywódczy, srogi oraz miał ze
sobą brzozową rózgę. Zamiast z
prezentami i czułością raczej
kojarzył się z karą.
8. Niezwykle wysoką choinkę w
1950 roku zobaczyli mieszkańcy
amerykańskiego Seattle. Stojące w
mieście drzewko miało ponad 67
metrów.
9.Większość naszych tradycji
bożonarodzeniowych pochodzi
jeszcze z czasów słowiańskich.

10. Słowo "Opłatek" pochodzi z
łaciny - oblatium - i oznacza
ofiarowanie.
11. Najdroższa choinka na świecie
kosztowała ponad 11 milionów
dolarów i została ustawiona w
Emiratach Arabskich.
12. Największy bałwan na świecie
miał 34,4 metra wysokości, gdzie
taki zwykły, klasyczny ma około
1,5 metra.
13. Święta Bożego Narodzenia są
drugim najczęściej obchodzonym
świętem na świecie. Pierwszym
jest Nowy Rok.
14. Ubieranie choinki wywodzi się z
pogańskich obrzędów.

Jak sport wpływa na rozwój?

Młodzież regularnie uprawiająca
sport jest nie tylko zdrowsza, ale
także bardziej pewna siebie i lepiej
radzi sobie z nawiązywaniem
kontaktów z rówieśnikami – wynika
z opinii mam biorących udział w
badaniu TNS Pentor na zlecenie
Procter & Gamble „Postawy
Polaków wobec sportu”. Mamy
doceniają zalety sportu i jego wpływ
na pozytywną samoocenę,
koncentrację i motywację u swoich
dzieci. Jak zatem zachęcić do
regularnej aktywności fizycznej?

Z raportu TNS Pentor na zlecenie
P&G, wynika, że osoby, które
uprawiały sport w dzieciństwie, w
życiu dorosłym często kontynuują
zdrowy tryb życia nabyty w
młodym wieku – dbają o dietę oraz
regularną aktywność fizyczną,
dzięki temu są pełne pozytywnej
energii, czują się bardziej
szczęśliwe i spełnione w życiu
zawodowym. Jakie korzyści
przynosi sport?
• korekta wad postawy;
• zwiększenie odporności
organizmu;
• wytrwałość w dążeniu do celu;
• poczucie własnej wartości;
• większa odpowiedzialność;
• poprawa koncentracji;
• umiejętność znoszenia porażek i
przyjmowania krytyki;
• umiejętność szybkiego
nawiązywania kontaktu;
• umiejętność pracy zespołowej;

.

TOP 10 Hitów

1. The Weeknd - Starboy
2. Rae Sremmurd - Black

Beatles 
3. The Chiansmokers -

Closer ft. Halsey
4. Dj Snake - Let Me Love

You ft. Justin Bieber
5. The Weeknd - I Feel IT

Coming ft. Daft Punk
6. Clean Bandit - Rockabye
ft. Sean Paul &  Anne Marie 
7. Maroon 5 - Don't Wanna

Know 
8. Bruno Mars - 24K Magic

9. Drake - Fake Love
10. Major Lazer - Cold Water

ft. Justin Bieber & MØ

.
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Konkurs Plastyczny

2 grudnia w Starostwie
Powiatowym rozstrzygnięto
Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Nie daj szansy AIDS". III miejsce
w tym konkursie zajęła Zuzanna
Wajda z klasy IIb, a wyróżnienie
otrzymała Klaudia Kmiecik z klasy
Ic. Dziewczęta przygotowały swoje
prace pod kierunkiem nauczyciela
plastyki, pana Zbigniewa Plebanka.
Gratulacje.

Zuzanna Wajda Klaudia Kmiecik

Konkurs

Konkurs

Konkurs

Konkurs Recytatorski

1 i 2 grudnia w Młodzieżowym
Domu Kultury im. A. Bursy w
Krakowie odbywają się
przesłuchania konkursowe Turnieju
Recytatorskiego im. Andrzeja
Bursy. Turniej przeznaczony jest
dla młodzieży z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z
województwa małopolskiego.
Naszą szkołę reprezentowało troje
uczniów: Julia Tatarczuch z klasy
Ic i Mateusz Minor z klasy IIIc
(przygotowani przez panią Lucynę
Chojnowską) oraz Wiktoria Kogut z
klasy IIb (przygotowana przez
panią Elżbietę Sytoń).

Etap rejonowy - Geografia:

Do etapu rejonowego Konkursu
Geograficznego zakwalifikowali się
uczniowie:
- Klaudia Małek z klasy IIIb
- Paulina Kozaczka z klasy IIIc
- Tomasz Kaczor z klasy IIId

Etap rejonowy - Biologia

Do etapu rejonowego
Małopolskiego Konkursu
Biologicznego zakwalifikowali się
uczniowie:
- Anna Ujek III a
- Aleksandra Wałaszek III a
- Martyna Cholewa-Bąba III b
- Agnieszka Owsiak III b
- Aleksandra Moździerz III d
- Jakub Jarzwiec III d

Etap rejonowy - Język Angielski

Do etapu rejonowego
Małopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego zakwalifikowała się
uczennica klasy III c Weronika
Bączek.

Etap rejonowy - Chemia

Do etapu rejonowego
Małopolskiego Konkursu
Chemicznego zakwalifikowali się
uczniowie klasy III d: Tomasz
Kaczor i Szymon Świerzyński.

Gratulujemy i życzymy
powodzenia.

Konkurs Konkurs

Mateusz Minor

Wiktoria Kogut

Julia Tatarczuch
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Przepis na ciasto czekoladowe z nutką

pomarańczy

SKŁADNIKI:
CIASTO

margaryna – 150 g 
jajka – 4 szt. 
cukier brązowy – 250 g 
mąka pszenna pełnoziarnista – 350
g 
soda oczyszczona – 1 łyżeczka
pomarańcze – 1-2 szt. 
czekolada gorzka – 150 g
DODATKOWO 

margaryna, mąka, cukier puder

PRZYGOTUJ 

blaszkę o średnicy 24 cm 
mikser 
sito 
tarkę o drobnych oczkach piekarnik
rozgrzany do temperatury 180°C

KROK 1
Blaszkę smarujemy odrobiną
margaryny i oprószamy mąką. W
garnku rozpuszczamy margarynę
na małym ogniu. Studzimy. Jajka
oraz cukier ucieramy mikserem na
puszystą masę. Czekoladę
ścieramy na tarce o drobnych
oczkach.

KROK 2 
Mąkę wymieszaną z sodą
przesiewamy przez sito do dużej
miski. Dodajemy wiórki
czekoladowe oraz skórkę startą z
umytych i sparzonych pomarańczy
(2 małych lub 1 dużej). Z miąższu
wyciskamy sok do osobnego
naczynia.

KROK 3

Do masy jajecznej stopniowo
dodajemy mieszankę z mąką.
Miksujemy na średnich obrotach,
powoli dolewając ostudzoną
margarynę oraz sok z pomarańczy.
Dokładnie wymieszane ciasto
przelewamy do formy i wstawiamy
do piekarnika rozgrzanego do
temperatury 180°C (termoobieg) na
45-55 minut.            
 SMACZNEGO!

SZUKACIE POMYSŁÓW NA SZYBKIE FRYZURY IDEALNE DO SZKOŁY?

 TEN ARTYKUŁ JEST DLA WAS!

1. Koński ogon na czubku głowy- to błyskawiczna fryzura, która idealnie
sprawdza się w momencie, gdy Twoje włosy nie są już pierwszej
świeżości. 
2. Opaska na włosach - jeśli lubisz styl boho, a Twoje włosy mają
tendencję do kręcenia się, to mamy dla Ciebie świetną fryzurę, którą
zrobisz w kilka minut! Wystarczy, że na nierozczesane włosy założysz
opaskę oplatającą głowę i wgnieciesz w nie odrobinę pianki.
3. Kok- jedna z prostszych fryzur, którą możesz zrobić w kilka chwil.
Niedbałe koczki, które wyglądają jakby były zrobione od niechcenia są
urocze. Jednak na zdjęciu w 6 prostych krokach pokazujemy jak zrobić
wersję bardziej elegancką. 
4. Luźny warkocz po boku głowy- szybka propozycja upięcia włosów dla
romantyczek i nie tylko! Wygląda naturalnie, a jednocześnie jest
praktycznym rozwiązaniem przy zimowej pogodzie.
5. Dwa warkocze dobierane- łatwe do zrobienia a jakie dziewczęce!
Pasują do każdej stylizacji, a także są bardzo modne!

Luźny warkocz Dwa warkoczeKok



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 3 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Globtroterek

"Trylogia czasu"

Książka "Trylogia czasu" 

Jest to dowcipna trylogia, która niesamowicie wciąga.
Autorka przenosi nas do Londynu, gdzie 15-letnia
Gwen odkrywa, że posiada gen podróży w czasie. Nie
jest ona jednak jedyna - okazuje się, że istnieje
bractwo zajmujące się kontrolą dwunastu podróżników
w czasie. Gwen jest ostatnim z nich. Jedenastym jest
19-letni Gideon. Razem odkrywają wiele tajemnic. Co
się z nimi stanie? Jakie przeżyją przygody? Tego
musicie dowiedzieć się sami.

.

.

Serial "Stranger Things"

Chyba każdy z nas marzył o świecie magicznym, w którym mógłbyś stać
się bohaterem i stawić czoła najstraszliwszym potworom. Podobne
pragnienia towarzyszą grupie chłopców, którzy urządzają sobie rozrywki
RPG. Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w wymyślonym świecie,
istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jednakże gdy przysłowie kości
zostaną rzucone młodym bohaterom przyjdzie zmierzyć się zagrożeniem
w realnym świecie. W tajemniczych okolicznościach znika bowiem
młodzieniec, a wydarzenie to na zawsze zmieni oblicze tej spokojnej
mieściny.

Film"Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć"

Akcja filmu rozpoczyna się w 1926 roku. Newt
Scamander wraca z wielkiej wyprawy, której celem
było odnalezienie i opisanie szeregu fantastycznych
zwierząt. Jego krótki pobyt w Nowym Jorku mógłby
przejść niezauważony, gdyby nie pewien niemag 
(amerykański mugol) o imieniu Jacob, źle skierowany
magiczny przypadek oraz ucieczka kilku
fantastycznych zwierząt Newta. Wszystko to może
spowodować nie lada kłopoty, zarówno dla świata
magicznego, jak i niemagów.

Książka "Dziewczyna i chłopak. Wszystko na opak"

Niezwykła opowieść o poddawaniu w wątpliwość tego, w co się wierzy i
wierze w to, co się czuje.
Bruce zawsze wiedział, co czuje do Juli. Jest dziewczynką. I to
niebezpieczną. Od początku go od siebie odpychała.
Juli zawsze wiedziała co czuje do Bruce'a. Cieszyła się, gdy odnosił się do
niej choć z cząstką tego entuzjazmu, jakim ona darzyła jego.
Dziewczyna odkrywa jednak, że Bruce nadużył jej zaufania i jest
tchórzem. Wtedy Juli zaczyna zastanawiać się nad swoimi uczuciami.
Czy on naprawdę jest taki wspaniały? Jednocześnie wszystko, w co
wierzył Bruce, okazuje się złudne. To, co wcześniej w Juli go irytowało,
teraz go fascynuje. Czy nie jest za późno, żeby naprawić ich relacje?

Kerstin Gier

.

.
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Baśń

Baśń Baśń

 "Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków" - parodia baśni

28 listopada klasa 2b wraz z
nauczycielkami języka
niemieckiego wystawiła w Sali 57
przedstawienie klasowe pod
tytułem "Królewna Śnieżka i 7
krasnoludków-parodia baśni". Było
to widowisko w trzech językach:
polskim, angielskim oraz
niemieckim. Choć próby nie
zawsze się udawały i panie nie
zawsze były z tego zadowolone, to
w trakcie przedstawienia klasa 2b
dała z siebie wszystko. Na widowni
zasiadła pani dyrektor, pan dyrektor
oraz pani Anna Szczygieł wraz ze
swoimi wychowankami. Pani
dyrektor zadecydowała, że taki
spektakl nie powinien być
pokazany tylko  przed tak małym
gronem, dlatego
zaprezentowaliśmy go jeszcze raz
5 grudnia, tym razem na sali
gimnastycznej dla całej szkoły.

Andrzejki

Andrzejki

Dyskoteka Andrzejkowa

24 listopada w naszej szkole odbyła
się dyskoteka andrzejkowa.
Wszyscy uczestnicy imprezy
bardzo dobrze się bawili dzięki
najlepszym tanecznym przebojom,
dobieranym przez naszego
wspaniałego DJ-a, pana Artura
Pobiegło. Nasze dwie kreatywne
panie od wuefu zorganizowały
naukę tańca ”Belgijka” dla
wszystkich uczestników imprezy.
Nie zabrakło także kultowej w
naszej szkole zabawy „Mam
chusteczkę haftowaną”. Dyskoteka
była bardzo udana, szaleństwo
trwało do 20.00. Wszyscy
uczniowie skończyli imprezę
andrzejkową w dobrym i radosnym
nastroju, teraz czekają na
następną.

Redakcja

     
    Martyna Jurczyk
        Julka Citak
   Magda Skrzyniarz
         Zuza Wajda
     Wiktoria Kogut
    Karol Moździerz
      Kuba Kapusta
       Gosia Leżoń
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