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Boże Narodzenie, prezenty oraz... następne
wydanie gazetki ,,Kujonek''          

Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia Kujonek
Wam życzy wszystkiego, co
najlepsze. Ciepła w sercu i w
domu, smacznej kolacji
wigilijnej, rodzinnego
kolędowania, magicznie
spędzonego czasu oraz
Szczęśliwego Nowego Roku i
ciekawych fajerwerków !!! Nasza szkolna choinka:)
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Drobna uwaga...    kolęd można słuchać oraz
śpiewać i grać od 24.XII.2016r.

Dnia 10.12.2016 odbył się
Mikołajkowy Turniej Tańca w
Białogardzie.Uczestniczyli w nim
uczniowie naszej szkoły,
uczęszczający do zespołu
GRACJA .Tancerze pięknie się
prezentowali, a do domu wrócili z
medalami a nawet pucharami...W
imieniu wszystkich tancerzy
dziękujemy P. Ani  za trud i
poświęcenie włożone w pracę...:)

Hania

Kinomaniak- „Artur ratuje gwiazdkę”
Uwaga, św. Mikołaj ma syna. I to niejednego.
Sam nie jest już najmłodszy, więc dzieciaki
muszą odwalać za niego całą robotę. I
chociaż to pierworodny szykuje się do
przejęcia fachu, to Artur pokaże na co go
stać. Mimo, że jest młodszym synem
Mikołaja, obecnie piastującego to ważne
stanowisko. Wszystko wskazuje na to, że
następcą zostanie starszy brat Artura –
Steve (świetnie zorganizowany, dowodzący
dostawą prezentów z żołnierską precyzją i
znakomicie obeznany ze zdobyczami
techniki). Ale gdy okazuje się, że przez
pomyłkę jedna mała dziewczynka nie
dostanie prezentu, to właśnie fajtłapowaty
Artur, który boi się dosłownie wszystkiego,
postanawia przełamać lęk i za wszelką cenę
dostarczyć jej gwiazdkowy podarunek. W
sukurs idą mu dziadek – emerytowany św.
Mikołaj, i elfka Bryony – specjalistka od
pakowania prezentów. Starymi, dobrymi
saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów
ruszają w pełną przygód podróż, żeby przed
wschodem słońca zdążyć z dostawą
podarunku. 

Okres przedświąteczny obfituje w naszej szkole w
wiele interesujących i ważnych wydarzeń. Mieliśmy
konkurs na przestrzenne anioły, które następnie trafiły
na świąteczny kiermasz. Zresztą ów kiermasz był
wspaniały, kupić można było cudowne świąteczne
ozdoby, bombki, kartki , wyczarowane z nici i innych
materiałów gwiazdki i śnieżynki na choinkę oraz wiele
innych, niepowtarzalnych i oryginalnych świecidełek !
Korytarze zdobią portrety Św. Mikołaja....Oj dzieje się
dzieje w 1 wiele dobrego !!!!!!!

Hania
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Świąteczne kawały... by Karolina
Kawał pierwszy:
Co mówi bombka do bombki?
-Chyba nas powieszą
Kawał drugi:
Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
-Mamo, choinka się pali
-Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci
Kawał trzeci:
Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych
rodziców?
-Cicha noc.
Kawał czwarty:
Jak blondynka zabija karpia na Wigilię?
-Topi go
Kawał piąty:
Kupiłeś już coś pod choinkę?
-Tak, stojak
Kawał szósty:
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale
w rzeczywistości wkurza już od samego rana.

Świąteczne ciekawostki
Oto niektóre ciekawostki związane ze świętami
Bożego Narodzenia i zimą.

W Anglii ludzie obdarowują się piękną,
pachnącą… pomarańczą.
 Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra
wysokości.
Kolędę " Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300
języków.
W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych
światełek choinkowych.
Choinka starsza niż Jezus? Tak. To ludy
germańskie jako pierwsze zaczęły przystrajać
zielone drzewka.
Najdroższa choinka na świecie kosztowała 11
milionów dolarów i została ustawiona w Emiratach
Arabskich.
Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieźć dzieciom
prezenty, to jego ważące 35 tyś. ton sanie
powinny pędzić z prędkością 1000 kilometrów na
sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj powinien
rozdać 800 prezentów.

                                                                                 M.M

K.N.
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Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta......a po nich
Nowy 2017 Rok !!!! Życzymy naszym czytelnikom, by był
on szczęśliwy i udany, aby pozostali wierni
"Kujonkowi."

Smacznego!

Koleżanka u góry pokazała bardzo
smaczny przepis na pierniki, a ja
wam pokaże jak podarować naszym
najbliższym w ciekawy sposób te
wytwory z kuchni. 1.Upiecz pierniki
w różne wielkości gwiazdek ułóż je
od największej do najmniejszej i
połącz lukrem, albo wykałaczką. W
ten spo-sób powstanie choinka, na
której może się znaleźć piękna mała
gwia-zdka na czubku! Dodaj tylko
kolory!   

Smacznego!

Dziś mam dla Was przepis na świąteczne i pyszne
ciasteczka orzechowe. Jakich składników
potrzebujecie na te łakocie? Już Wam mówię:          
 25 gram masła, 250 gram cukru, 2 jajka, 5 gram
cynamonu, 0,5kg mąki, proszek do pieczenia i
orzechy włoskie lub migdały.                                   A
teraz po kolei: obieramy orzechy ze skorupek i
miksujemy lub posiekamy na drobne kawałki.
Wymieszamy wszystkie składniki, a następnie
wyrabiamy ciasto. Wycinamy ciasteczka o grubości
około 0,5cm .Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni
C i pieczemy około 11 minut. Blaszkę, na której
będziemy piec ciastka wysmarowujemy jajkiem,
które lekko posłodzimy.             Smacznego! Zuzia
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