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                             Niech żyje bal.......

/

Stopka
redakcyjna:

/ Oj się będzie działo, czyli wieści  o WOŚP
Sylwester na świecie,czyli jak się wita Nowy Rok w Chinach ,
Wietnamie i Wenecji.
Fotorelacja "Jak witano Nowy Rok w Europie"
Pomysły na prezent dla Babci i Dziadka
Coś na ząb czyli przepisy na zimowe smakołyki,
Pomysły na strój karnawałowy,
Afera fryzjera czyli fryzury na bal dla dziewczyn i chłopaków
Śmiechy, hihy, chachy 
 Horoskopy na Nowy Rok
Przepis na bezpieczne ferie,
 opowiadanie Ingi

"Święta, święta, już po świętach
Po Sylwestrze cisza drętwa
Nowy Rok w codzienność wkroczył
Znów dzień szary patrzy w oczy, 

Trzej królowie odjechali
Czas choinkę w piecu spalić
Cała dziatwa tym przejęta
Wszystkim szkoda, że po świętach".

Tak przed laty śpiewał słynny polski zespół
Gang Marcela.Czy faktycznie wszystko ,
co dobre już za nami i nic fajnego już się
nie wydarzy? Ależ skąd!
Już w najbliższy piątek w naszej szkole
odbędzie się bal karnawałowy. Tematem
przewodnim zabawy będzie"Dżungla".
Na naszych stronach podpowiadamy za
kogo możecie  się przebrać.Bawcie się
dobrze. Do zobaczenia w dżungli.

Skład redakcyjny:
Inga Rejment

Natalia Jankowska
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p. Beata Kolterman
skrzynka pocztowa:
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 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 25.!
Wielki finał akcji startuje w niedzielę 15 stycznia. 

/

Podczas 25 finału pracować będzie
ponad 700 gdyńskich wolontariuszy.

Tym razem
fundacja Jurka
Owsiaka będzie
zbierała
pieniądze na
zakup urządzeń
dla ratowania
życia i zdrowia
dzieci na
oddziałach
ogólnopedia-
trycznych oraz
dla zapewnienia
godnej opieki
medycznej
seniorom. Na
ulice polskich
miast wyjdą
wolontariusze

z puszkami. Jak
co roku, przy
okazji zbiórki,
mieszkańcy
będą mogli
uczestniczyć w
koncertach i
festynach oraz
korzystać z
najróżniejszych
przyjemności.
Gdyńskie
atrakcje z okazji
Finału WOŚP
będą rozsiane
po całej mapie
miasta.W C.H.
Riviera stanie
scena, na   

której wystąpią
trójmiejskie
zespoły oraz
gwiazda wie
czoru  Kasia
Popowska.
Dodatkowo

w centrum han
dlowym zacu
muje prawdziwy
jacht, który
chętni mogą
pozwiedzać.

Między 12:00 a
16:00 w 
budynku
Wydziału
Nawigacyjnego
odbędą się
pokazy plane
tarne. Chętni
będą mogli też
zapoznać się z
działaniem
symulatora
manewrowego,
na którym stu
denci uczą się
sterowania
statkiem
Do Wielkiego
Finału przyłącza

się także
Rowero wa
Gdynia, która
już po raz drugi
zorganizu je
dobroczynny
przejazd.Będzie
także grochów
ka charytatywny
sklepik i aukcje:
rękawice Dariu
sza Michalcze
wskiego, kola
cja z Januszem
Palikotem
,samochód
terenowy i wiele
innych.

Bądź z nami 
w tym dniu !

/
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Karnawał dookoła świata:
 Chiny, Wietnam, Wenecja

/

U nas karnawał trwa. 
Tymczasem są miejsca na świe- cie, gdzie jeszcze
nie powitano Nowego Roku. 

W cyklu "Festiwale Świata"
zabieramy Was do Chin, Wietnamu
i Wenecji .Dla wię- kszości z nas
szaleństwa sylwe- strowej nocy są
już mniej  lub bardziej mglistym
wspomnieniem. Tymczasem Chiny
dopiero przygo- towują się  do
powitania Nowego Roku.   Nastąpi
to 28 stycznia. 

WENECJA

A jeśli ktoś miałby ochotę przetańczyć w karnawale

całą noc, to powinien pomyśleć o wyprawie do

Wenecji. Karnawał w Wenecji zaczyna się w drugi

piątek przed Środą Popielcową i kończy się w

ostatki. Od zaproszonych na bal gości wymaga się

pięknych strojów i nieodłącznych masek. W tym

okresie praktycznie całe miasto zalane jest ludźmi

z zasłoniętymi twarzami. A niejedna maska, którą

możemy wówczas zobaczyć, to prawdziwe dzieło

sztuki.

Obecnie karnawałowe maski są
kolorowe i bogato zdobione: złotem,
piórami i cekinami, ale kiedyś
wyglądały znacznie skromniej.
Klasyczna "bauta" pomalowana
była na czarno lub biało, miała
wydłużoną szczękę i zniekształcała
głos, pomagając ukryć tożsamość
właściciela.

WIETNAM

Na Nowy Rok czekają także Wietnamczycy. - W
tym kraju celebracja połączona jest z Festiwalem
Pierwszego Dnia. Tradycyjnie w wigilię Nowego
Roku przeprowadza się generalne sprzątanie
domu, aby pozbyć się ubiegłorocznych
niepowodzeń. Należy też  oczyścić się duchowo:
wybaczyć winy innym i samemu prosić o
przebaczenie. 23 dzień ostatniego miesiąca
starego roku poświęcony jest Duchowi Ziemi i
Bogowi Kuchni, który wtedy wła- śnie ulatuje do
nieba, do Nefryto- wego Władcy, aby złożyć mu
rocz- ne sprawozdanie o całej rodzinie. Aby
zyskać przychylność Ducha  i powodzenie na

przyszły rok, zapala się dla niego kadzidła i
przygotowuje ucztę z karpia i owoców. Największe
wrażenie robią jednak tamtejsze ulice ubrane w
kolorowe kwiaty.

CHINY
Chiński Nowy Rok wita się w rodzinnym gronie i nie
ma to  wiele wspólnego ze znanymi w naszej
kulturze wielkimi balami. Miesiąc wcześniej
wypędza się złe duchy,sprzątając w nadziei wymie-
cenia złego i starego . Sylwester zaczyna się od
uroczystej kolacji, a potem zabawa przenosi się na
ulice, na których odbywają się kolorowe parady.
Towarzyszą im niesamowite pokazy fajerwerków.
 W pierwszych dniach Nowego Roku nie wolno
dotykać miotły, by nie wy mieść szczęścia. Nie
powi- nno się też często myć, aby nie wy myć
pomyślności..Chiński ka- lendarz tradycyjny opiera
się na cyklu księżycowym.Każdy rok jest
reprezentowany przez zodiakalne zwierzę: 2013  
to rok węża a nadchodzący 2017 to rok koguta.

/
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Tak witano Nowy Rok w Polsce i na świecie
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W czym na szkolny bal? 
Oto nasze propozycje dla najmłodszych
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       Afera fryzjera czyli
 fryzury karnawałowe dla dziewczyn  krok po kroku

/
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Afera Fryzjera czyli 
karnawałowe fryzury krok po kroku dla chłopców
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     Kartki z kalendarza: 21 i 22 stycznia:
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Z szarego papieru/tektury
wycinamy prostokąt. Z tkaniny
wycinamy serce. Przyszywamy je
do laurki. Na górze i na dole
wyszywamy rząd krzyżyków.

/

/

/

/

Wazonik ze spinaczy do bielizny
Potrzebne będą:
§  tektura
§  rolka z papieru toaletowego 
§  kilkanaście drewnianych
spinaczy do bielizny
§  mocny klej
§  nożyczki
§  biała farba akrylowa
§  koronkowa tasiemka

Z tektury wycinamy dno które odrysowujemy od

rolki. Spinacze rozdzielamy i przyklejamy moc nym

klejem dookoła rolki. Rysuje my kształt serca i

wycinamy. Szablon przykładamy do wazonu i

malujemy białą farbą. Po wysch nięciu oklejamy

koronką. 

Laurka z sercem

Potrzebne będą:
§  szary papier/tektura
§  kawałek tkaniny
§  mulina
§  igła

Obrazek z sercem z guzików
Potrzebne będą:
§  tektura,
§  około 30 kawałków gałązek
zbliżonej długości,
§  biała farba akrylowa,
§  klej do drewna, guziki

Z tektury wycinamy prostokąt (mniej więcej

wielkości kartki pocztowej). Smarujemy go klejem

do drewna i naklejamy gałązki. Przykładamy na

całość ciężki przedmiot i czekamy chwilę aż klej

wyschnie. Następnie malujemy gałązki białą farbą

akrylowa i przyklejamy guziki tworząc kształt serca.

       Dzień Babci i Dzień Dziadka to
wyjątkowe święta. 
Warto więc przygotować dla
kochanych seniorów coś
wspaniałego  i niepowtarzalnego.
 Co prawda zostało niewiele czasu na
przygotowanie prezentów. Jeśli jednak chcesz
podarować babci i dziadkowi coś od serca, nie
musisz kupować niczego drogiego. Możesz
uradować dziadków czymś, co wykonałeś samo
dzielnie. Nie masz pomysłu? 
Nie martw się chętnie ci podpowiemy. To na
prawdę  nic trudnego. Potrzebujesz jedynie
odrobinę cierpliwości, trochę wolnego czasu i kilka
gadżetów. Oto nasze propozycje:

/

/

/

/
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Skoki narciarskie – dyscyplina sportowa
rozgrywana na skoczni od połowy XIX wieku
. Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po
rozpędzeniu się i odbiciu od progu
skoczni. Ocenia się odległość i styl skoku.

Bobsleje - zimowa dyscyplina sportu, polegająca
na zjeździe zawodników na specjalnych saniach
 zwanych  bobslejami po sztucznym torze
lodowym, 

obecnie o  długości 1500–2000 m.
Tor  ma najmniej 15 zakrętów.

Biatlon - dyscyplina sportu, łącząca biegi
narciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu na
dystansie od 7.5 do 20 km, w cza się którego
zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują stanowiska na
strze lnicy, oddając za każdym razem po 5
strzałów. 

Łyżwiarstwo szybkie –
dyscyplina, w której celem zawo-
dnika jest jak najszybsze przeje-
chanie na łyżwach określonego
dystansu po torze lodowym.
Sportowca uprawiającego łyżwia-
rstwo szybkie nazywa się
panczenistą.

Slalom gigant – olimpijska   kon-
kurencja narciarska,Polega  na jak najszybszym
zjeździe góry ,przez wyznaczone tyczkami bramki. 

Konkurencja jest rozgrywana
zarówno przez kobiety i mężczyzn.

*

*

*

*

*

PRZEPIS NA 
BEZPIECZNE FERIE

Wrzuć do garnka 

rozsądku troszeczkę
i już nie wejdziesz 
na zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni 

trzy łyżki odliczysz

ominiesz górki   
w pobliżu ulicy.

Dodając kubek 

rozwagi i miodu, 
nie przypniesz sanek 
do samochodu.

Wszystko przyprawisz

szczyptą uwagi,
a nie rzucisz śnieżką
w twarz kolegi.

Wypij napoju 

dwie filiżanki, 
resztą poczęstuj 
wszystkie koleżanki.

Przepis wspaniały

działa błyskawicznie,

Bawiąc się świetnie
zachowasz 

  ZDROWIE I ŻYCIE.

*

                  Ferie 
  to czas zimowego szaleństwa.                          Czy znasz te sporty
Postaraj się , aby były wspaniałe                                    zimowe?            
                    i bezpieczne

*

*

*

*

**

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobslej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_alpejskie
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Śmiechy , chichy , chaaachy

Coś na ząb 
czyli zimowe przepisy

Lekcja plastyki

Na lekcji plastyki dzieci rysują
sporty zimowe. 
Pani podchodzi do Jasia i pyta:
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?
-Nieprawda narysowałem Małysza.
-A gdzie on jest?
- Odleciał.

W biurze

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej
żeby przyszła jutro! A najlepiej
niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.

                W lesie

Zima, las, pada śnieg. 
Po lesie chodzi podenerwowany
niedźwiedź. To złamie choinkę, to
kopnie w drzewo, to pogoni wilka -
ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i
gada:
- Po co ja piłem tę kawę we
wrześniu...

Sorbet Kokosowy
Składniki:
·  200 g cukru
·  125 ml wody
·  1 puszka (400 ml) mleka kokosowego
·  sok z 2 limonek
Wykonanie:
-Do rondelka wlać wodę, dodać cukier i pod grzewać na małym ogniu

mieszając aż cukier się rozpuści. Następnie  gotować syrop przez około 3

minuty. Odstawić z ognia i ostudzić.

-Wycisnąć sok z limonek i wlać go do szklanki  dodać wodę w takiej ilości aby

uzyskać 125 ml płynu. Dodać go do ostudzonego syropu razem z mlekiem

kokosowym. 

--Przelać do plastikowej miski i wstawić do zamraża- rki. Jeśli mamy maszynę

do lodów, przelać masę do maszyny i postępować zgodnie z instrukcją.

---Jeśli robimy sorbet "ręcznie", bez maszyny, sorbet należy włożyć do

zamrażarki na około 6 - 8 godzin, minimum co godzinę należy zamieszać

masę aby pozbyć się tworzących się kryształków lodu i aby sorbet miał gładką

konsystencję. Jest to dość kłopotliwe, więc zalecam używanie maszynki do

lodów.

-Sorbet podawać w pucharkach z owocami lub bez .

Czekolada na gorąco z chili i cynamonem
Składniki:
2 porcje, po 389 kcal
·  250 ml mleka
·  5 łyżek śmietanki kremowej 30%
·  2 łyżki cukru
·  1/3 łyżeczki mielonego chili (lub kawałek papryczki
chili)
·  1/3 łyżeczki mielonego cynamonu (lub kawałek kory
cynamonu)
·  50 g gorzkiej lub deserowej czekolady
Wykonanie:

Do rondelka wlać mleko i śmietankę. Dodać
cukier oraz cynamon i ostrą paprykę (pominąć w
wersji dla dzieci). Podgrzewać na średnim ogniu
aż cukier się rozpuści i mleko zacznie się
gotować przy brzegach rondelka. W międzyczasie
co chwilę zamieszać.
Czekoladę posiekać na małe kawałeczki i wsypać
do gorącego mleka. Podgrzewać na średnim
ogniu cały czas mieszając aż czekolada się
rozpuści, zagotować. Pogotować na małym ogniu
przez kilka minut, aż czekolada będzie gładka i
kremowa.
Podawać w małych filiżankach. Opcjonalnie
udekorować bitą śmietaną oraz posypać płatkami
chili lub/i kakao i cynamonem
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Koziorożec

Zima to czas, gdy witamy Nowy
Rok. Pomyśl o swoich relacjach
z kolegami i koleżankami. Może
warto byłoby coś zmienić?

Wodnik

Realizuj swoje postanowienia
noworoczne od pierwszego dnia
stycznia. Uda się, jeżeli trochę
się przyłożysz. 

Ryby

W nowym roku więcej się
uśmiechaj, dzięki temu
przybędzie Ci przyjaciół. Śmiech
to zdrowie!

Baran

Nie upieraj się przy swoim. W
przeciwnym razie w nowy rok
wejdziesz pokłócona z
przyjaciółmi.

Byk

Uczysz się świetnie. Jednak
wkrótce kończy się semestr,
więc warto zawalczyć o oceny z
niektórych przedmiotów.

Bliźnięta

Masz sto pomysłów na minutę.
Jednak niewiele z nich
realizujesz. Wybierz jeden i w
nowym roku baw się dobrze!

Rak

Potrzebujesz dużej dawki ruchu
na świeżym powietrzu. To nic,
że za oknem szaroburo! Nie
siedź cały czas z telefonem!

Lew

Podaj komuś pomocną dłoń.
Pomóż w nauce lub podaruj
drobny upominek. Wiesz, ile daje
to radości?

Panna

W styczniu uważaj na to co
mówisz koleżankom. I bądź
zawsze przygotowany/a na
matematyce.

Waga

Bardzo dobry czas przed tobą.
Spełnisz swoje marzenia, ale
musisz włożyć trochę wysiłku.

Skorpion

Ten rok przyniesie Ci wiele
sukcesów. W szkole bądź
czujny/a, bo nauczyciele będą
cię pytać przy tablicy. 

Strzelec

Hej! Głowa do góry! Każde
kłopoty się kiedyś skończą.
Śmiej się i baw. Może
zorganizujesz kiermasz
noworoczny?

/
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                     Opowiadanie Ingi Rejment

 Buty

      To wszystko zaczęło się od Anki, mojej najlepszej przyjaciółki. Chodzimy razem do szóstej klasy. Ja, Zuzka,
bardzo ją lubię i nigdy do niej nic nie miałam. Ale te kilka dni zapamiętam na długo...
        Poniedziałek, tuż po przerwie świątecznej, nie zapowiadał się ciekawie. Wszyscy byli markotni i niechętni do
jakiejkolwiek pracy. Tylko Anka, cała zadowolona, weszła do szkoły. Pierwsze, co dało się zauważyć, to
nowiusieńkie adidasy. Wszystkie dziewczyny zaczęły jej ich zazdrościć. Każda nastolatka marzyła o takich
butach. Problem był w tym, że były drogie i trudno dostępne. Przyjaciółka, nawet się ze mną nie witając, pobiegła
do Olki i Kaśki pochwalić się nowym zakupem. Zrobiło mi się strasznie przykro.
  
       Dwa dni później Majka pokazała się w dokładnie takich samych butach. Adidasy Anki wszyscy już mieli
gdzieś. Teraz to Majka była w centrum uwagi, a jej najlepsza przyjaciółka Zośka już przestała być przez nią
lubiana. 
       I tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, każda dziewczyna w szkole prezentowała się w nowych butach. A
gdy kolejna dostawała adidasy, poprzednia już szła w niepamięć. Tylko ja nie kupiłam tego co wszyscy. Za to
bardzo spodobały mi się czarne trampki w sklepie obuwniczym i na drugi dzień przyszłam w nich do szkoły.
         W końcu, gdy ostatnia nastolatka w szkole kupiła te buty, już nikt do niej nie przyszedł, żeby sprawdzić czy
są mniej czy bardziej błyszczące od butów koleżanki. Po prostu, każdy już nabył adidasy i nie miał się czym
zachwycać. Wszystkie dziewczyny chodziły w tych samych butach do szkoły, a ja byłam dumna ze swoich.
          Pewnego dnia, podeszła do mnie Miśka z czwartej klasy. Powiedziała, że mam ładne buty i zapytała, gdzie
je kupiłam, to ona też sobie takie kupi. Spojrzałam na obuwie dziewczyny. Tak, zobaczyłam już mniej modne
adidasy. Uśmiechnęłam się do niej i powiedziałam: Fajnie, że podobają Ci się moje trampki. Ale wolę nie mówić
gdzie je kupiłam. Miśka, kompletnie zaskoczona, zapytała: Jak to? Nie chcesz, żeby twoje buty stały się sławne
na całą szkołę?! Ja wstałam, popatrzyłam na nią z politowaniem i rzekłam: Co z tego, że moje trampki będą
znane? Mnie na tym nie zależy. Wolę być oryginalna i mieć swój własny styl. Zadowolona z siebie podreptałam
na lekcję matematyki. 
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