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Walentynki z UNICEF-em

W środę, 15 lutego, o godzinie siedemnastej, w naszej szkole odbyła się licytacja lalek połączona z pokazem talentów.
Na początku został wyświetlony film o UNICEF-ie, który organizuje akcję ,,Wszystkie kolory świata”.W tym filmie było pokazane, jak w Afryce dzieci chorują
i umierają z powodu ciężkich chorób. Na szczęście da się temu zapobiec za pomocą specjalnej szczepionki. Jednak żeby dało się wyleczyć wiele dzieci,
potrzeba dużo pieniędzy. Właśnie na to zostały przeznaczone środki ze sprzedaży lalek.
Po filmie odbył się pokaz talentów, w którym wystąpili:
Jolanta, Konrad i Maks Marchlewscy w wierszu ,,Hipopotam u dentysty”
Nelly Zacerkownyj, Zosia Świć i Zuzia Mitek z klasy IIIb w układzie tanecznym
Basia Czerwińska z klasy Ib we fragmencie przedstawienia pt. ,,Czerwony kapturek”
Elżbieta Boryniec, Barbara Maciejewska i Eugeniusz Dolat, czyli Latające Babcie i Latający Dziadek w wierszu ,,Świnki”, ,,Lew u fryzjera” oraz „Sprytna
wrona”
Julek Szewczyk z klasy IIIb w pokazie karate
Hania Szpilka i Maja Smolińska w piosence ,,Tamta dziewczyna”
Rania Popowicz w piosence po francusku
Państwo Tomczakowie w piosence ,,Dream a little dream”
Ida Miller z klasy Vb w piosence ,,Stay”.
  Po występach odbyła się licytacja lalek. Emocje były wielkie, a walka o niektóre modele była naprawdę zaciekła. Najdroższa lalka została sprzedana za 225
zł, a wszystkich pieniędzy uzbierało się około 3000 zł! Nasza szkoła na pewno bardzo pomogła dzieciom w Afryce i uratowała wiele osób.
  Na licytację przyszło bardzo dużo osób, zarówno po to, żeby wystąpić, jak i kupić laleczki. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy poświęcili swój czas na
wykonanie lalek i udział w licytacji! Dziękujemy przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego i jego Opiekunkom, p. Joli Stępień i p. Beacie Chmurskiej za
zorganizowanie tego wspaniałego wieczoru!

                                                                                                                                                                        Jan Sobczyński
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Kącik podróżniczy - czyli gdzie na
narty w Polsce

Białe szaleństwo

   Tegoroczne ferie zimowe można zaliczyć do niezwykle udanych. Zima w
tym roku naprawdę pokazała swe oblicze z jak najlepszej strony. Śnieg,
mróz, słońce lśniące w każdym płatku śniegu dostarczyły nam
niezapomnianych przeżyć oraz cudownych wspomnień. Łyżwy, narty, sanki
stały się nieodłącznymi atrybutami każdego dziecka podczas zabaw na
śniegu.
   Co wybraliście w te ferie? Która z zimowych zabaw najbardziej Wam się
podobała?
Muszę przyznać, że mnie najbardziej spodobały się narty. „ Białe
szaleństwo” pochłonęło mnie bez reszty. Moje serce skradły dwa miejsca w
pobliżu zimowej stolicy Tatr - Zakopanego. Jednym z nich było schronisko
górskie - Kalatówki, a drugim niewielka podhalańska wioska – Małe Ciche,
gdzie uczęszczałam na zajęcia w szkółce narciarskiej.
   Wspomnienia z tych miejsc oraz umiejętności, które tam zdobyłam,
pozostaną niezapomniane. Sadzę, że swoje „akumulatory” naładowałam na
sto procent. Pamiętajmy, że zima jeszcze trwa, a każdą wolną chwilę
możemy spędzać na zimowych zabawach!!!!!!
   Trzymajcie się, „byle do wiosny”!!

                                                                                                         Aleksandra
Maciak

Sezon narciarski w pełni. Moim ulubionym miejscem na wypad narciarski
jes t Czarna Góra Resort.Jest to urokliwe miejsce, położone z dala od
cywilizacji. Zapewniam Was, że  nie ma tam smogu! Można za to podziwiać
wieczorami piękne  niebo. Czarna Góra położona jest w Kotlinie Kłodzkiej, w
Masywie Śnieżnika, na Przełęczy Puchaczówka. Stacja narciarska znajduje
się we wsi, bowiem niewiele tu pozostało mieszkańców i starej zabudowy.
Jedynym zabytkiem w Siennej jest uroczy, malutki Kościółek św.Michała
Archanioła z XVIII wieku. Trasy narciarskie są zróżnicowane pod względem
trudności - znajdziemy tu zarówno czarne, jak i czerwone trasy. Są one dość
długie, a między nimi są fajne łączniki. Miłośnicy narciarstwa biegowego
także znajdą tu dla siebie odpowiednie trasy. Po nartach lubię pójść na
kolację do Restauracji Puchaczówka na wyśmienitą pizzę. Mam
nadzieję, że zachęciłam Was do odwiedzenia Czarnej Góry.

                                                                   Zofia Bogołębska
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Mac Tíre Glaoch

W pewnej niewielkiej wsi w Irlandii, obfitującej w urocze widoki, panowała zima. Zwykle nie odznaczała się wielką srogością. Dopiero w połowie stycznia
lekko przyprószyło. Mimo wielkiego zdziwienia mieszkańców  tej niewielkiej wsi, w pobliżu lasu śnieg utrzymywał się przez pięć dni. Dzieci wracające ze
szkoły do domu często urządzały bitwy na śnieżki. Niestety przyszła odwilż a ze śniegu zrobiła się okropna breja.
We wszystkich domach paliło się światło. Był wieczór, a na dworze było całkowicie ciemno. Nikt z okolicznych mieszkańców o tej porze nie chodził na
spacer. Mimo tego, dziś pan Maguire brnął drogą całą w okropnej śniegowej brei. Z każdym przebytym metrem wydawał się być coraz bardziej przerażony.
Sapał ciężko, zmęczył się szybkim chodem. Zatrzymał się na chwilę, po czym znów zaczął niezdarnie truchtać. Był już bliski celu – domu ogrodzonego
drewnianym krzywym płotem. Przeszedł przez furtkę. Przez okno było widać małżeństwo z córką, która siedziała z nimi przy stole. Gdy pan Maguire
doszedł do drzwi, zobaczył zawieszoną na nich podkowę na szczęście. Prychnął pogardliwie pod nosem i zapukał. Po chwili stanęła w nich kobieta w
średnim wieku z włosami zaplecionymi w warkocz do łokci.
- O, panie Maguire! Cóż za niespodziewana wizyta! – w jej głosie można było usłyszeć wielkie zdziwienie, z którym wypowiedziała te słowa. Może pan
wejdzie na chwilę? Zrobię herbaty, napijemy się.
Pan Maguire spojrzał na nią srogo.
- To nie czas na grzeczności, Eimear – odpowiedział – Przyszedłem tu w ważniejszej sprawie.
Eimear zdawała się być trochę tym obrażona. Wycofała się do pomieszczenia pokazując mu gestem, żeby wszedł do środka. Gdy tylko znalazł się w
salonie nanosząc mnóstwo mokrego, roztopionego śniegu, zapytał :
- Jest Donal?
- Tak. Zaraz go zawołam. Aine! Zawołaj tatę na dół!
Po chwili do pokoju weszła niska czternastolatka z mysimi włosami.
- O co chodzi? – spytała. Po chwili zobaczyła gościa. – Dobry wieczór. Zanim pan Maguire zdążył odpowiedzieć, mama dziewczyny powiedziała: - Aine,
nasz gość chce się zobaczyć z Twoim tatą. No idź prędko!
Aine weszła na schody i za chwilę zniknęła na górnym piętrze. Niedługo potem zszedł na dół mężczyzna z jasną brodą i wesołym uśmiechem.
- Witaj Aemonie, nie wiedziałem, że….
- Posłuchaj Donal – powiedział szybko przerywając mu. – Mój sąsiad, Pan Bell potrzebuje Twojej pomocy. Poprosił, bym poinformował Cię jak najszybciej.
Jego syn, no wiesz, ten dziesięciolatek….zniknął.
Przez chwilę panowała grobowa cisza niedowierzania.
- Syn Conora? Jak to zniknął? Uciekł? – zapytał Donal najwyraźniej przerażony tym, co usłyszał.
- Najwidoczniej tak, skoro go nie ma w domu, a jego buty i kurtka wyparowały. Jestem pewien, że ten urwis nie zaszedł za daleko, ale Susan – jego matka i
oczywiście Conor bardzo rozpaczają. Miałem Ciebie zapytać czy pomożesz mi go znaleźć.
- Pomogę mu – jego ton zrobił się bardziej zdecydowany i bardziej przytomny. Rozejrzał się po pokoju – Gdzie moja latarka?
Aine, która dotąd przysłuchiwała się na schodach, poruszyła się niespokojnie.
- Pójdę z wami.
Oczy wszystkich w tym momencie były skierowane na nią.
- Nie ma mowy  - zdecydowała Eimear.
- Znam las jak własną kieszeń. Co jeśli tam właśnie poszedł?
- Dobrze gada – stwierdził pan Maguire.
Eimear spojrzała na niego ze zgorszeniem. Miała mu coś powiedzieć, ale pierwszy odezwał się jej mąż.
- Zgadzam się z...
- Ale………
- Eimear, będzie z nami. Przez chwilę mocowała się z myślami, a potem tylko pokiwała głową.
- Ruszajmy natychmiast – Donal był niecierpliwy.
Aine przyniosła dwie latarki z góry. Gdy wyszli na dwór, Donal obejrzał się za siebie i zapytał:
- A pan, panie Maguire?
- Ja nie mam już sił na taką zabawę w chowanego z dzieciakami. – zaczął pan Maguire – Pójdę za chwilę do domu. Życzę powodzenia.
I zniknął za drzwiami. Aine i Donal chwilę szli za nim.
Potem skręcili  w stronę ładnego domku. Drzwi otworzyły się natychmiast, gdy przeszli przez furtkę. Ukazał się w nich niesympatycznie wyglądający
mężczyzna w średnim wieku.
- Nie wchodźcie już do domu. Przeszukałem cały – rzekł basowym głosem.
- Nie martw się. Znajdziemy go, na pewno. – pocieszał go Donal.
Przez chwilę stali w całkowitym milczeniu. Nikt nie wiedział, co powiedzieć, by przyspieszyć poszukiwania, a jednocześnie nie zranić uczuć Conora, który i
tak był już bardzo zdruzgotany.
- Gdzie mógł pójść? – spytał Donal – Do kolegi? Może na pastwisko? Co mu przyszło do łba, żeby iść na dwór, gdy jest ciemno jak w grobowcu? Jeszcze
bez słowa! A teraz zgadujmy gdzie gdzie mógł sobie pójść!
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Mac Tíre Glaoch

W świecie książki

- Na pewno nie poszedł do kolegi ani nikogo znajomego. – Conor zignorował część słów wypowiedzianych przez Donala. – Pewnie by mnie wtedy
poinformowali. Musi być na dworze. Na pastwisku by go ktoś może zobaczył. Sprawdźmy drogę przez pola i te wzgórza niedaleko lasu.
- Czemu miałby uciekać, proszę pana? Tak bez powodu? – zapytała Aine. Zorientowała się, że chyba powiedziała głupstwo, lecz dorośli po prostu udawali,
że nie słyszeli jej pytań.
- Widzę odciski butów! – krzyknęła Aine na wzgórzach. – Prowadzą w lewą stronę! Szybciej! Nareszcie jakiś ślad! Zaraz go znaj….. – tu urwała zatrzymując
się. – On-ne prowadzą do lasu……….
Nikt nic więcej nie powiedział. Po prostu szybko szli w milczeniu po śladach, latarkami oświetlając sobie drogę. Po chwili biegli za Conorem, którego mina
wyrażała wielką determinację. Zwolnili troszkę przed samym lasem. Odetchnęli, po czym wszyscy troje zagłębili się w gęstwinie drzew. Po dziesięciu
minutach marszu odezwał się Donal:
- Pod drzewami nie ma śniegu, więc pewnie zaczął iść pod nimi. Tutaj ślady się kończą.
- Może….. się rozdzielimy? – zapytał Conor.
- To nie jest dobry pomysł. Pogubimy się jeszcze. Pewnie i Aine by nam tu zniknęła. Obejrzał się dookoła. Nie dostrzegł tam jednak swojej córki. Zobaczył
jedynie ciemność.
- Aine! Gdzie jesteś?! – krzyczał wymachując latarką na wszystkie strony.
Tymczasem Aine szła zupełnie inną leśną ścieżką. Przecież dziesięciolatek nie poszedłby głęboko w las. Od kiedy zapytała Conora, czemu jego syn miałby
wyjść z domu o tej porze, ignorował ją. Udawał, że nie słyszy tego, co mówi, więc pewnie pomysłu skręcenia na tę ścieżkę, też by nie zarejestrował.
Nagle usłyszała szelest. Przystanęła na chwilę i słuchała. Po chwili usłyszała więcej szelestów. Szła w stronę od której dobiegały dźwięki. Znalazłam go! -
pomyślała Aine, ale rozczarowała się, bo nie zobaczyła żadnego człowieka.
Naprzeciw niej stało skulone szczenię wilka. Dziewczyna zaczęła się wycofywać. Rozejrzała się wokół. Świeciła latarką na wszystkie strony. Natrafiła na
ciało innego wilka. Leżało na ziemi sztywne i nieżywe. To pewnie matka tego szczenięcia. Czy zwierzę tak bezbronne jak to, da sobie radę w lesie?
Miałabym wyrzuty sumienia, gdybym go tu zostawiła – pomyślała Aine.
 
CIĄG DALSZY NASTĄPI…

                                                                                                                                                               Weronika Pietrasik

                                                                     „Łabędzie nutki”

   W tym numerze zaprezentuje Wam książkę E. B. White’a pod tytułem „Łabędzie nutki”, która być
może zaciekawi młodszych czytelników. Jest napisana pięknym językiem, ma zabawne fragmenty i
takie, w których akcja jest dynamiczna i szybka. Książka była wielokrotnie ekranizowana. Jej głównym
bohaterem jest Louis – łabędź trębacz, który niestety nie potrafi wydać z siebie żadnego odgłosu. Przez
to nie może się porozumiewać z innymi łabędziami. Krótko mówiąc – ma pod górkę. Na szczęście
ojciec Louisa i pewien chłopiec o imieniu Sam, postanawiają pomóc nieszczęsnemu łabędziowi. 
    To przepiękna powieść przygodowa opowiadająca o oddaniu, przyjaźni i miłości. Kiedy na nią
natraficie, zajrzyjcie na pierwszą stronę. Potem nie oderwiecie się od niej.

                                                                                                                   
                                                                                                                 Weronika Pietrasik
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Karnawał w różnych częściach świata

POLSKA

   W naszym kraju karnawał pojawił się za czasów szlachty sarmackiej. Polacy lubili szukać okazji do zabawy, bowiem życie w wiejskich dworkach bywało 
nudne. To dlatego karnawał przypadł im do gustu i przez cały jego okres wyprawiali uczty orz organizowali kuligi z ogniskiem i pieczeniem mięsa. Okres
trwania karnawału rozpoczynało Święto Trzech Króli, a kończył Wielki Post. Najważniejsze w czasie karnawału były kuligi, które dokładnie planowano.
Zabawa polegała na tym, że sanie jeździły od dworku do dworku, w których uczestniczono w obfitej uczcie. Trwało to zwykle wiele dni, a w każdym z
dworków bawiono się i nocowano nawet kilka dni. Takie obchody wymagały starannego przygotowania domu, opracowania menu i atrakcji dla gości.
   Karnawał w Polsce obchodzimy hucznie do dzisiejszego dnia. Polacy lubią się dobrze bawić oraz spotykać w gropnie przyjaciół i znajomych. Karnawałowe
zabawy organizujemy w domach, ale uczestniczymy też w imprezach publicznych – w restauracjach, teatrach, kinach i innych miejscach kultury. Po okresie
lat 70. I 80. Kiedy szaleństwo trwało do rana przez wszystkie soboty karnawału, kiedy bawuiono się przy dźwiękach muzyki na prywatkach, nadeszły lata
przełomu, w których karnawał został odsunięty w cień. Dziś znów bawimy się na imprezach.

                                                                                                                                                                     Nell Bińczyk

WENECJA

 
   Karnawał wenecki jest jednym z najpopularniejszych karnawałów w Europie. Ten wyjątkowy czas rozpoczyna się najczęściej w lutym. Dziesięć dni przed
Środą Popielcową ma miejsce „lot anioła”. „Lot anioła” wykonuje piękna akrobatka, która przymocowana linami unosi się nad Placem Świętego Marka. W ten
sposób daje początek radosnej zabawie.
   Karnawał w Wenecji słynie z różnobarwnych masek. Niektóre z nich zakrywają całe twarze, a inne tylko większą jej część. Maski są wykonane z
przeróżnych drogocennych materiałów, takich jak skóra, drzewo oraz jedwab. Ozdabiane są złotem, srebrem i delikatnymi koronkami. Noszą je zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Do tych cudownych masek dopasowane są równie piękne stroje. Kobiety noszą długie aż do ziemi suknie (jak u księżniczki). Na
głowach zaś noszą kapelusze lub pióra, dopasowane kolorem do masek i sukien. Mężczyźni natomiast noszą szlacheckie ubrania, czyli spodnie zdobione
haftami oraz koszule i marynarki, ozdobione podobnie jak spodnie. Na głowach mężczyźni noszą najczęściej kapelusze. Całe stroje, wraz z maskami, mają
na celu ukrycie osoby noszącej przebranie. Nigdy nie widać, kto kryje się pod maską. I o to właśnie chodzi w tej zabawie. Każdy może, choć przez chwilę,
stać się kimś innym.
   Karnawał w Wenecji jest jedyny w swoim rodzaju. Ulice pełne są wesołej muzyki oraz uśmiechniętych mieszkańców Wenecji. Wyjątkowa atmosfera
sprawia, że w tym czasie do Wenecji chętnie przybywają turyści, aby móc obserwować i uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu.

                                                                                                                                                                    Maja Smolińska
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Karnawał różnych częściach świata

   Karnawał w Rio de Janeiro jest największą tego typu imprezą na świecie.
Co roku na karnawał do Rio de Janeiro przyjeżdża około pół miliona
turystów.
Historia karnawału rozpoczęła się około 1850 roku. Został on
zapoczątkowany przez Portugalczyków, którzy wprowadzili zwyczaj
maskarad. Brazylijczykom tak spodobał się ten zwyczaj, że zaadaptowali go
do swojej kultury.
   Karnawał rozpoczyna się koronacją Tłustego Króla, zwanego King Momo,
który otrzymuje od burmistrza miasta olbrzymie złote klucze. Grupy ludzi
maszerują  przez ulice, tańczą i śpiewają. 
     Najsłynniejszym wydarzeniem karnawału w Rio de Janeiro jest Parada
Samby. Szkoły samby z Rio rywalizują ze sobą o miano najlepszej.
Przygotowują się do tego wydarzenia przez cały rok. Tancerki olśniewają
pięknymi i świecącymi strojami z pióropuszami. Każda szkoła ma swój
kolor, który ją reprezentuje.
   Karnawał w Rio de Janeiro trwa 5 dni i nocy, a ci, którzy byli jego
świadkami opowiadają, że jest to coś, czego nie da się zapomnieć do końca
życia. 

                                                                                   Zuzia Mitek Nell Bińczyk, Maja Smolińska, Natalia Sujecka, Hania Szpilka,
Gabrysia Zawisna
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Zimowe kryształki lodowe

 
Rośliny o wspaniałych właściwościach

    Za oknem zima i dużo śniegu. Ponieważ panuje chłód, podam Wam przepis na zimowe pierniczki
prosto z piekarnika. Każdy z nas lubi inną porę, ale myślę, że większość osób najbardziej lubi zimę.

Jak zrobić pierniczki:   

Przesiej na stolnicę mąkę, zrób pośrodku dołek i wrzuć do niego żółtko, cukier, sól, kawałeczki
miękkiego masła i cukier waniliowy.
Z tych składników zimnymi dłońmi szybko zagnieć gładkie ciasto i uformuj z niego kulę. Zwiń je w folię
spożywczą i włóż do lodówki na 30 minut.
Piekarnik rozgrzej do 200°C. (z termoobiegiem do 180°C.). Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkuj
ciasto na grubość  ok. 4 mm i foremką w kształcie kryształka lodu wykrój z niego ciasteczka.
Ciasteczka umieść na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i piecz je ok. 8 minut na środkowym
poziomie piekarnika, aż staną się złocisto brązowe. Przełóż ciasteczka na kartkę do studzenia ciast,
żeby zupełnie ostygły.

Z cukru pudru, 3-4 łyżeczek wody i olejku miętowego utrzyj gładki lukier. Zafarbuj połowę lukru
niebieskim barwnikiem na jasno niebiesko, a resztę czerwonym barwnikiem na różowo. Połowę
ciasteczek grubo posmaruj jasnoniebieskim lukrem, pozostałe różowym. Pośrodku każdego
ciasteczka przyklej cukrową perełkę w kolorze srebrnym.

Stopień trudności: **

Ziołolecznictwo jest znane na całym świecie. Napary i herbatki ziołowe, może i są mniej popularne od leczenia syropami czy tabletkami, ale wciąż są
stosowane. Oto kilka przykładów właściwości leczniczych ziół. 

MIĘTA – jedno z popularniejszych roślin leczniczych. Ma właściwości uspokajające, orzeźwiające i dezynfekujące.
MELISA – roślina pochodząca z Afryki, choć w starożytnej Grecji też była znana, skoro powstał mit na jej temat. Melisa działa uspokajająco i pomaga w
leczeniu bezsenności.
SKRZYP – zioło niegdyś używane do mycia naczyń cynowych, mające zastosowania przeciwzapalne.
RUTA – roślina działająca rozkurczowo, odtruwająco. Niektórzy twierdzą, że obniża ciśnienie krwi, co jest prawdą, chociaż robi to w niewielkim stopniu.
TYMIANEK – pochodzi od greckiego słowa „thymon” co oznacza „odważny”. Kiedyś wierzono, że tymianek jest świetnym lekiem na nieśmiałość. Działa
bakteriobójczo.
CZYSTEK – krzew, który działa oczyszczająco i przeciwzapalnie. Oprócz tego jest dobry na grzybicę oraz łuszczycę.
KRWAWNIK – bardzo często występująca roślina. Krwawnik działa przeciwzapalnie i w nieznacznej ilości przeciwskurczowo. 

 
                                                                                                                                                                  Weronika Pietrasik

Potrzebne Ci będą:
(na około 40 sztuk)

125 g mąki
1 żółtko
50 g drobnego cukru
1 szczypta soli
100 g miękkiego masła
1 opakowanie cukru wanilinowego
250 g cukru pudru
3 krople olejku miętowego
3 krople niebieskiego barwnika spożywczego
3 krople czerwonego barwnika spożywczego
Srebrne perełki cukrowe

                                      Hanna Szpilka
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