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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski
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Wywiad z Panią Dyrektor
świąteczna atmosfera...

q

 Co Pani najbardziej lubi w Świętach Bożego
Narodzenia?

Czas przed świętami, czyli przygotowania,
wykonywanie dekoracji, spotkania z najbliższymi,
długie rozmowy, zapach świątecznych potraw…
 I to, że wreszcie nigdzie nie muszę się śpieszyć.

  Jak Pani wspomina Wigilie swojego dzieciństwa?

Dom zawsze pachniał wspaniałymi potrawami, które
przygotowywały mama z babcią, a ja i moja siostra
pomagałyśmy. Mój tata przynosił do domu ogromną
choinkę, którą zawsze wspólnie dekorowaliśmy.
Potem zawsze jakoś tak się działo, że mama
znajdowała nam jakieś zajęcie w kuchni, a pod choinką
w tym czasie pojawiały się prezenty. Ale pamiętam też
takie lata, gdy do naszego domu przychodził Św.
Mikołaj – dopiero później odkryłam, że zawsze wtedy
znikał mój dziadek. Co roku w święta wyjmowaliśmy
też wielkie albumy ze zdjęciami i zaczynało się
wspominanie różnych osób, miejsc, sytuacji. W tym
roku też tak będzie.

 Czy w Pani Rodzinie są jakieś tradycje związane z
tymi Świętami?
 
Dodatkowy talerzyk na stole, siano pod obrusem, 12
wigilijnych potraw, no i oczywiście dzielenie się
opłatkiem.
 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa wigilijna?

Smażony karp i pierogi z kapustą i grzybami.

  Którą kolędę najbardziej Pani lubi?

Od zawsze najmocniej działała na mnie kolęda „Bóg
się rodzi”. Jest w niej taka moc i powaga, która
wywoływała dreszcze na mojej skórze. Ale od kiedy
jestem mamą, uwielbiam kolędę „Lulajże Jezuniu”, bo
w niej z kolei jest tyle łagodności i miłości…

   Czy ma Pani jakieś prośby do Świętego Mikołaja?

A to On jednak istnieje? Jeśli tak, to chciałabym dostać
taką magiczną różdżkę, która będzie zamieniała to, co
złe w dobre.

  Mówi się, że w noc wigilijną zwierzęta mówią
ludzkim głosem... Jak Pani myśli - co mogłyby
powiedzieć nasze szkolne chomiki, Blunia i
Placunia?

Myślę, że gdyby mogły przemówić, to podziękowałyby
Wam za towarzystwo, opiekę i poświęcany im czas.

     Wywiad przeprowadziła Zosia Lenarczyk
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Kolęda Cicha noc/
Silent night

Silent night, holy night
Brings peace to all the people
And at the manger Holy Mother
with a smile, is watching
at her Child's dream
at her Child's dream

Silent night, holy night
Shepherds greatly surprised
run away from their flocks
hearing the angelic voice of lay
Where the miracle happened
Where the miracle happened

Silent night, holy night
A Son of God is born
Lord of great mayesty
Brings the whole world today
A Redemption of guilts
A Redemption of guilts

Ucz się słówek!!!
shepherds – pasterze
angel – anioł
miracle – cud
redemption – odkupienie
guilts – winy
god – bóg
silent - cicha

Rys. "Św. Mikołaj" Zofia Gruszczyńska, kl "0"

Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama, uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych stad
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc...
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.
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Słownik slangu młodzieżowego

xD – (iksde) zastępuje dużo śmiechu
LOL – głośne śmianie się lub dużo śmiechu
Beka – śmieszna sytuacja
Fon – telefon komórkowy/smartfon
Hello darkness my old friend... - wykorzystujemy w smutnych sytuacjach. Fragment piosenki „Sound of
silence”
Somsiat – bliski kolega
BFF – Best friend forever (Najlepsi przyjaciele na zawsze)
Elo - cześć
zw- zaraz wracam
kc- kocham cię
xoxo- buziaki
spk- spoko
OMG- (oh my God) o mój Boże
Thx- (Thanks) dzięki
pls- (proszę)
cb – (ciebie)
spk – (spoko)
idk/nwm – I don't know/nie wiem
srsly? - (seriously) naprawdę?
Cr? - co robisz
sql – (school) szkoła
Yolo - „Żyję się tylko raz”
sztos – coś, co jest super
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Aleksander Andrzejewski

Małgorzata Chmielewska
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Przepis na świąteczne ciasteczka

Około 40 sztuk
   Składniki:
 - 200 gram mąki
 - 120 gram masła
 - 1 jajko
 - 4 łyżki
 - cukier w kryształkach
   Potrzebne rzeczy:
 - miska
 - stolnica
 - wałek
 - foremki
 - blacha
 - papier do pieczenia

   Wykonanie:
1.Wymieszaj wszystkie składniki..
2.Rozwałkuj ciasto.
3.Wytnij kształty.
4.Na blaszce rozłóż papier do
pieczenia i ułóż ciasteczka.
5.Ciasteczka posyp cukrem.
6.Piekarnik ustaw na 180°C i
piecz 17-20 minut.
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        !HIT! Przepis na ciasto z Coca Colą !HIT!

Składniki:
250 g mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
300 g cukru
4 łyżki kakao
1 szczypta soli
250 g roztopionego masła
200 ml coli
75 ml mleka
2 jajka

Polewa/Krem:
1 opakowanie serka Mascarpone

1 tabliczka gorzkiej czekolady

Wykonanie:
 Suche składniki złącz w misce. 
Dodaj przestudzone masło, mleko i jajka ( możesz
dodać trochę ziarenek z laski wanilii). 
Dolej colę i delikatnie mieszaj aby jej nie
odgazować. 
Kiedy składniki się połączą, ciasto delikatnie przelej
do formy i piecz w temperaturze 185 stopni ok. 40
minut.
Kiedy ciasto przestygnie, rozpuść czekoladę w
kąpieli wodnej. 
Po rozpuszczeniu czekolady, zdejmij ją z ognia i po
chwili powoli dodawaj do niej serek Mascarpone.
Tak przygotowany krem rozprowadź po cieście i
włóż do lodówki( najlepiej na 2-3 godziny ).

SMACZNEGO ;)

                                 Maja Górczyńska
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Wycieczka dwudniowa pt. ,,Śladami Leonardo da
Vinci"
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Programiści Akademii i zarazem finaliści konkursu
programistycznego Creative Baltie 2017 w Radiu Sochaczew.

Nasi Wspaniali Finaliści:
W kategorii A (klasy 1-3 SP) na 5 prezentacji:
1 miejsce - Lena Malesa
2 miejsce - Aniela Więcek
W kategorii B (klasy 4-6 SP) na 11 prezentacji:
1 miejsce - Kasia Chmielewska
4 miejsce - Rafał Klimczak
W kategorii C (klasy 7 SP i 2, 3 GIM) na 7 prezentacji:
6 miejsce - Antoni Więcek
Gratulujemy Naszym Prymusom, bo jak zawsze
dumnie reprezentowali naszą szkołę na forum
międzynarodowym, a ich programy cieszyły się
uznaniem jurorów i licznej publiczności :)
W tym roku swój debiut miał Rafał Klimczak i to od
razu na wysokim, nagrodzonym miejscu. Niektórzy z
tegorocznych finalistów wystąpili już po raz kolejny w
Czechach. Przypomnijmy, że w roku 2016 Antoni
Więcek zajął 1 miejsce w kat. B, zaś w kategorii A:
Aniela Więcek zajęła 4 miejsce, a Lena Malesa 5
miejsce. Natomiast Kasia Chmielewska otrzymała 2
miejsce w kategorii A w 2015 roku. Wspaniale jest
patrzeć, jak Nasi Uczniowie osiągają takie sukcesy!!!
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