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Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć Wam życzenia
z dniem Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność,
a domowi Waszemu spokój!
                
  Życzy Redakcja
     
Boże Narodzenie to w tradycji
chrześcijańskiej święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa,
przypadające 25 grudnia - według
kalendarza gregoriańskiego i 13 dni
później - według kalendarza juliańskiego,
którym posługują się wyznawcy
prawosławia. To jedne z najbardziej
rodzinnych świąt, zazwyczaj starannie
celebrowane, z zachowaniem tradycji
typowej dla kraju, regionu lub konkretnej
rodziny. Jest uroczysta kolacja, zwana
wieczerzą wigilijną, podczas której
łamiemy się opłatkiem i składamy sobie
życzenia. W kącie pokoju stoi pięknie
przystrojona choinka, a pod nią leżą
prezenty. Często wspólnie śpiewamy
kolędy i o północy idziemy na pasterkę.
Na komodzie leży stos kartek z
życzeniami świątecznymi- ciepłymi i
serdecznymi, często z bardzo daleka.
Warto kultywować nasze tradycje!
.     
      Wiktoria Gorzkowska

.

Po raz pierwszy uczniowie, rodzice i
nauczyciele naszej szkoły włączyli się w
przygotowanie Szlachetnej Paczki dla
jednej z potrzebujących rodzin z
Miechowa. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu p. Magdaleny Armady i
całej społeczności naszej szkoły udało się
kupić wspaniałe prezenty, które ledwo
mieściły się do dwóch samochodów.
Polały się łzy wdzięczności, a nam jest
miło, że mogliśmy „zapalić iskierkę
miłości”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom i pomocnikom. .

Ho ho ho! Witam Was przedświątecznie! 
Ostatnio długo się nie widzieliśmy, bo w listopadzie miałam
prawdziwe urwanie głowy. W grudniu wcale nie jest lepiej, szkoła
wyciska z nas siódme poty, ale chciałam jeszcze napisać do
Was przed przerwą świąteczną.
Czujecie już tę atmosferę świąt? Wprawdzie śnieg stopniał, ale
wszystkie reklamy, kolędy i ozdoby sklepów pozwalają nam
czuć się jak w przeddzień Wigilii. No i oczywiście na swoich
saniach przelatywał już Mikołaj! Mnie podarował książki, kilka
par ciepłych skarpet i dużo słodyczy. A Wy? Byliście grzeczni,
czy tym razem dostaliście tylko rózgę? Jeśli tak, mieliście
okazję się poprawić, bo dla naszej szkoły Święty zrobił wyjątek i
w poniedziałek odwiedził ją ponownie. A nawet kilku
„ekologicznych” Mikołajów przyjechało na rowerach.
Żartowałam, to tylko uczestnicy konkursu Rowerowe Mikołajki.
W ostatnim czasie miłym odpoczynkiem od nauki były
organizowane wycieczki klasowe. 7c miała okazję sprawdzić
swoje umiejętności w tzw. escape roomie. Każda z grup została
zamknięta w pokoju i w ciągu godziny miała się z niego
wydostać. Na przeszkodzie czekało wiele zagadek,
tajemniczych kodów i przedmiotów. Niektórzy mieli odnaleźć
legendarny skarb Inków, inni udali się z ekspedycją na Marsa.
Mimo lekkiego stresu emocje były niezapomniane.
Ja już nie mogę myśleć o niczym poza Bożym Narodzeniem. Z
radością wyjadam czekoladki z mojego kalendarza
adwentowego. Choinki też wprost nie mogę się doczekać.
A Wam życzę ciepłych Świąt, spędzonych w rodzinnym gronie,
dużo śniegu i wspaniałych prezentów. Do zobaczenia w nowym
roku 2018!                             Buziaki! Tosia /Iga Jaworska/

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 20 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaba Szkolna

POWIEDZ STOP
HEJTOWI!

Korzystasz z mediów społecznościowych takich
jak facebook, snapchat, instagram, youtube,
askfm lub z forów internetowych?
Umieszczasz w internecie swoje zdjęcia, obrazki,
czytasz lub sam komentujesz posty swoich
kolegów, znajomych albo ludzi znanych i
popularnych jak aktorzy, muzycy, politycy?
Zdarzyło ci się, że ktoś z twoich kolegów,
koleżanek napisał w internecie coś na na twój
temat np. o twoim zachowaniu czy wyglądzie w
bardzo niemiły sposób, używając obraźliwych,
raniących słów? A potem ktoś inny coś dopisał i
kolejna osoba i w  końcu informacja rozeszła się
bardzo szybko?
Czy zdarzyło się, że w efekcie wpisów i działań
innych w sieci poczułeś się bardzo źle, byłeś
smutny zły, a może nawet wściekły czy załamany?
STAŁEŚ SIĘ ODBIORCĄ HEJTU!
Wiesz, że hejt wywołuje takie same reakcje i
konsekwencje jak przemoc fizyczna jaką jest
bicie, popychanie, kopanie? Hejt jest przemocą
psychiczną i tak samo, jak w przypadku każdej
innej formy przemocy, masz prawo do obrony
siebie, swoich praw, czyli swojej godności jako
człowieka.
Hejt jest przemocą.
Każdy zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa
wyśmiewać lub poniżać drugiej osoby
z jakiegokolwiek powodu.
Znajdź dorosłą osobę, której ufasz. Może być to
nauczyciel, wychowawca, szkolny pedagog,
psycholog, mama, tata, dorosły brat czy siostra, a
nawet trener z klubu sportowego. Ważne, abyś
ufał tej osobie i czuł się z nią bezpiecznie. Dorosły
będzie wiedział, jak zadziałać, do kogo się udać,
da ci potrzebne wsparcie i pomoc.
Unikaj odpowiadania hejtem na hejt. Takie
działanie wzmocni i nakręci hejt. W ten sposób
zachęcisz hejtera, dasz mu pretekst do dalszego
pisania złych słów na twój temat.
Jeśli to twój kolega, koleżanka są wyśmiewani,
jeśli ktoś kogo znasz stał się ofiarą hejtu –
zareaguj, wesprzyj i stań za nim murem.

PAMIĘTAJ
 Jeśli zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego mnie to
spotkało?“ przede wszystkim musisz pamiętać, że:
• Nie ty jesteś za to odpowiedzialny. Ty jesteś w
porządku, to  jego problem.
• To, co ktoś napisał, jest jego opinią, a nie prawdą o
tobie. Tylko TY znasz prawdę o sobie i  masz prawo
ją wyrażać. Ktoś zastosował przemoc wobec ciebie,
nie zdając sobie sprawy  z konsekwencji swoich
słów.  
• Nikt nie ma prawa prześladować i poniżać drugiej
osoby.
• Każdy ma prawo być inny i nikt nie ma prawa go
prześladować z tego powodu.
• Ty, jako odbiorca przemocy, masz prawo do
obrony.
• Są ludzie, którzy mogą i chcą Ci pomóc - nie jesteś
sam.
• Wielu młodych ludzi doświadcza hejtu.
• Masz prawo czuć się bezradny, słaby, smutny czy
zły.  
• Możesz i masz prawo to zatrzymać, zareagować,
bo są  sposoby, by się temu przeciwstawić. 

• Każdy człowiek zasługuje na szacunek: Ty, twój
kolega i inne dzieci.
• Broniąc siebie, mówisz STOP autorowi hejtu i
dajesz komunikat, że takie działanie nie jest
bezkarne.
• Zgłaszaj każdy hejt do administratora strony.
• Broniąc siebie, pomagasz innym dzieciom, które
może doświadczają lub doświadczą w przyszłości
tego samego. W ten sposób pokazujesz, dajesz
przykład jak można się zachować, aby obronić
siebie.
• Agresja rodzi agresję, a ty chcesz to zatrzymać.
• Kiedyś to może spotkać też ciebie.
• Każda przemoc wobec drugiego człowieka podlega
karze.
• Zanim coś udostępnisz w mediach
społecznościowych, zastanów się dwa
razy.
• Zanim coś skomentujesz, zastanów się
dwa razy.
opracowano na podstawie materiałów wyd. Nowa Era
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Idziemy do kina...NOWOŚCI KINOWE

Zimowe przygody Jill i Joy -Jill i Joy mają po 9 lat .
Obie mieszkają w magicznym domu dla dwóch
lokatorek. Pewnego grudniowego wieczoru u progu
ich domku zatrzymuje się samochód wielkości
pudełka po butach, z którego wysiada rodzina
Maluśkich . W wyniku nieszczęśliwego wypadku
straciła ona dach nad głową i szuka zastępczego
domu . Maluścy wprowadzają się do domku Jill  i Joy.
Wkrótce odczują jednak , że nie wszyscy "duzi"
ludzie mają wobec nich czyste intencje.

Co wiecie o swoich dziadkach ?- Ojciec Dusty i
ojczym Brad łączą siły , by pokazać swoim dzieciom
, czym są perfekcyjne święta Bożego Narodzenia.
Szybko jednak ich nowo powstała przyjaźń zostaje
poddana testowi, kiedy w odwiedziny przyjeżdżają ich
ojcowie . Te święta będą chaosem......

Paddington 2- Znany większości miś Paddington, o
nienagannych manierach i skłonności do wpadania w
tarapaty, trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo
osadzony w areszcie, wśród zepsutych do szpiku
kości typów spod ciemnej gwiazdy. Naiwny
Paddington 29 grudnia 2017 r. zrobi wszystko, by
sprowadzić ich na dobrą drogę.

Gotowi na wszystko. Exterminator - to piątka
oddanych przyjaciół, która miała od dzieciństwa
wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną
metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a
wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo
brzmiącej nazwie: Exterminator. Czas jednak
pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to
drugie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy zespołowi
uda się osiągnąć marzenia z dzieciństwa, wpadajcie
do kin 5 stycznia 2018 

Storm. Opowieść o odwadze - W średniowiecznym
miasteczku, które ma wiele tajemnic, żyje 12-letni
Storm. Jedną z nich jest list, o którym wciąż szepczą
dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się więcej.
Ciekawość popchnie go w stronę wielkiej przygody
już 12 stycznia 2018 r.

     polecają Magda Szarek i Nicole Paolucci

Po raz drugi przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego została Nicole Paolucci

  z klasy 7c

- Dlaczego zdecydowałaś się ponownie
kandydować do Samorządu Szkolnego?
- Wiele osób chciało, żebym znowu kandydowała,
gdyż podobała im się moja praca w zeszłym roku,
mam doświadczenie.
-Jak się czujesz z tym, że po raz drugi uczniowie
Ci zaufali?
- Nie mogę zaprzeczyć, że miło mi być drugi raz
przewodniczącą, jednakże jest to stresujące. bo dużo
ode mnie zależy.
- Co chcesz zmienić w naszej szkole?
- Nasza szkoła jest super, więc nie potrzeba
radykalnej zmiany, lecz na pewno możemy sprawić,
żeby było ciekawiej. Fajnym pomysłem byłby
radiowęzeł czy też kącik ucznia w podstawówce
(pufy, kącik do zrelaksowania się). Większość osób
w naszej szkole prosi o nowe łazienki, są
rzeczywiście potrzebne remonty – jest w nich zimno,
ale ich stan zależy także od nas. Przy okazji apel:
zachowujmy się w tym miejscu odpowiednio, bo
przynosimy sobie wstyd.
 -- Czy udało Ci się już czegoś dokonać?- -
Oczywiście. Razem z cały Samorządem oraz
naszymi opiekunkami – p.. Łyko i p.Wierzbicką,
zorganizowaliśmy dzień tematyczny oraz Rowerowe
Mikołajki. Działa także „szczęśliwy numerek”.
- Jesteś Włoszką i Polką. Może dobrym pomysłem
byłoby nauczyć innych podstaw języka
włoskiego?
- Ciekawy pomysł. Pomyślę, jak to zrobić. 
- Jesteś w klasie siódmej. Myślałaś już o swojej
przyszłości, masz jakieś marzenia?
- Na razie się tym nie przejmuję, nie myślę o tym.
Niby jeszcze dużo czasu, a jednak za niedługo
koniec podstawówki. Mam jakiś wybrany kierunek,
ale nie jestem pewna, czy go wybiorę. Jeśli chodzi o
marzenia, to pewnie, że je mam. W końcu każdy ma
jakieś marzenie. Ale to moja tajemnica.
- Dzięki za wywiad.
                           Michasia Warmińska

Od Redakcji: Cieszymy się, że nasza redaktorka
dalej działa, gdyż robi to bardzo fajnie. Życzymy
energii i pomysłów.

http://www.filmweb.pl/film/Paddington+2-2017-759104
http://www.filmweb.pl/film/Gotowi+na+wszystko.+Exterminator-2018-787951
http://www.filmweb.pl/film/Storm.+Opowie%C5%9B%C4%87+o+odwadze-2017-792202
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Świąteczne
pierniczki

Bez nich nie ma Świąt,
więc przeczytajcie i do
roboty!
Składniki
mąka 2,5 szklanki
miód 0.5 szklanki
soda 1 łyżeczka
jajko 1
masło 0.5 kostki
cukier 1 szklanka
cukier waniliowy 1łyżka
przyprawa do piernika, 4 łyżeczki
cynamon 2 łyżeczki
kakao 2-3 łyżeczki
Przygotowanie
Wszystkie składniki wymieszać i
zagnieść ciasto.
Rozwałkować,delikatnie
podsypując mąką na grubość
około 3-4 mm, wycinać pierniczki.
Układać na blaszce wyłożonej
papierem i piec około 10 minut w
temperaturze 180 stopni. Po
upieczeniu wystudzić i ozdobić.
Lukier: jedno białko zmiksować z
taką ilością cukru pudru (dość
dużo), by tworzyło gęstą,
nierozlewającą się masę. 
              poleca Kama Zych

.

CO CZYTA ŻABA...
„Zemsta czarownicy” to 1. część kultowej 13-tomowej serii Kroniki
Wardstone.
Opowiada o mieszkającym w Hrabstwie Tomie Wardzie, siódmym synu
siódmego syna. Chłopak ze względu na swój dar zostaje przyjęty na
termin do strycharza, człowieka, który walczy z Mrokiem. Gdy pewnego
dnia spotyka Alice, składają w trakcie ich spotkania obietnicę, która wpędzi
go w konflikt z najniebezpieczniejszymi klanami czarownic, na czele z
Mateczką Malkin.
Jest to trzymająca w napięciu, pełna niespodziewanych wydarzeń
powieść dla młodzieży.
Książka jest naprawdę warta przeczytania, należy to tych niewielu, do
których można wracać wielokrotnie, a i tak emocje są takie, jak podczas
pierwszego czytania.
                                        poleca Emilia Wójcik

ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO, MAM ENERGIĘ!
Jak pewnie zauważyliście, na łamach naszej gazetki promujemy zdrowe,
ale dające energię śniadania. Ankieta zamieszczona w ubiegłym
numerze pokazała, że mamy nad czym pracować. 

Oto parę zdrowych i szybkich przepisów na drugie śniadanie .

 SAŁATKA OWOCOWA
Składniki; 1 jabłko, pół banana,1 kiwi,1 gruszka
Sposób wykonania;
Wszystkie owoce pokroić w kosteczki. Pomieszać je. Przełożyć do
pojemnika.
Można dodać dowolne owoce, orzechy, żurawinę, suszone śliwki...

 PASTA JAJECZNA
Składniki;
2 jajka, szczypiorek,sól i pieprz,1 łyżeczka majonezu
Sposób wykonania;
Ugotować jajka na twardo. Zetrzeć na tarce. Dodać majonez, pokrojony
szczypiorek,pieprz i sól. Wszystko wymieszać. Posmarować pieczywo
(najlepiej razowe).
Smacznego!!!☺
                                                                                               
                            Gabrysia Mars i  Wiktoria Gorzkowska

NOWA świetlica
Kto jeszcze nie był w naszej
nowej świetlicy szkolnej,
koniecznie powinien tam pójść.
Po remoncie, wykonanym dzięki
pobliskiej galerii handlowej, jest
nie do poznania. Panie tam
pracujące bardzo chwalą
przesuwne ścianki, które
umożliwiają ograniczanie
przestrzeni i organizowanie
ciekawych zajęć dla mniejszej
grupy dzieci.
Do świetlicy doszły też nowe
meble i zabawki np.: zjeżdżalnia
czy ławki.

Dzieci najczęściej korzystają z kącika ciszy, w którym są rozłożone pufy.
Jest nowy sprzęt multimedialny, kolorowe ściany i ciekawe oświetlenie.
Dzieciom wszystko się bardzo podoba. Pani Renata zaprasza wszystkich
do zobaczenia nowej świetlicy!

                                                      Magda Szarek i Kama Zych

.
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