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Coraz bliżej święta...

Jasełka, rok szkolny 2016/2017

.

Wizyta Świętego Mikołaja

Boże Narodzenie wiąże się z radością, obowiązkami, śpiewaniem
kolęd, ubieraniem choinki... Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się
skąd się wzięła tradycja przystrajania choinki akurat bombkami?

.

.

Bombka powstała tak naprawdę z powodu biedy. Pewien człowiek mieszkający w mieście
Lauscha w Niemczech nie miał pieniędzy na zakup ozdób na choinkę: owoców, cukierków i
orzechów. Pracował w firmie skupującej szkło do ponownego przetworzenia, która była bliska
bankructwa. Pewnego dnia wydmuchał z cienkiego szkła kształt przypominający jabłko. Nie
mając co z nim zrobić, zabrał do domu i powiesił na choince. Może nie wyglądało to najlepiej,
lecz sąsiadom spodobał się ten oryginalny pomysł i w ten sposób w kolejnych latach w coraz
większej liczbie domów można było zobaczyć kule na choinkach. Fabryka szklanej makulatury
została uratowana przez pomysł pracownika i do dziś produkuje świąteczne ozdoby.
W naszej szkole szybko można zobaczyć, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Korytarze przepełnione są przeróżnymi kolorowymi ozdobami, które wykonują zazwyczaj
starsze klasy z pomocą pani od plastyki. Jedną z tradycji naszej szkoły jest to, że co roku
któraś klasa przygotowuje jasełka, na których zawsze jest dużo humoru.
Drugą tradycją jest Wigilia, na którą przynosimy do szkoły różne słodkości i napoje. W
pierwszej kolejności dzielimy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Później
bierzemy się za słodycze, ciastka, czipsy i popijamy je różnymi napojami. Wszyscy kochają
Boże Narodzenie, jednak nie z powodu słodkości, lecz ogromnej radości! To szczęście,
które właśnie w tym dniu gości w naszych sercach.  
                                                                                                                  Sara Hulanicka           
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XIV Mikołajkowe Igrzyska
Sportowe

W świecie magii i wróżb

Jeśli chcesz być na
bieżąco, koniecznie
odwiedź nasz profil na

.

Już od 14 lat nasza szkoła bierze udział w Mikołajkowych
Igrzyskach Sportowych organizowanych przez szkołę w
Brześcach. Przez te lata wielokrotnie stawaliśmy na
najwyższym podium tej olimpiady. 

Uczniowie klas I-III z wszystkich szkół naszej gminy rywalizują ze sobą w
dziewięciu sportowych konkurencjach. Wszystkie dzieci bardzo ambitnie
podchodzą do tych zawodów. W tym roku nasi reprezentanci wywalczyli IV
miejsce. Mimo że rywalizacja była bardzo zaciekła, w każdej konkurencji
wypadliśmy imponująco. Od początku jesteśmy drużyną niepokonaną w
tzw. pajączku. Dzięki staraniom naszych sportowców szkolny magazynek
sportowy wzbogacił się o kolejne piłki, a szkoła o piękny puchar.  
                                                                                          Małgorzata Góra

.

30 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się
Andrzejki. Po świetnej zabawie nikt nie wrócił do domu z
pustymi rękoma.

Wróżby rozpoczęły imprezę, która bardzo szybko się rozkręciła. Żadnej
zabawy nie zabrakło: lania wosku przez ucho klucza, przepysznych
ciasteczek, które zawierały różne niespodzianki, przebijania szpilką
kartonowego serca z nazwami przyszłych ukochanych i losowania swojego
przyszłego zawodu.
Kiedy każdy już, z przymrużeniem oka, poznał odrobinę swojej przyszłości,
rozpoczęła się bardziej dynamiczna część imprezy. Tańczono w parach, jak
i indywidualnie, każdy bawił się wspaniale. Oczywiście nie zabrakło
tradycyjnych konkursów, za które były niesamowite i najróżniejsze nagrody.
Po zabawie nikt nie wrócił do domu z pustymi rękoma, o nie! Dla każdego
uczestnika znalazł się upominek, który będzie przypominał magiczną
zabawę andrzejkową!
                                                                                            Sara Hulanicka
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Zdrowe i smaczne przekąski, które przygotujesz
samodzielnie i zaskoczysz rodzinę

Chipsy z jarmużu

Wianki bożonarodzeniowe

Frytki z batatów
Większość dzieciaków przepada za frytkami z ketchupem. Niestety, gotowe
lub mrożone frytki są pełne tłuszczu i pustych kalorii. Zamiast tego zrób
własne domowe frytki. Wykorzystaj słodkie ziemniaki (bataty), które są
źródłem witamin A i C. Wystarczy pokroić je w słupki, skropić oliwą z oliwek
i dodać trochę przypraw (słodkiej papryki, oregano, czosnku). Po około 30
minutach w piekarniku frytki są gotowe.

.

2 łyżeczki cukru waniliowego
225 g miękkiego masła
250 g cukru pudru, jedno jajko
450 g mąki pszennej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
tabliczka białej czekolady
0,5 szklanki wybranego rodzaju orzechów
0,5 szklanki suszonej żurawin

Przygotowanie: utrzyj mikserem masło i cukier na puszystą masę. Dodaj
jajko, cukier wanilinowy i miksuj do połączenia się wszystkich składników.
Do ubitej masy stopniowo dodawaj suche składniki, aż wszystko dokładnie
się połączy w ciasto.Rozgrzej piekarnik do 190°C. Jedną czwartą porcji
ciasta ułóż pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia i rozwałkuj do
grubości około 3 mm.Wytnij koło o średnicy szklanki najlepiej przy użyciu
foremek do małych babeczek oraz mniejszy otwór w kształcie gwiazdy na
środku każdego krążka za pomocą foremki. Ułóż ciasteczka na blaszce do
pieczenia. Jeśli ciasteczka są zbyt miękkie, wstaw je na minutę do
zamrażalnika. Piecz ciasteczka na złoty kolor, około 10 minut. Zanurzaj górę
ciasteczek w białej czekoladzie i ułóż na kratce. Następnie posyp każde
ciasteczko mieszanką żurawiny i pistacji zanim czekolada zastygnie.           
                                 

Wianki bożonarodzeniowe

Czy chipsy mogą być zdrowe? Jeśli przygotujesz je z jarmużu – tak. Zielone
liście są źródłem witaminy A, C, a także wapnia i antyoksydantów. Na
pewno będziesz zafascynowany zielonymi chipsami, rodzice też, bo to
sposób na ciekawą potrawę z warzyw. 
Jarmuż należy umyć, podzielić na mniejsze kawałki, skropić oliwą i posypać
przyprawami. Po około 20 minutach pieczenia jarmużu w piekarniku
otrzymasz chrupiącą przekąskę pełną witamin.
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Rusz głową i rozwiąż krzyżówkę

Klikasz  www.spczachowek.edupage.org
i wiesz o nas, co chcesz

Śmiech to zdrowie!

.

Jasio pyta tatę: Jak myślisz, ile kilometrów jest z
Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem? - Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między Gwiazdką a
Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między
Nowym Rokiem a Gwiazdką prawie cały rok!

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci,
kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci
wymieniają zawody piosenkarza, aktora,
strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w
roku!

Świąteczna łamigłówka

.
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