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        Za nami czas Świąt Bożego Narodzenia. Przed
nami Nowy Rok 2018. W numerze znajdziecie relacje
wydarzeń szkolnych, które miały miejsce jeszcze w
starym roku kalendarzowym. Szukajcie ich na
stronach 6 i 7. 

        Życzenia Noworoczne składają czytelnikom
naszej gazetki nauczyciele na stronach 2 i 3.

       Możecie się także poczuć jak uczestnik
teleturnieju "Milionerzy" i rozwiązać kilka pytań pod
czujnym okiem Huberta Urbańskiego.

       Nowy Rok to zwykle czas zmian i realizacji wielu
postanowień. Może jednym z nich będzie rozwijanie
swoich talentów kulinarnych? Z pomocą przyjdzie
Wam przepis na proste i pyszne muffinki z malinami. 
Poczuj się jak szef kuchni i zaskocz swoją rodzinę!
Przepisu szukaj na str. 5.

    

Uczniowie naszej szkoł       
Postanowiliśmy umieszczać na
pierwszej stronie naszej szkolnej
gazetki najciekawsze zdjęcie
minionych miesięcy. 
       Tym razem wybraliśmy
fotografię pani dyrektor Izy
Laszczak w towarzystwie
naszych pań ze świetlicy w
mikołajkowych przebraniach. 
        Pozytywna energia, która
wprost bije z tego zdjęcia, doda
Wam energii i przypomni o
ulubionym dla wielu czasie
świątecznym.

        Dziękujemy pani Halinie
Jakóbiec- Piechowicz za
wcielenie się w rolę Mikołaja. 
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                 Nowy Rok-życzenia od nauczycieli

Na Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi
szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój
Błogosławieństwa Bożego wszystkim miłym
Uczniom oraz drogim Nauczycielom
                     Życzy p.Ania Bies
    

Na scynści, na zdrowie, na tyn Nowy Rok.
Zebyście mieli scynście cały bozy rok.
Zebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie
janieli. Tak to Boże dej! Hej!
              p.Marzena Chromiec-Grzybowska

Na Nowy rok życzymy Wam, aby spełniło się
wszystko, o czym sobie tylko zamarzycie.
Trzymamy kciuki za realizację wszelkich waszych
planów, nawet tych najbardziej zwariowanych!
dobrego kontaktu z bliskimi i rówieśnikami. Miłości
i wsparcia od nich. Niech każdy dzień będzie dla
Was ciekawy i pomyślny. Życzymy też, abyście
zawsze znaleźli czas na relaks przy ciekawej
książce.
Wspaniałego Nowego Roku!!!

                            Katarzyna Moczydłowska i
                                       Renata Słonowska

W Nowym Roku życzę
wszystkim zdrowia,
optymizmu i samych dobrych
ludzi wokół siebie. Niech
każdy z nas znajdzie czas na
realizację swoich pasji, a
zdobywanie wiedzy będzie
fascynującą przygodą. Boża
Dziecina niech nam
błogosławi, byśmy umieli
dobrze przeżyć każdy dzień
2018 roku.
       p.Anna Hulboj

Z nadchodzącym rokiem 2018 życzę wam
Drodzy Uczniowie wielu sukcesów w nauce,
dobrego zdrówka oraz wspaniałych relacji z
kolegami, gdyż wiele zawartych przyjaźni w
młodym wieku pozostaje na całe życie.
                             p.Agnieszka
                                     Słaboszewska

Kochani, na wszystkie dni Nowego Roku życzę Wam
wiary w sercu i światła w mroku. Sił i wytrwałości w
rozwiązywaniu wszystkich zawiłości. Uśmiechu od
ucha do ucha i na co dzień pogody ducha. Niech Pan
Jezus Wam błogosławi. 
siostra Noemi

Wishing you a very Merry Christmas full of joy and
cheer that lasts all over Christmas and continue
through next year!
Ewelina Biegun

Drodzy Uczniowie!
W 2018 r. pragnę Wam życzyć wielu szczęśliwych i
beztroskich dni spędzonych z rodziną i przyjaciółmi,
super ocen, rozwijania swoich zainteresowań i pasji
oraz byście każdego dnia wytrwale dążyli do spełnienia
swoich marzeń. Wiele dobrego w 2018 r.!
Zdrowia, szczęścia i dużo radości życzy
Aleksandra Marcelińska.
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Choć nie wszystko da się policzyć,chcę
Wam w Nowym Roku wiele życzyć.
Przyjaciół, zdrowia i miłości do
kwadratu,żeby już w życiu nie było
braków.Radości i ciepła w koło,by wszystkim
było z Wami wesoło.Pomnóżcie swoje
szczęście i spełniajcie marzenia - takie są
moje najszczersze życzenia!
                                  p.Joanna
                                         Broniszewska

Wszystkim Uczniom naszej Szkoły życzę
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
uśmiechu na każdy dzień 2018 roku. Niech
w Nowym Roku świat Bedzie dla Was pełem
ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym
domu nidgy nie zabraknie miłości.
                           p.Kinga Siwek
                                

Życzymy Wam Nowego
Roku                           
pełnego optymizmu, radości, 
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2018 
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy
kolorami 
I rozsypie się nad głowami szczęście i
uśmiechów moc 
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami 
Nie tylko w tę Sylwestrową noc. 
Do siego roku życzy Redakcja Gazetki
Szkolnej
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Czy wygrałbyś MILIONERÓW?

Program Milionerzy to teleturniej, w
którym osoba po odpowiedzeniu na
dwanaście pytań z różnych dziedzin,
może wygrać MILION
ZŁOTYCH.                           Poniżej
znajdziecie przykładowe pytania z
programu, a odpowiedzi na nie
zamieszczone zostaną w nastepnym
numerze

Pierwsze, polskie wydanie Milionerów
miało miejsce już w 1999 roku. Po kilku
latach zaprzestano jego emisji, aby w
2017 wznowić produkcję. Od początku,
niezmiennie prowadzącym jest Hubert
Urbański.

Do 1998 roku ocena
mierna
a)jedynka
b)dwójka
c)trójka
d)czwórka

  
  

Jaki nos ma Sfinks w
Gizie?
a)haczykowaty
b)orli
c)utrącony
d)zadarty

Mówimy, że nasza wiedza jest w
a) w kciuku
b)w palcu wskazującym
c)w małym
d)w serdecznym

Robert Pasut, Rafał Masny
i Czarek Jóźwiak to
youtuberzy
a)lekceważy
b)Ignoruje
c)Umniejsza
d)Abstrachuje

Kto jest mistrzem tego
samego oręża co
mitologiczna Artemida?
a)Legolas
b)Don Kichot
c)Zorro
d)Harry Potter

Z gry na jakim
instrumencie słynie
Czesław Mozil?
a)na akordeonie
b)na klarnecie
c)na ksylofonie
d)na lutni

Mówimy, że nasza wiedza
jest w 
a)małym paluszku
b)kciuku
c)palcu wskazującym
d)palcu serdecznym
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babeczki z malinami

SKŁADNIKI
12 SZTUK, PO 314 KCAL

200 g gorzkiej czekolady
80 g masła lub oleju
kokosowego
3 łyżki nutelli
150 ml mleka
2 jajka
250 g mąki
2 łyżeczki proszku do
pieczenia
150 g cukru brązowego
300 g malin

PRZYGOTOWANIE
Piekarnik nagrzać do 180 stopnibC. Odłożyć 50 g
czekolady i pokroić ją w kosteczkę. Resztę
czekolady połamać na kosteczki, włożyć do
rondelka, dodać masło, nutellę i na małym ogniu
roztopić co chwilę mieszając.
Odstawić z ognia, dodać mleko i wymieszać,
następnie dodać jajka i ponownie wymieszać na
jednolitą masę.
Do czystej większej miski przesiać mąkę razem
z     proszkiem do pieczenia, dodać brązowy
cukier i dokładnie wymieszać.
Dodać masę czekoladową i delikatnie wymieszać 
   łyżką, tylko do połączenia się składników.
Dodać maliny i ponownie delikatnie przemieszać.
Nałożyć ciasto do 12 papilotek umieszczonych w 
   metalowej formie na muffiny, na wierzchu
położyć pokrojoną odłożoną czekoladę. Wstawić
do piekarnika i piec przez 25 minut.

Zrób to sam... Przepis na
pyszne, malinowe muffinki.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 2 01/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzczęśliwa Trzynastka

Dzień Misia

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Dzień Pluszowego Misia co
roku obchodzimy 25
listopada. Nie jest to
przypadkowa data, bo
właśnie tego dnia przypada
rocznica powstania tej
maskotki. Samo święto nie
ma jednak długiej tradycji,
obchodzimy je dopiero od
2002 roku, kiedy to pluszowy
miś świętował swoje setne
urodziny. W naszej szkole
Święto Pluszowego Misia
jest zawsze okazją do
świetnej zabawy i rywalizacji.
W tym roku najwięcej misiów
przyniosła klasa 4 a.
Gratulujemy!

Kiermasz świąteczny- "Pola Nadziei"

To już tradycja. Jak co roku Panie z
młodszych klas- p. Iwona Maeser, p. Ilona
Kanik i p. Ewa Konior- Zawalonka
zorganizowały kiermasz świąteczny, z
którego dochód został przeznaczony na
akcję "Pola nadziei", wspierającą
działalność hospicjów. Na kiermaszu
można było kupić ozdoby i kartki świąteczne,
także te wykonane ręcznie. Sprzedawano
również puzzle, zabawki i książki
podarowane przez uczniów naszej szkoły.
Zainteresowanie było ogromne. 
Wszystkim, którzy wsparli tę piekną ideę
serdecznie dziękujemy i zapraszamy za

k
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1

       15 grudnia w naszej szkole odbył się
wieczorek poetycki przygotowany przez p.
Olafa Pękalę i p. Marzenę Chromiec-
Grzybowską.
       Tym razem był on poświęcony
twórczości zmarłego niedawno Zbigniewa
Wodeckiego.
       Recytowane teksty i śpiewane utwory,
uzupełnione grą świateł i wyświetlanych
obrazów, stworzyły niezwykły nastrój.           
       Publiczność podziękowała artystom
brawami na stojąco. 

1

        Mikołajki to bardzo przyjemne święto,
na które czekają zwłaszcza najmłodsi
uczniowie naszej szkoły. 
        Dzięki uczniom ze świetlicy mogli oni
poczuć mikołajkową atmosferę w naszej
szkole. 
        Szalone przedstawienie przyciągnęło
uwagę uczniów. W roli Mikołaja sprawdziła
się pani Halina Jakóbiec- Piechowicz. Duża
dawka humoru zapewniła wszystkim
znakomitą rozrywkę. 
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Humor... Humor... Humor... Humor... Humor... Humor...

Czemu nie myjesz zębów Jasiu?-pyta mama
- Bo mydło mi się nie mieści w zębach - odpowiada Jaś

- Czego boi się nietoperz podczas snu ?
- BIEGUNKI :)

Co powstanie z połączenia słonia z kangurem ? 
- Wielkie dziury w Australii

Jaki jest ulubiony zespół owiec?
Wilki

Jak podzielić 4 śliwki między 5 osób?
Ugotować kompot.

Jak się nazywa ser który wypadł kucharzowi za burtę?
Ser topiony.

Dlaczego bocian stoi na jednej nodze?
Bo jak podniesie drugą to się przewróci.

1 13
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