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Mikołajki

6 grudnia jak co roku obchodziliśmy
szkolne mikołajki. W konkurencjach
przygotowanych przez samorząd oraz
pana Artura Pobiegło rywalizowały
mikołajkowe pary z wszystkich klas.
Najpierw każda para musiała się
zaprezentować, a następnie zabawiliśmy
się w kalambury i krzesełka. Ostatnim
zadaniem było rozwiązanie quizu na temat
naszej szkoły. Po obliczeniu punktów z
wszystkich konkurencji okazało się,że
klasa 3a i 3b uzyskała taką samą ilość.
Dogrywką był taniec- w tej konkurencji nikt
nie miał wątpliwości,że to klasa 3a
zasłużyła na pierwsze miejsce. Wszyscy
uczestnicy mikołajkowego konkursu
otrzymali drobne upominki.
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Warsztaty kulinarne

4 grudnia uczniowie naszej szkoły
wraz z ich rodzicami i dziadkami
oraz babciami wspólnie brali udział
w warsztatach kulinarnych o
zdobieniu świątecznych
ciasteczek. Sekrety tej pięknej
sztuki dekorowania zdradziła nam
Pani Agata Ryczek, która po raz
kolejny gościła w naszej szkole.
Zajęcia odbywały się w świetlicy
szkolnej. Pani Agata przygotowała
dla uczestników różnego koloru
lukry, posypki i inne dekoracje do
zdobienia ciasteczek. Wszystkie
ciastka wyglądały przepięknie i
bardzo smacznie. Uczestnicy
opuścili świetlicę z uśmiechem na
twarzach i nowymi
umiejętnościami, jakie nabyli
podczas tych warsztatów.
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Spotkanie ze św.
Mikołajem

W środę 6 grudnia przed południem
uczniów klasy I i klasy IV odwiedził
św. Mikołaj. Zanim jednak dzieci
otrzymały pięknie zapakowane
prezenty, odbyły się różne
konkursy o świątecznej i
mikołajowej tematyce. Wszyscy
zaprezentowali się w nich
znakomicie i otrzymali od pani
dyrektor Iwony Wrzoskiewicz -
Słonki symboliczne nagrody. Aż
wreszcie nadszedł czas na
spotkanie z Mikołajem. Jak zwykle
utrwalił je na zdjęciach pan Mariusz
Skrzyniarz - Zakład Fotograficzny
Multi Pixel
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Czy wiesz, że...?

1. Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia
świąt. Na stołach króluje nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi
Mikołaj i zostawia je w skarpetach pierwszego dnia Świąt.

2. We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której jedzone są
typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia
jest jednak przede wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę.

3. Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w Portugalii. W wigilię
Bożego Narodzenia Véspera do Natal całe rodziny zbierają się w domach wokół choinki i
oczekują nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na pasterkę Missa do Galo. Nazwa
oznacza dosłownie Msza Koguta i pochodzi od legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy
kogut zapiał o północy, miał miejsce w noc narodzin Jezusa

. .



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 10 01/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGlobtroterek

Płomień 2017

W niedzielę 10 grudnia w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się gala
finałowa XIII Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół
„Płomień 2017”. W części oficjalnej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody,
a w części drugiej laureaci pierwszych i drugich miejsc zaprezentowali
swoje talenty przed licznie zgromadzoną publicznością. W gronie
laureatów znaleźli się nasi reprezentanci naszej szkoły i to na najwyższym
miejscu. Daria Pyrcz z klasy II c okazała się najlepsza w kategorii
wokalnej, a zespół „Fuego” zajął pierwsze miejsce w kategorii tanecznej.
Swój niezwykły, teatralny niemalże układ młodzi tancerze zadedykował
pamięci zmarłej w ubiegłym roku koleżanki Marysi Kobos, która przez trzy
lata tańczyła w „Fuego”. Uczniów do występów przygotowały nauczycielki:
Lucyna Chojnowska, Sylwia Marciniec i Agata Włodarczyk. Gratulacje

.
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Konkursy przedmiotowe

MATEMATYKA
Zuzanna Wajda z klasy III b
zakwalifikował się do etapu
rejonowego Małopolskiego
Konkursu Matematycznego. 

GEOGRAFIA
Joanna Leżoń z klasy III b
zakwalifikował się do etapu
rejonowego Małopolskiego
Konkursu Geograficznego

CHEMIA
Aleksandra Pikul z klasy III c
zakwalifikowała się do etapu
rejonowego Małopolskiego
Konkursu Chemicznego

FIZYKA
Jakub Kaczor z klasy II b
zakwalifikował się do etapu
rejonowego Małopolskiego
Konkursu z Fizyki . 

Konkurs recytatorski

12 grudnia w ZSP nr 2 w Dąbrowie
Tarnowskiej odbył się powiatowy
konkurs recytatorski pod hasłem
„Zimowe spotkanie z poezją
regionalną”. W gronie laureatów
znalazła się Julia Tatarczuch, która
zajęła II miejsce. Gratulacje
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4 ŚWIĄTECZNYCH STYLIZACJI
NA BOŻE NARODZENIE 2017

Zastanawiasz się, co założyć na
wigilię? Wszystko zależy od tego,
jak będziesz spędzać święta
Bożego Narodzenia. Sprawdź
najmodniejsze stylizacje w
świątecznym klimacie. „Sukienka
czy spodnie?”, „Sweter czy
koszula?” – te i wiele innych pytań
(„Czy jeansy są dopuszczalne?!”)
zadajemy sobie, panikując w
świątecznej gorączce. Jeśli
zastanawiasz się, jaka stylizacja
będzie najbardziej odpowiednia na
okazję świąt Bożego Narodzenia,
zapoznaj się z naszymi
propozycjami.

1.BIAŁY KOŁNIERZYK 
W domach, gdzie wigilia jest
najważniejszym dniem w roku, a
święta celebruje się jeszcze długo
po tym, jak oficjalnie się zakończą,
elegancki strój to mus. Najlepszym
elementem garderoby, który
sprawdzi się podczas takiej okazji
jest biały kołnierzyk. W sukience,
pod marynarką, czy swetrem – to
nie ma znaczenia. Ważne jest
tylko, żeby Twoją szyję osłaniała
charakterystyczna śnieżnobiała biel
kołnierzyka.

2.SZYKOWNY AKSAMIT 
Podczas Wigilii sprawdzą się nie
tylko klasyczne rozwiązania. Jeśli
lubisz modę możesz śmiało
sięgnąć także po trendy! W 2017
nie można zapomnieć o
szykownym i cieszącym oko
trendzie na welury i aksamity. By
nie wyglądać zbyt poważnie lub
smutno sięgnij po kolor – bordo,
granat lub ciemną zieleń. Ponieważ
aksamit jest bardzo strojnym
materiałem postaw na prosty i
skromny fason sukienki.

3.ŚWIĄTECZNA CZERWIEŃ 
Żaden kolor nie kojarzy się z
Bożym Narodzeniem tak mocno,
jak jaskrawa czerwień. Odcień
kwiatu gwiazdy betlejemskiej
świetnie sprawdzi się jako
dominujący motyw kolorystyczny
świątecznej stylizacji. Postaw na
koktajlową sukienkę w tym
czerwonym, a usta podkreśl
czerwoną szminką. Innym
pomysłem jest zestaw złożony z
czarnych spodni, białej koszuli i
czerwonego kardigana. Możesz
założyć też czerwoną spódnicę –
gładką lub we wzór szkockiej kraty.

4.METALICZNY BLASK 
Błysk cekinów i metalicznych
tkanin jeszcze kilka lat temu był
zarezerwowany tylko na Sylwestra
i karnawał. Dziś mieniące się
ubrania zakładamy nie tylko na
imprezy, ale nawet do pracy.
Sprawdzą się także jako element
świątecznej stylizacji: cekinowa
marynarka lub metaliczna spódnica
wyraźnie podkreśli radosny
charakter grudniowego wieczoru i
ożywi cały strój.

Wybór idealnej stylizacji na
święta wcale nie musi być
trudny! Zainspiruj się
powyższymi pomysłami na
świąteczne outfity i wybierz ten
idealne dla siebie.
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ŚWIĄTECZNE LASKI  

Składniki: 
1. 120 g zimnego masła 
1.  2 żółtka 
1.  230 g mąki  
1. 40 g cukru pudru 
1.  80 g mielonych migdałów 
1.  1 łyżeczka cukru

waniliowego  
1. Zielony i czerwony barwnik. 

Mąkę przesiewamy z cukrem pudrem,

dodajemy posiekane zimne masło, cukier

w a n i l i o w y , mielone migdały i żółtka.

Zagniatamy ciasto i dzielimy na 3 części.

Jedną mieszamy z czerwonym, a drugą z

zielonym barwnikiem. Dokładnie wyrabiamy.

Zawijamy w folię i schładzamy kilka godzin. Z

ciast odrywamy po małym kawałku i formujemy

cieniutkie wałki. Zlepiamy końce, skręcamy i

delikatnie rolujemy. Kroimy na około 15-cm

kawałki. Formujemy kształt laski. Pieczemy ok.

10 minut w temperaturze 190 °C.

.

POLSKIE KOLĘDY

1. Lulajże, Jezuniu 
2. Wśród nocnej ciszy 
3. Bóg się rodzi 
4. Przybieżeli do
Betlejem 
5. W żłobie leży 
6. Gdy się Chrystus
rodzi 
7. A wczora z
wieczora 
8. Jezus malusieńki 
9. Do szopy, hej
pasterze 
10. Wesoła nowina
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Cztery płatki śniegu
Autor: Joanna Szarańska

Ciepła, przepełniona humorem i
wzruszeniami opowieść o tym, co
jest naprawdę ważne. Bo święta
mogą być wyjątkowe, nawet gdy z
nieba spadną cztery płatki śniegu
na krzyż... Gwiazdka za pasem, w
powietrzu pachnie makowcem,
goździkami i zieloną choinką.
Mieszkańcy małego miasteczka
myślą już o przygotowaniach
świątecznych, ale na drodze
lepienia uszek i łańcuchów
choinkowych staną im rodzinne
perypetie. Zabiegani zapomną, co
naprawdę liczy się w świętach. Na
szczęście ktoś im o tym
przypomni...
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